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AiGP race

Meer UBO-dagen voor Circuit Park Zandvoort

Maandag 6 oktober heeft de ministerraad een brief naar

de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om de wet-

telijke geluidsregels voor de nationale circuits meer in

overeenstemming met de jurisprudentie te brengen. Dit

betekent dat het aantal dagen dat er meer geluid op de

racepistes mag worden geproduceerd, op 12 moet komen.

Naar verwachting zal de wet in 2010 zijn aangepast.

Op dit moment mogen de over deze dagen ten einde

twee permanente circuits komt", aldus Hooijmaijers in

in Nederland, Assen en een persbericht.

Zandvoort, slechts gebruik

maken van vijf UBO-dagen Structuurvisie

(Uitzonderlijke Bedrijfs- Voor de langere termijn gel-

omstandigheden). Op deze den echter nog steeds andere

dagen mag een hogere ge- zaken. Inmiddels zijn name-

luidsbelasting worden ge- lijk ook de resultaten van de

produceerd. Volgens gede- ideeënconsultatievan dever-

puteerde Ton Hooijmaijers schillende marktpartijen ont-

(VVD) is dat te weinig om vangen. Uiteindelijk hebben

Circuit ParkZandvoortte kun- zeven partijen gereageerd op

nen exploiteren en mede om hetverzoekvan Hooijmaijers.

die reden wilde hij het circuit Deze ideeën worden meege-

verplaatsen naar de kop van nomen in de Structuurvisie.

Noord-Holland. "Voorde korte Het idee van verplaatsing is

termijn was het van tweeën dusvoorde langetermijn nog

één: of verhuizen van het nietvan de baan.

circuit of het wettelijk vast-

leggen van de 12 UBO-dagen. Nooit meer weg
Met dit besluit zorgt het ka- Erik Weijers, directielid van

binet ervoor dat de onzeker- Circuit Park Zandvoort, is ui-

heid van de afgelopen jaren teraard blij met de bemoei-

W
Erik Weijers

|
Foto: Chris Schotanus

enissen van de regering.

"Natuurlijk zijn we zeer ver-

heugd met deze mooie tijding.

De beide Nederlandse circuits

timmeren wereldwijd goed

aan de weg en dat past goed

in het plaatje dat Nederland

wil voorhouden: grote sport-

evenementen op wereld-

schaal zijn in Nederland zeer

goed mogelijk. Op Assen is

dat natuurlijk de wereldbe-

roemde TT, met de MotoGP,

en met de AiGP hebben wij

Zandvoort, en Nederland, op

dewereldkaartgezet.Wij hoe-

ven dus hier niet meer weg en

dat hebben wij al eerder aan-

gegeven. Niet op de korte en

niet op de lange termijn. Dat

heeft ons eigen onderzoek

ook aangetoond!"

De Mannetjes

Extra UBO dagen

'Zieje wel, was het dus

toch een publiciteitsstunt

van Hooijmaijers?'

s
Kt'i'Ci'itmèB,i,m,:

• Goed gevulde chocolade

croissant € 1,50

• Weekendtaartje € 7,95

Nu in de winkel

:

nieuw koek assortiment

Zoute koekjes

div nieuwe brood soorten

Wegens enorm succes met 1 maand

verlengd de gratis brood actie!

Meer info in de winkel en op:

www.gratisbroodopdeplank.nl

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort

Bij aankoop van een

bril met varilux glazen

handgemaakte

wijnglazen cadeau

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 12174
Vrijdag koopavond

Herfstweer houdt veel racefans niet tegen

Ondanks het herfstachtige weer van het afgelopen weekend, hebben toch heel veel fans

de moeite genomen om naar Zandvoort te komen. Circa 85.000 raceliefhebbers hebben

genoten van een hectische openingswedstrijd van de AiGP. Ondanks dat grote aantal,

was het na de race niet lang druk op de wegen rondom Zandvoort, de files waren voor

19.00 uur opgelost.

Goedgevulde tribunes en

duinen rondom de racebaan

waren het beeld van de derde

openingsrace van een AiGP-

seizoen 'op' Zandvoort. Jeroen

Bleekemolen zei na deteleur-

stellende Sprint race waarin

hij vierde werd: "Het is wel

fantastisch om al die fans te

zien, die ondanks het slechte

weer er toch weer zijn." Met

temperaturen die nauwe-

lijks boven de io°C kwamen

en heel veel hemelwater en

harde wind, was het niet echt

prettig rondom de racepiste.

Toch hebben de fans de hele

dag kunnen genieten, vooral

ook van de vele schuivers op

de baan. Het overvloedige

water zorgde voor grote

plassen en stroompjes op

de baan en gemengd met

hier en daar wat olie door

gecrashte wagens was het

spiegelglad. Wel kwamen
nu de 'echte' coureurs bo-

vendrijven en was er voor

de kenners volop te genie-

ten van gewaagde inhaal-

manoeuvres en fraai stuur-

werk. Een verslag van de race

vindt u op pagina 23.

Centrum

In het dorp was er veel te ge-

nieten na de race. Zowel op

vrijdagavond als op zaterdag

was er een variërend pro-

gramma in de speciaal voor

dit weekend opgezette feest-

tent op het Gasthuis plein. De

festiviteiten werden zowel

door Zandvoorters als door

racefans goed bezocht. Een

uitgebreid verslag van hetAi

weekend vindt op op pagina

6 en 7.

Auto Strijder

Zandvoort
Zie onze advertentie

pagina 6

Open Dag Gemeente Zandvoort.

Kom ook langs en maak kennis

met uw gemeente.
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

Gemeente Zandvoort

B
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Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraat 67, 204 1 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

Bij het overlijden van mijn man Leen Jansen,

bedank ik alle lieve mensen

voor hun hartelijkheid en medeleven.

Hil Jansen

Duinstraat 10

2042 HC Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Keur Schilders & Keur Glas

zoekt een

administratief medewerkster

Voor telefoon en licht administratief werk

Eventueel parttime mogelijk

Bel 023 -5715602
en vraag naar de heer Keur

BURGERLIJKE STAND

27 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2008

Geboren:

Med Jaap Jan, zoon van: Be ij nes, NorbertAnton en:Plantenga,

Helen Ivy Louise.

Sophie,dochtervan:van Berkel, Petrus NicolaasemEmanuels,

Sharon Patricia.

Tess Livia Jade, dochter van: Guthman, Peter Paul en: ten

Berg, Birgit Monique.

Overleden:

Donnelly, John, oud 75 jaar.

Zwemmer, Gerardus, oud 87 jaar.

van E ld ik geb. van Egeren, Helena Gerarda,oud 86jaar.

Goossens geb. Schuiten, Aa gtje, oud 77 jaar.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur PastorC.van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn

WATERSTANDEN
6en \\e\e Pijne winter en tot

volgend jaar bij Club Nautique

Club Nautique
T6l. 02S - S71 S*7 07
www.clwbriawtiqwe.ril

oktober Hoog

Do 9

VR 10

Za 11

Zo 12

Ma 13

Dl 14

Wo 15

Do 16

00.34

01.45

02.35

03.09

03.41

Laag

A
06.35

07.54

09.35

10.39

11.25

12.30

00.04

00.44

Hoog Laag Hoog

R
11.25

13.36

14.15

14.55

15.30

16.06

04.22

05.00

19.06

20.26

21.40

22.40

23.46

13.46

12.44

16.42

17.19

NOOIT MEER AFSMINKEN

^T(Ê
jaar ervaring

G.G.D.

gecertificeerd^
Wenkbrauwen

• Eyeliners

• Lipliners I
ÏJOeicc/ot'it Zeestraat 56 Zandvoort -Tel. 023-5736021 of 06-54640714

www.boudoir-personalstyling.nl

COLOFON
Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023- 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acouisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06-4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

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

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06-1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Die men

Verspreiding: IVO Verspreiders

Tel. 06-1139 H78 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Langjarige zandsuppletie

noodzakelijk

Zandvoort is een zwakke schakel in de natuurlijke bescher-

ming tegen de Noordzee. Precies voor onze woonplaats, ter

hoogte van het Badhuisplein, is het duin te laag en volgt

direct de kom waarin het dorp ligt. De steile Kerkstraat

markeert de 'duik' naar beneden, toch nog circa zes meter.

Gegeven het rapport van de

Deltacommissie 2008 zijn

ingrijpende maatregelen

nodig. Langjarige zandsup-

pleties moeten de kust be-

veiligen tegen hoog water

uit zee. Mogelijk kan zelfs

de gehele Noordzeekust

met één kilometer worden

verbreed.

Speciaal fonds

De kosten die met de be-

scherming tegen het water

gemoeid zijn, moeten be-

taald worden uiteen nieuw

Deltafonds, te beheren door

de ministervan Financiën,

en te vullen met een deel

van de aardgasbaten en met

geld uit langlopende lenin-

gen aan bijvoorbeeld pensi-

oenfondsen. Instelling van

het fonds moet voorkomen

dat geld voor water door po-

litici ter discussie kan wor-

den gesteld.

Voorbereiden

Wethouder Bierman bepleit

twee zaken: in de duinenrij

die er nu is, mag straks be-

bouwd worden, inclusief

met ondergrondse par-

keergarages. "Als die grond

is vrijgespeeld dan kunnen

we aan de slag. De tweede

zaak is dat alle partijen die

betrokken zijn bij de kust-

veiligheid nu alvast de be-

slissingen nemen op grond

waarvan de ontwikkeling

van die bebouwing voor-

bereid kan worden", zegt

de wethouder in een op-

genomen interview dat via

www.zandvoort.nlte beluis-

teren is.

p|USD 1| t\t Buitenschoolse opvang De Boomhut
Sf Voor^, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

*-.
fc ^fc-£"ïï^' Voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer Plezier

Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Flemingstraat 55 . 2041 VW Zandvoort
T: 023 -57 173 73/57 40 330 . F: 023-57 16 865

info@pluspuntzandvoort.nl . www.pluspuntzandvoort.nl

CARTOON Hans van Pelt

KUNSTKP|r\C-l' 12
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Van Lennepweg 2x afgesloten
Dinsdag heeft op de Van

Lennepweg een zwaar mo-

torongeluk plaatsgevonden.

Een jonge Zandvoortse mo-

torrijder botste met hoge

snelheid op een links af-

slaande bestelbus, die h

vermoedelijk nog net even

wilde inhalen. De direct ge-

alarmeerde politie liet zowel

ambulance als traumaheli-

kopter komen. Omdat het op

de weg naar het ziekenhuis

niet druk was, is hetslachtof-

-TT

fer met de ambulance weg-

gebracht. De Van Lennepweg

was geruime tijd afgesloten

voor het verkeer in verband

met het sporenonderzoek

van de politie. De avond er-

voorwas de Van Lennepweg

al deels afgesloten toen, als

gevolgvan een ruzie in de re-

lationele sfeer, een man zijn

vriendin een taxi uitsleurde.

De direct gewaarschuwde

politie heeft de vrouw uitein-

delijk kunnen ontzetten.

Foto:0vM Fotografie

Ingrijpende wijzigingen

in verkeerssituatie en buslijnen
Sinds begin deze week zijn een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht voor

zowel het personenverkeer als het openbaar busvervoer met de lijnen 8o en 8i. De wijzigin-

gen voor de buslijnen zijn vijftien maanden van kracht, tot en met december 2009.

De maatregelen hebben te de bedoeling dat deze werk- worden via de Van Alphen-,

maken m et de werkzaam he- zaam heden voor Pasen 2009 Dr.Mezger-,Van Heemskerck-,

den aan de busweg tussen zijn afgerond. De bewoners Engelbert- en Zeestraat naar

de Koninginneweg en het zijn over de wijzigingen ge- het Stationsplein. Via de Van

kruispunt Kostverlorenstraat, informeerd via een bewo- Speykstraat en het noor-

Haarlemmerstraat, Zand- nersbrief. Ten gevolge van delijk deel Van Lennepweg

voortselaan, Tolweg. Ook bovenstaande maatregelen wordt naar Zandvoort Noord

wordt de Dr. Gerkestraat on- zijn voor de buslijnen ook gereden. Van daaruit vanaf

der handen genomen. aanpassingen van kracht. de Linnaeusstraat wordt het

zuidelijk deel van de Van

Koninginneweg Lijn 80 Lennepweg en vervolgens

Omdat de omleidingroute Bus 80 richting centrum rijdt de Sophiaweg, de Kostver-

richting Bentveld loopt via de Haarlemmerstraat, lorenstraatendeKoninginne-

via de Koninginneweg, Hogeweg en Oranjestraat weg genomen. Via het wes-

Brederode-, Dr. Kuyper- en naar het busstation. Richting telijke deel van de Prinsesse-

Frans Zwaanstraat, wordt Haarlem wordt gereden via weg wordt gereden naar

ookinde Koninginneweg één de Grote Krocht, Hogeweg, het busstation aan de Louis

richtingsverkeer ingesteld. Brederode-, Dr. Kuyper, Fr. Davidsstraat. De route rich-

Zwaan-, en Corn. v.d. Werf- ting Haarlem wordt gereden

straat, waarna de reguliere via de Grote Krocht, Hogeweg,

route richting Bentveld Engelbertstraat en Zeestraat

gevolgd wordt. De haltes naar het Stationsplein.

Tolweg, Kostverlorenstraat Reizigers naar Nieuw Noord

Op 27 oktober wordt ook en Koninginneweg komen moeten hierover stappen op

een begin gemaakt met te vervallen. Daarvoor in de de bus vanuit Haarlem die

de reconstructie van de plaats komteen tijdelijke hal- binnen enkele minuten of ge-

Dr. Gerkestraat tussen de te op de Haarlemmerstraat, lijktijdig arriveert. Via de Van

Hogeweg en de Tolweg. Het De wijzigingen geldt ook Speyk- en Van Alphenstraat

verkeer wordt geleid via bo- voor de nachtlijn N280. wordt de reguliere route naar

venstaande route onder het Haarlem gevolgd. De haltes

kopje Koninginneweg. Op Lijn 81 Tolweg, Kostverlorenstraat,

deze gehele route is een- Ookde routevan lijn 81 wordt Koninginnenweg en Huis in

richtingsverkeer van kracht ingrijpend gewijzigd. Komend de Duinen komen te verval-

in de richting Bentveld. Het is vanuit Haarlem zal gereden len.

Het verkeer zal uitsluitend

in de richting van de Haar-

lemmerstraat mogen rijden.

Dr. Gerkestraat

COLUMN
Volle bussen

In Spanje zijn de bussen

overvol. Vooral in de spits-

uren kan ergeen kip meer bij,

denkje.Maardit lawaaierige

volk denkt er anders over. Al

kletsend perst men zich nog

meer naar achteren, waar de

bus zeker nóg voller is. Maar

ach, wat zul je je druk ma ken.

Wil je niet als sardientjes in

een blik zitten, dan wacht je

op de volgende bus. Die ver-

schijnttien minuten later. Tja,

ik zit weer op mijn favoriete

stek in Spanje en blader wat

oude HD's door. 'SP bezorgd

om volle bus naar strand',

lees ik.'De twee ritten per uur

dieConexxion uitvoerttussen

Haarlem en Zandvoort zijn te

weinig. Op warme dagen zijn

de bussen overvol'. Ik kijk ver-

baasd op en lees verder. Een

SP'er reisde een keer op een

zonnige dag naar het strand.

"De bus puilde uit", klaagt hij,

"er worden op warme dagen

geen extra bussen ingezet."

Ach, wat is het probleem, zo-

veel warme dagen hadden

we niet deze zomer. En in de

bussen die ik voorbij zie rij-

den zit geen mens. Trouwens,

als de prijs van een kaartje

nog duurder wordt, gaat er

niemand meer met de bus.

Goede tip voor de regering,

maak de bus goedkoper in-

plaats van duurder. In Spanje

betaal ik€i,2ovooreen (lan-

ge) rit. En... ik kan gewoon een

kaartje kopen bij de chauf-

feur. Wél liefst gepast beta-

len, por favor. Wil ik terug?

Dan koop ikweerzo'n kaartje

van €1,20. Gemakkelijk hoor!

Geen gedoe met zones, strip-

pen of OV-jaarkaarten. Zeer

toeristvriendelijk mag ik wel

zeggen. Voor de jeugd heeft

men een andere oplossing.

Zij kunnen reizen op een

speciaal abonnement. En de

65-plusser? Die betaalt bij-

na helemaal niets voor een

ritje naar de stad. Zoals ge-

zegd is in het spits-

uur de bus overvol.

Maar er is niemand

die klaagt. Best ge-

zellig hoor, reizen in

Spanje met het open-

baar vervoer.
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Eindfeestje

jQue PasaPlaya?
Strandpaviljoen 6

Zaterdag 11 oktober

19.00 uur

VanKessel

+

DJ's

Vrij entree

Afveefjaren vieren ze het met effaar,

maar nu zijn ze samen iOO 10\töt!

üus tijdvoor feest en fekkemij,

en die Zwitserse van 60

kan er oo^noa dij!

(Za&é^Ux

Zondag 12 oktober:
Wilt u na het concert van Rita Reys
nog even muzikaal naborrelen?

Kom dan naar caSé Alex!
Daar gaan we terug naar

'Caramella van de jaren zestig, met
Ger Dijkshoorn en zijn Whiskers

VanaS 17*00 uur

Zondag 19 oktober:
Adam Spoor met zijn Spoor 5

6 dagen per week geopend
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag van 17:00 tot OJ:00 uur
zondag van 17:00 tot 03:00 uur

Gasthuisplein oA, 2042 JM Zandvoort
Tel. 023 57 19205
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EVENEMENTEN AGENDA

Pluspunt rommelmarkten
De herstart van de Zandvoortse Rommelmarkt in de nieu-

we locatie van Pluspunt Noord is zeer geslaagd. In vervolg

daarop zullen er dit jaar nog twee markten worden geor-

ganiseerd.

Elke rommelmarkt wordt

met een ander thema ge-

combineerd. Op zondag 26

oktober met een kleding-

beurs en zondag 14 decem-

ber met een kerstmarkt. De

markten zullen worden ge-

houden in het gebouw van

Pluspunt, van 10.00 totis.00

uur. Vanwege de grote be-

langstellingen het aantal te

verwachten deelnemers stelt

de organisatie hierbij ookde

benedenzalen beschikbaar

(liften aanwezig). Tijdens de

markt zal de bar in de foyer

met koffietafels zijn geopend

evenals de benedenbar. U

kunt tijdens de markt ge-

nieten van een kopje koffie

(€ 1) met verse appeltaart

(€ 1,50), gebakken door het

Appeltaart Imperium.

Mocht u willen deelnemen

aan deze markt dan kunt

u hiervoor een deelname-

formulier verkrijgen aan

de receptie van Pluspunt,

Flemingstraat 55.

Oktober Week 41 -2008

11+12 KunstKracht 12 - Open Atelier route door

Zandvoort

12 Jazz in Zandvoort - Rita Reys in De Krocht,

aanvang 14.30 uur.

12 Live jazz - in restaurant Spijs, Bentveld.

15.00-18.00 uur

12 Langlauf Estafette - strandpaviljoen 13/14/15

18+19 Finaleraces - (autoraces) Circuit

19 Mainstream Jazzcombo - in Take Five,

aanvangi6.oo uur

19 Classic Concerts - Protestantse Kerk

26 Rommelmarkt - inclusief kledingbeurs.

In Pluspunt Noord, 10.00-15.00 uur

November
Zandvoort 500 - Circuit

Classic Concerts - Protestantse Kerk

Feestmarkt - Centrum

9

16

30

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Zonnebloem organiseert

vakantieweek in België

Uitgezwaaid door een groep wegbrengers vertrok maan-

dagochtend om precies 11.00 uur een bus met een fiks

aantal Zandvoortse ingezetenen richting vakantieoord

Domein Hooidonk in België, vlak onder Antwerpen. De re-

gionale Zonnebloemafdeling Zuid-Kennemerland zorgde

weer voor een vakantieweek voor maar liefst 21 ouderen,

die worden bijgestaan door 21 begeleiders.

Vijf rolstoelers in de bus en

een kleine 20 rollators in de

bagageluiken moeten vooral

de mobilite it tijdens de vakan-

tie garanderen. Alle gasten

werden voor vertrek gastvrij

ontvangen in de St. Agatha

kerk waar de eerste kennis-

making plaatsvond. De ver-

zorgingvan alle gasten is deze

weekin handenvan een groep

vrijwilligers uit Zandvoort en

omgeving. Zaterdag 11 okto-

ber rond 14.00 uur worden de

vakantiegangers weer terug-

verwacht in Zandvoort.

jobtide
Jobtide uitzendbureau,

het bureau dat wel goed is voor zijn mensen,

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de email info@jobtide.nl

Krant niet

ontvanaen
Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Drie ondernemers met 'Hart voor Zandvoort 1

Donderdagavond heeft de Ondernemersvereniging Zandvoort haar 100-jarige bestaan ge-

vierd. Tijdens een goed bezochte receptie in de mooie raadszaal van het raadhuis werd het

bestuur gefeliciteerd door onder andere burgemeester Niek Meijer. Hoogtepunt was het

uitreiken van een nieuwe, jaarlijks uit te reiken prijs door voorzitter Virgil Bawits: de 'Hart

voor Zandvoort'-trofee. Het is een prijs voor Zandvoortse ondernemers die zich meer dan

100% inzetten voor hun onderneming en voor Zandvoort.

Drie 'Harten voor Zandvoort'gingen naar Peter Tromp, fred Paap en Leo Heino (vlnr.)

Bawits keek in zijn welkomst-

woord naar de toekomst en

hoopt dat de jongere onder-

nemers de vereniging nieuw

leven in zullen blazen. Ook

was hij namens het bestuur

veel dank verschuldigd aan

de vele vrijwilligers die het

OVZ Cultuurfonds steunen

bij de wekelijkse optredens

in de muziektent op het

Raadhuisplein.

Het hoogtepunt van de

avond was het bekendma-

ken van de ondernemer

met het 'grootste' hart voor

Zandvoort. OVZ wil daar-

mee vanaf nu ieder jaar

een Zandvoortse onderne-

mer in het zonnetje zetten

die niet alleen bezig is met

zijn onderneming maar

die zich ook inzet voor de

Zandvoortse gemeenschap.

Deze eerste keer had Bawits

een verrassing want hij had

maar liefst drie onderne-

mers die aan de criteria vol-

doen. Allereerst werd Fred

Paap van café Koper gehul-

digd. Hij is vooral bezig ge-

weest om de horeca binnen

Zandvoort op een hogerplan

te krijgen middels allerlei be-

sturen. De volgende onder-

nemer met een groot hart

voor Zandvoort is Leo Heino

van Play Inn. Bawits roemde

zijn betrokkenheid bij kunst-

manifestaties en dergelijke.

Last but not least noemde

Bawits de naam van mede-

bestuurslid Peter Tromp, die

dit totaal nietverwacht had.

Tromp is uiteraard buiten

zijn bedrijf altijd in de weer

met Classic Concerts en on-

dermeer als bestuurslid van

hetZandvoorts Mannenkoor.

De ondernemers kregen alle

drie een fraai schilderij van

de hand van Hilly Jansen als

aandenken.

Open dag gemeente Zandvoort
Gemeente Zandvoort

Komende zaterdag organiseert de gemeente Zandvoort een open dag. Alle locaties, de cen-

trale hal van het gemeentehuis en de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat zullen dan

open zijn en kunnen Zandvoorters, en anderen, aldaar zich laten voorlichten over wat er

zoal achter de schermen gebeurt.

De gemeente Zandvoort is

een actieve gemeente en

wil graag laten zien hoe

er gewerkt wordt. Ga naar

de wervelende open dag

en ontdek hoe het een en

ander in zijn werk gaat. De

beide locaties zijn open

van ii.oo uur tot 15.00 uur.

In het raadhuis kunt u zich

via een aantal kraampjes

op de hoogte stellen van

diverse zaken rondom ver-

gunningverlening, subsi-

dies, klachtenafhandeling

en meldingen. Tevens kunt

u een kijkje in de zeer fraaie

raadszaal nemen. Kinderen

kunt u met een gerust hart

meenemen want voor het

raadhuis staan twee tenten

waarzij onder leidingvan de

bekende Zandvoortse schil-

deres Hilly Jansen kunnen

knutselen en schilderen. Op

de remise kunt u kennisma-

ken met de diverse aspecten

van de afdeling Reinigingen

Groen, die daar gehuisvest

is. De open dag wordt om
11.00 uur door burgemeester

Niek Meijer geopend in het

gemeentehuis.

Met OOG en OOR
BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gratis brood bij Bertram & Brood Walter stopt ermee

Afgelopen vrijdag was het

zo ver. Tien geluksvogels

kregen bij Bertram & Brood

op het Raadhuisplein een

bon overhandigd waarmee

ze een maand lang gratis

brood in de winkel kunnen

halen. Vanwege het succes

van de actie is besloten om
deze te herhalen in okto-

ber. Deze maand worden

er dus weer tien gezinnen

gelukkig gemaakt met een

maand lang gratis brood.

Iedereen die de winkel be-

zoekt, krijgt na iedere aan-

koop een kanskaart. Hoe

meer kanskaarten men
invult, hoe groter de kans

is op het winnen van één

van de tien prijzen. De prijs-

winnaars van oktober zul-

len door Bertram & Brood

te zijner tijd op de hoogte

worden gebracht.

Kostverlorenpark

De eigenaren van 'Landgoed

Kostverlorenpark' organi-

seren op 17 oktober een

informatieavond in de

Krocht over het toekom-

stige beheerplan voor het

Kostverlorenpark. De heer

Detheringvan Landschap

Noord-Holland en mevr.

Prins van de Gemeente

Zandvoort zijn ook op deze

avond aanwezig zijn om
een toelichting te geven en

vragen te beantwoorden.

Het beheerplan omvat het

gehele Kostverlorenparken

betreft zowel het zuidelijk

deel incl. het "bunkerge-

deelte", als het noordelijk

deel bij het Visserspad.

Het niet "bunkergedeelte"

van het Kostverlorenpark

is tevens Beschermd
Natuurmonument en is

aangewezen als een Natura

2000 gebied. Op dit moment
is het de bedoeling de uit-

voeringvan het beheerplan

in fasen en verspreid over

een reeks van jaren uit te

voeren. De avond is bedoeld

voor bunkerbewoners, om-

wonenden, wandelaars en

geïnteresseerden en wordt

gehouden in gebouw "De

Krocht". Aanvang om 20.00

uur.

Tijdloos

Niets is hier blijvend. Zelfs

de klok van de voormalige

horlogerie Waaning aan de

Sophiaweg niet. De klok die

sinds 1971 de tijd melddeaan

heel veel passanten, heeft het

begeven. Afgelopen week is

de klokgedemonteerd en af-

gevoerd. Met hetverdwijnen

van dit toch wel herkenbare

aangezicht, is in Zandvoort

ook een stukje historie ver-

dwenen. Want de horlogerie

zelfwas enige jaren geleden

al verdwenen.

Afgelopen zaterdag nam
Walter Ziegler (72) afscheid

van de slijterijafdeling van

de Dekamarkt. Zeven-en-

een-half jaar geleden rea-

geerde hij op een adverten-

tie en werd aangenomen.

Op zich niets bijzonders,

maarWalterwastoen al 65

jaar en geruime tijd in de

VUT! Oorspronkelijk komt

hij uit Duitsland doch ves-

tigde zich in 1970 definitief

in Zandvoort, waar hij ook

zijn vrouw Anna leerde

kennen. Dorpsomroeper

Klaas Koper, van wie hij een

grote fan is, zette Walter

in de winkel met een fraai

gedicht in het zonnetje en

komende vrijdag wordt dit

door zijn collega's nog eens

dunnetjes overgedaan. De

klanten van de Dekamarkt

zullen Ziegler dus moe-

ten missen, maar zijn job

wordt overgenomen door

een ander bekend ge-

zicht in Zandvoort: Martin

BI u ijs.

ZHC75Jaar

In 2010 bestaat de

Zandvoortsche Hockey

Club75jaar. In dat kaderwil

het huidige bestuureen'le-

den lijst al Ier tijden' sa men-

stellen. Ze zijn dan ook op

zoek na aroud-leden vooral

die niet meer in Zandvoort

wonen. Kent u oud-leden of

bent u er zelf een, meldt u

zich dan aan via een e-mail

naarbestuur@zhconline.nl

of via een kort briefje naar

ZHC, postbus 455, 2040 AL

Zandvoort. Vermeldt u wel

uw naam en huidige adres-

gegevens.
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Meet & Greet op vrijdag druk bezocht

De Meet & Greet met een aantal AiGP-coureurs op vrij-

dagavond in de feesttent op het Gasthuisplein is goed

bezocht. Vooral racefans van buiten Zandvoort maakten

van de gelegenheid gebruik om de coureurs een foto en

een handtekening te ontfutselen. In café Alex was de VIP-

party die door de sponsors druk bezocht werd.

onderweg vanuit het Engelse Silverstone waar getest werd.

Zij kwamen pas gedurende de avond en nacht in Zandvoort

aan. De coureurs die wel op tijd in Zandvoort waren, onder

wie de Zuid-Afrikaanse topper Adrian Zaugg, gaven acte de

presence in de feesttent, tater op de avond kwamen nog 2

buitenlandse coureurs en tot slot kwam ook de Nederlandse

AiGP-troef Jeroen Bleekemolen nog even kijken.

Mooiste etalage

Vervolgens maakte Lana Lemmens namens de organisatie

van de dorpsfestiviteiten bekend wie van de deelnemende

Zandvoortse ondernemers de mooiste op de AiGP geïnspireer-

de etalage had. De organisatie had twee eerste plaatsemeen
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Winnaar etalagewedstrijd Harocamo

Marco Borsato hoogtepunt op zaterdag

TV-presentatoren Zandvoorter Allard Kalff nam de presenta-

tie voor zijn rekening. Helaas kon hij om 19.00 uur pas 4 cou-

reurs aankondigen die naar het centrum waren gekomen.

Dat had alles te maken met de nogal chaotische start van

het vierde AiGP-seizoen.Een groot aantal teams had echter

nogal laat de auto ter beschikking gekregen en was nog

voor de detail handel en een voor de horeca.Win naar bij de de-

tailhandel was ImageOutdooraan de burg.Engelbertstraat,

mede vanwege de echte originele Ai auto-onderdelen en

het feit dat de winkel niet in het centrum ligt en toch mee-

deed. De mooiste horecagelegenheid werd Harocamo in de

Kerkstraat. Behalve autobanden en een voorbumper (van

'hofleverancierwrakstukken'Dillon Koster), stond er een aan-

geklede paspop compleet met helm en lag er een zwart/

wit geblokte loper voor de deur. De winnaars kregen een

halve pagina advertentie in de Zandvoortse Courant, een

uitnodiging voor de VIP-party en twee VIP-kaarten voor de

hoofdrace van de AiGP op zondag.

Daarna was het volop feesten en dansen op de tonen van

de Veronica Road Show. Om 00.00 uur kon de organisatie

terugkijken op een geslaagde avond die door meer fans

dan vorig jaar bezocht werd.

Zandvoorter wint een Ferrari

De heer Ottevanger uit Zandvoort heeft een bijzondere prijs gewonnen. Hij deed mee

aan de loterij die door het Shell pompstation in de Dr. Gerkestraat georganiseerd was.

Door middel van het inleveren van zijn kassabon, waaruit bleek dat hij V-Power benzine

getankt had, werd Ottevanger de gelukkige winnaar van een Ferrari!

Oké, het is niet een 'echte'

Ferrari maar een schaalmo-

del (op schaal 1:7!), dat radi-

ografisch bestuurbaar is. Het

model ha alt zelfs een snelheid

van 30 km/u! Ellen Barnhoorn

van het Shell-station:"We ver-

kochten deze modellen, met

een waarde van bijna € 100,

gewoon 'uit de hand'. Ze zijn

echter niet meer te koop in

de groothandel en toen heb-

ben we beslist dat het laatste

model dat we in huis hadden

via een loterij de deur uit zou

gaan." De actie sloot perfect

aan bij de AiG P-race van afge-

lopen weekend. Ferrari is im-

mers de nieuwe leverancier

van de nieuwe Ai-bolides.

Afgelopen zondag, tijdens de

AiGP-race,isdedoos met inge-

leverde bonnen open gemaakt

en hebben de eigenaren van

het pompstation de gelukkige

winnaar getrokken.

De nieuwste actie van Ellen en

Leo Barnhoorn is er een voor

meisjes. Binnenkort wordt

bekend gemaakt hoe men in

het bezit kan komen van een

reuzenteddybeer. Het zal vast

wel iets te maken hebben

met tanken bij het bewuste

station.
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De Nederlandse sterzanger Marco Borsato zorgde, overigens zonder te zingen, voor

het hoogtepunt op zaterdagavond in de feesttent op het Gasthuisplein. Uit handen

van de voorzitter van Lionsclub Zandvoort ontving hij als ambassadeurs van WarChild

de Prix d'humanité. Deze prijs is ook uitgereikt aan BN'ers als prins Bernhard, Mies

Bouwman, Max Tailleur en 'majoor' Boszhard. Borsato was de 20e persoon die de prijs

mocht ontvangen.

's Middags was het al druk

in het centrum. De diverse

kinderspelen werden goed

bezocht en met name bij de

karts op het Raadhuisplein

stond een lange rij kinderen.

Maar hoogtepunt voor de

kleine Zandvoorters was een

optreden van de populaire

groep KUS. De vier jonge da-

mes maakten er in een volle

feesttent een meezingfeest

van dat bijzonder gewaar-

deerd werd.

Het optreden van het

Zandvoortse koor the Beach

Pop Singers luidde de komst

van Borsato in. Zij hadden

twee hits van hem ingestu-

deerd, iets wat hij bijzonder

waardeerde. Borsato herin-

nerde zich de tijd dat hij

in Zandvoort woonde en

werkte in het Palace Hotel:

"Ik heb goede herinneringen

aan die tijd", zei hij later'back

stage'. Na het uitreiken van

het bij de prijs behorende

kunstwerk en € 10.000 voor

WarChild, nodigde burge-

meester Niek Meijer hem
voor een rustige fotosessie

in het raadhuis uit. Daarna

vertrok de sympathieke zan-

gerweereven snel als hij ge-

komen was.
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Korten op het Raadhuisplein

Verkeerssituatie na de race

sommige plekken de vertrekkende auto's verboden om

het centrum in te rijden.

Opnieuw hebben zich incidenten met verkeersregelaars Bij het verlaten van het circuit heeft een bestuurder een

voorgedaan na afloop van het AiGP-feest. Zo werden op verkeersregelaargeschept. De chauffeur is lopend gevlucht

maar is later op aanwijzen van een aantal getuigen alsnog

door de politie gearresteerd. Ook de passagier van de auto

is aangehouden. Naar verluidt was de bestuurder onder

invloed van alcohol.

Ongeval

Op de 'kop' van de Zeestraat was het net als andere jaren

weer raak. De meeste auto's die rechtdoor wilden op de

Burg. Engelbertstraat werden gedwongen de Zeestraat in

te gaan. Slechts een enkele mocht ervan de regelaars door.

Bont maakten ze het toen een taxi rechtdoor wilde. Onder

het mom van 'er is een ernstig ongeval en de rijbaan is vol le-

dig geblokkeerd', werd de taxi de Zeestraat in gestuurd. Uw
verslaggever is gaan kijken waar dat ongeval zou zijn maar

heeft in de hele omgeving, tot aan het ir. G. Friedhoffplein

aan toe, geen ongeval kunnen constateren. Ook werden

auto's op de boulevard tussen Palace Hotel en NH Hoteles

bij het verlaten van de parkeerplaatsen Zandvoort uit ge-

dirigeerd door middel van op de rijbaan geplaatste borden

met 'Zandvoort uit'.

The day after...

Maandag werd de feesttent op het Gasthuisplein in snel

tempo weer afgebroken. Lana en Ivo Lemmens, de organi-

satoren van de dorpsevenementen, stonden 's middags de

laatste resten op te vegen om het plein aan het eind van

de dag schoon op te kunnen leveren. Broer en zus hebben

het hele weekend hard gewerkt om alles in goede banen

te leiden. Zelf waren ze na afloop erg tevreden: "Ondanks

de mindere weersomstandigheden zijn er zelfs meer men-

sen op afgekomen vergeleken met vorig jaar", aldus Ivo.
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Het afgelopen AIGP-weekend in Zandvoort was ondanks

het slechte weer wederom een groot succes!

de volgende ondernemers en stichtingen hebben s7\men

met de Gemeente Zandvoort het programma, de aankleding

en de promotie van afgelopen weekend mogelijk gemaakt:

A1GP-organisatie

Ac.knt. Huppelschoten

Adm.knt. Janssen & Kooy

Albatros

Andrea's

Circus Zandvoort

Chocoladehuis Willemsen

Confet'ti

CurtislOOO

Daniël Groente & Fruit

IJzerhandel Zantvoort

KrOOn ViS (nrd. Boulevard)

LionHead

Mango's Beachbar

Mazzel markt

Menno Gorter

Artinex

Autoradam

B & B Zandvoort

Ba kerstreet

BeachclubTien

De Kaashoek

De Lachende Zeerover

Dobey

Emotion by Esprit

Febo

Moerenburg

Music Store

NH-Hoteles

NOP Producties

Ond.Ver. Zvrt (OVZ)I

Pension 't Molentje

Beachim

Bell Hotel

Berkhout

Bloemen aan Zee

Blokker

Filoxenia

Floor Systems

Fontanella

Fritures d'Anvers

Gall&Gall

Pension Tanahlot

Pole Position

Primera

Radio Stiphout

Race Planet

Remodi Biase

Café Alex

Café Anders

Café de Klikspaan

Café de Yanks

Café 't Lokaal

Gemeente Zandvoort

Grandcafé Danzee

Greeven Makelaardij

Harocamo

Heineken

San Remo

Scandals

Sea Optiek

Shanna's

Slager Horneman

Tinkerbell H&F

Café Koper

Café Neuf

Cane&Co

Chin Chin

Circuit Park Zandvoort

Het Plein

Hong Kong

Hotel Anna

Hotel Hoogland

Hotel Zuiderbad

Tromp

Versteege's IJzerhandel

Vlug Fashion

WasUniek

Zandvoortse Courant

ZFM

Namens
Stichting Eén Zandvoort:

Bedankt!

OVZi
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Uitzendbureau

Jobtide

door Erna Meijer

Recentelijk is in Zandvoort het full service uitzendbureau

Jobtide gestart. Initiatiefnemer is dorpsgenoot Alan Mat-

kovic, met assistentie van Hans Roodt (opa Arie Slof) die

hier een eigen administratiekantoor heeft. Eén van de re-

denen dat zij dit bedrijf zijn begonnen, is het feit dat zij

zeer veel klachten te horen kregen over hoe uitzendbu-

reaus omgaan met hun personeel en in het bijzonder Pool-

se werknemers.

Alan is achtendertig jaar

geleden geboren in Kroatië,

maar kwam op zijn zesde al

samen met zijn ouders in

Zandvoort wonen. Hij is van

oorsprong muzikant, compo-

nist en producer, maar is ook

mede-eigenaarvan Hawkeye

Media House BV, dat verant-

woordelijk is voor nieuwsi-

temsten behoeve van zowel

de NOS als nieuwszenders

over de hele wereld.

Matkovic: "Wij hebben niet

alleen een goed verhaal, maar

ik kan het mij ook niet ver-

oorloven om anders dan cor-

rect en sociaal verantwoord

te ondernemen. Aangezien

Politiek

zowel mijn moeder als mijn

vrouw van Poolse afkomst

zijn, spreek ik zelf vloeiend

deze taal. De afgelopen jaren

zijn veel Poolse werknemers

via uitzendbureaus hier aan

de slag gegaan en hoewel

er natuurlijk ook rotte ap-

pels tussen zitten, werken de

meesten keihard om hieriets

op te bouwen. Helaas wor-

den zij vaak onderbetaald

en moeten ze op de meest

krankzinnige tijden werken.

Doordat zij niet altijd op de

hoogte zijn van hun rechten,

krijgen zij plotseling te ho-

ren datergeen werk meeris.

Dat gebeurt zowel bij lokale

uitzendorganisaties, maar

ook bij OXXO, dat onderdeel

is van Randstad. Weg werk,

daardoor ook weg slaapplek

en de mensen staan met

onmiddellijke ingang op

straat."

De doelstelling van Jobtide

is een resultaatgericht uit-

zendbureau te zijn met

hoogopgeleide mensen, die

zelfstandig en in teamver-

band kunnen werken met

een no-nonsense mentali-

teit, waarbij echter de euro

niet op de eerste plaats staat!

Doordat men lage 'over-

headkosten' heeft, kan men

goede werknemers tegen

een alleszins redelijk tarief

leveren. Natuurlijk is Jobtide

geen charitatieve instelling

en moet erookgeld verdiend

worden. Hun filosofie is dat

dit echter op veel manieren

kan en zij kiezen voor een

sociaa I-maatschappelijk ver-

antwoorde wijze. Matkovic:

"Om eventuele misverstan-

den voor te zijn: wij richten

ons vooral op de regio, maar

beslist niet uitsluitend met

Poolse werknemers. Wij kun-

nen mensen inzetten in de

horeca, bouw, ICT, schoon-

maak, maar beschikken ook

over commerciële mensen.

Daarnaast kan men bij ons

terecht voor onder andere

wervingen selectie, detache-

ring en payroling, maar wij

kunnen ook nieuwe, goede

krachten gebruiken."

Jobtide B.V., Hogeweg 56c,

tel. 8887340. Meer informa-

tie kunt u krijgen via www.
jobtide.nl of door even een

e-mail te sturen naar info@

jobtide.nl.

Verslag commissie Projecten & Thema's d.d. 1 oktober

Speelplaatsje Tjerk Hiddesstraat krijgt weer aandacht

Vorige week woensdag heeft de raadscommissie Projecten

& Thema's vergaderd. Vier verontruste inwoners van Zand-

voort hebben ingesproken over het Voorontwerpbestem-

mingsplan Boulevard Noord en dan met name over het

braakliggende terreintje aan de Tjerk Hiddesstraat.

Ondanks de waarschuwing

van voorzitter Nico Stammis

(PvdA) dat het inspreken for-

meel geen effect zou hebben,

hebben de insprekers een

gloedvol pleidooi gehouden

voor behoud van het stukje

groen.

De tribune was overvol toen

de voorzitter de vergade-

ring opende. De eerste in-

spreker was mevrouw Van

Wensen, die direct aan het

bewuste stuk grond woont.

Zii vertelde hoe het haar

persoonlijk enorm raakt en

wat een invloed de eventu-

ele mogelijkheid om daarte

bouwen op haar leven heb-

ben. De tweede inspreker

was de heer Martens. Hij

ging in op de procedure en

vroeg zich af wat de achter-

grond van de plannen was

en waarom er nog geen

reactie gekomen was. Ook

vroeg hij zich af waar de ge-

dachte toch vandaan kwam
dat de horecagelegenheden

aan de boulevard, tussen

Palace Hotel en NH Hoteles,

fraaier zouden worden als

ze groter mogen worden.

Volgens hem zijn uiteinde-

lij k de eigenaren die bepalen

hoe mooi iets er uitziet, en

dat heeft volgens hem niets

met de afmetingen te ma-

ken. De derde inspreker was

Sven Ermstrang. Hij legde

het belang uit van het duin-

parkje voor het grote aantal

omwonenden. Volgens hem

is bebouwing van een groen

terrein volkomen strijdig met

beleidsuitgangspunten van

het rijk, de provincie en van

de gemeente zelf. De vierde

inspreker was mevrouw De

Jong. Zij is voorzitter van de

WE van gebouw Duinwijck

en zij vatte samen wat de

invloed van het beoogde be-

stemmingsplan op de buurt

is geweest. Ze concludeerde

dat er geen enkel draagvlak

voor is en dat men daarom

graag zou zien dat dit plan

al in de voorontwerpfase ver-

anderd gaat worden.

Wijkgericht werken

Na de inspraakronde ver-

volgde Stammis de verga-

dering waarin via een pre-

sentatie door een tweetal

ambtenaren van de gemeen-

te Heemskerkduidelijkwerd

gemaakt hoe hun gemeente

het wijkgericht werken heb-

ben aangepakt. De gemeen-

te Zandvoort wil daar ook

mee gaan beginnen en de

commissieleden hebben nu

van ervaringsdeskundigen

het een en ander op kunnen

steken.
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Jan Barends, brievenschrijver

Regelmatig ontvangt onze redactie brieven voor de ru-

briek 'lezers schrijven' van ene heer J. Barends. We werden

nieuwsgierig naar zijn drijfveer en vonden het plezierig

om eens nader kennis te gaan maken met deze betrokken

Zandvoorter.

Jan Barends (62) woont
al sinds 1969 in ons dorp.

Oorspronkelijk was zijn va-

der aan o.a. de Figeeweg in

Haarlem eigenaar van een

lompen-, metaal- en papier-

handel. Zoon Jan volgde hem

op en in 1983 werd het be-

drijf verkocht aan de firma

Treffers. Jan startte daarna

een autobedrijf en in 1986

begon hij ook een pension

aan huis.

Met de gemeente Haarlem

was er al af en toe een zakelij-

ke onenigheid en dat vormde

de start van vele briefwisse-

lingen. Het overlijden in 2002

van zijn vrouw - dochtervan

de beroemde Hongaarse

schrijnwerker Ja nos Va recza,

die op de Boulevard Paulus

Loot woonde en voor veel

beroemde mensen (Beatrix,

Brigitte Bardot, veldmaar-

schalk Montgomery en mi-

nister Luns) meubelen heeft

gemaakt - is voor Barends

een ander ijkpunt geworden.

Het is wellichttekenend voor

deze onconventionele man,

dat hij een jaar later op het

kerkhof samen met zijn

zoons toch zijn 35-jarig hu-

welijk wilde vieren en daar-

bij onder meereen Hongaars

orkest had uitgenodigd.

Zes jaar geleden begon

Barends zich hoe langer

hoe meer te verdiepen in

allerlei achtergronden van

het nieuws en levert daar

sindsdien recht uit zijn hart

commentaar op. Vooral on-

eerlijkheid stuit hem tegen

de borst, maar ook de in zijn

ogen vreemde besluiten van

overheden laat hij niet onge-

merkt aan zich voorbij gaan.

Recente voorbeelden van

zaken, waartegen hij ageert,

zijn o.a. het feit dat onlangs

de horeca in Zandvoort tij-

dens de AiGP tot 4 uur 's

nachts open mocht zijn. Op

dat tijdstip zijn er volgens

hem voornamelijk mensen

met een slok teveel op op

straat en dat resulteert al-

leen maar in rottigheid en

vechtpartijen. Ook de plek

van de muziektent is een

doorn in zijn oog, alsmede

de bouw van het beoogde

ecoduct. Hij neemt het op

voorde strandpachters door

voor te stellen dat zij langer

op het strand mogen staan

en voor kinderen, die in een

bepaalde zaak niet naar het

toilet mogen. Bij een privé-

situatie hekelt hij het gebrek

aan privacy, iets wat hij on-

langs ondervond op ons po-

litiebureau.

Hoewel men het niet altijd

met Jan Barends eens hoeft

te zijn, kan zonder meer ge-

steld worden dat hij niet on-

verschillig achterover leunt,

maar duidelijk zijn stand-

punt naar voren brengt.

Naast het schrijven heeft hij

nu ook een schildersezel ge-

kocht. Deze nieuwe hobby is

in ieder geval minder stress

gevoelig!

Wij zijn op zoek naar een vlotte,

enthousiaste en vooral zelfstandige

drukwerk,

denkend aan het vervaardigen van broei

wekelijkse kranten, flyers, posters en huist

Voor meer informatie

bel 023 888 72 55 en vraag naar Iris Roest.



Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Take Fïve
Boulevard Pauhis Loot, pav. 5 Zandvoort

e&taamxmt

Driegangen-menu

€32,50

Tataki van rauwe yellowfintonijn

aangebraden maar rauwe tonijn metponzusaus

Combinatie van gebakken Noordzeetongfilet

en zalm met hollandaisesaus
•&•&•&

Italiaanse Liefde

Viergangen-menu €39,50

Vijfgangen-menu €46,50

Kwr reserveringen: 023-5 71 6119/info@tfaz.nl

LA [bNTAHELtA
pizzeria/ rlstorante italiano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

J
^ 41 ^^ ® g unieks locatie voor:

^ * Een gezettige dag/avond

* (BruiCoft ofpartij

* (Bedrijfsfeest of tfiemafeest

fAl uw wensen zijn bespreekbaar!

Voor info en of boekingen

0643906935

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort
Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.BTW)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

PM

La

3

—

H
zakelijke Zandkorrel plaatsen. q

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afge

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

i/en bij: „ , ,1
SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u 11

1. Uw fbedriifslnaa

ken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

1 TE VULLEN:

m
Inleveringvóór maandagn.00 uur betekent plaatsing dezelfde wee<. • > "' >

—
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade Uw 7andvoortna s nr.

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

UIS :e in "IOUC

Tel ;foo n

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaam heden

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519/

06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en planten.

Kennemerweg 6

Zandvoort.

Open: don-vrij-zat

10-17 uur-

Te huur:

garage

in Van Galenstraat.

€107,50 per mnd.

Tel. 06-53256274

Jezus houdt van u en

roept u (Zie Mattheus

11:27 i n de Bijbel)

Wilt u meer weten over

de Bijbel en het christe-

lijk geloof? Ga naar:

www.waaromjezus.nl

Pedicure Carla.

Vooral uw voetproblemen.

Meer dan 10 jaar ervaring,

lid van Pro Voet.

Tel. 06-4609 8919

Weleda behandeling,

epileren, schouder +

decolleté massage en

gezicht: € 35.

Voetenbad -en massage,

incl. beenmassage tegen

onrustige benen:€i5.

Chez Ans,

tel. 5713196

Kunstkracht 12: drie dagen vol kunst en cultuur

Gezocht: oppas

(naschools) voor onze

2 kinderen (6+7Jr).

Twee middagen per week,

liefst bij ons thuis in

Zandvoort.

Tel. 06-5532 1807

Te huur:

loods/ opslagruimte in

Zandvoort-Noord. Huurprijs:

€750,- per maand

Van Schaik Omaco
Makelaars. 023-5712944.

www.vanschaikomaco.nl

Schoonmaken

bij ouderen thuis!

ThuiszorglnHolland.nl

heeft werk voor

vrouwen (v/m)

3-10 uur p.w.

Haarlem e. o. Ook

Marokkaanse en Turkse

vrouwen meer dan welkom.

Bel nu 023-5519810

Gastouder

biedt zich aan. Zandvoort

Zuid, in buurt van natuur.

Flexibel, 36jr., hoog

opgeleid, rustig, veel

aandacht voor het kind.

Aanvankelijk t/m december.

Tel. 5715859

Sporting OSS

zoekt nog enkele volleybal-

liefhebbers voor een nieuw

op te richten team.

Jeugd vanaf 12 jr.

en volwassenen.

Info: 06-5532 1807

Professioneel

zangles?

Gedipl. zangdocente

heeft nog plaats voor

nieuwe leerlingen.

Voor info, mail:

vocalise2008@hotmail.com

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis,Chinese

body- en voetmassage.

80 Minuten a €40.

Bel voorafspraak:

06-34549835

De jaarlijkse kunstroute van BKZandvoort, de vereniging

van beeldende kunstenaars in Zandvoort, is dit keer in een

groteren feestelijk jasje gegoten. Niet alleen staan de ate-

lierdeuren in het weekend van 11 en 12 oktober uitnodigend

open, ook op cultureel gebied is in het dorp, voor groot en

klein, veel te zien en te beleven.

door Nel Kerkman

Kunstkracht 12 is een nieuw tweejaarlijks

cultureel kunstevenementwaarin kunsten

theater centraal staan. In samenwerking

met de BKZ-leden Mona Meier-Adegeest,

MargreetMayenburgen Marijke van Gooi,

hebben de kinderen van de Zandvoortse

basisscholen opstellen, wensen en beschil-

derde flessen gemaakt naaraanleidingvan

het thema van dit jaar: De Gedroomde Zee.

De fraaiste kinderkunstuitingen zijn ge-

bundeld en het boekje wordt vrijdag 10 ok-

tober officieel uitgereikt aan burgemees-

ter NiekMeijer. De verkoopvan het boekje

zal ten goede komen aan de Stichting Kiziti

Babies Home in Mbal, Oeganda.

14.00 tot 15.00 uur geeft Toneel Academie Amsterdam, ook

op het Gasthuisplein, een straattoneelstuk. Op het Kerkplein

staafde BKZandvoort stand, waar alle informatie te krijgen

is over hoe u 'vriend van BKZandvoort' kunt worden. Verder is

op het plein de Weggeefwinkel uit Haarlem aanwezig voor

een unieke omruil, inlever en/of neem-mee actie.

Programma zondag

Zondag 12 oktober is buiten de an-

dere genoemde activiteiten van 11.00

tot 17.00 uur een verrassingskinder-

workshop op de Rotonde van het

Badhuisplein en wordt om 20.00 uur

in het Jeugdhuis van de Protestantse

Kerk (Kerkplein) de nieuwe 'Dichter bij

Zee' bekend gemaakt. Ter afsluiting

van Kunstkracht 12 is op zondagmid-

dag een speciaal concert in het kader

van de Kerkpleinconcerten van de stich-

ting Classic Concerts. Lisette Emmink

(sopraan) e nJosje Goudswaard (piano)

zullen filmmelodieën spelen uit on-

der andere Phantom of the Opera, de

Westside Story, Evita.The Lion King en

The Wizzard of Ozz. Het gratis concert begint om 20.30 uur

en de kerk gaat om 20.00 uur open.

i djftcn viri kunst 4 tuluuur

ta Aild-kwinernwtind

De officiële opening van Kunstkracht 12 zal wethouder Gert

Toonen 's avonds in De Krocht verrichten, waarna drie geno- Atelierroute

mineerde dichters meteen korte voordracht strijden om de Op beide dagen is natuurlijk iedereen van 11.00 tot 18.00

titel"Dichter bij Zee". Daarnaast staat de openingsavond voor uur welkom bij de 34 deelnemende kunstenaars (herken-

de genodigden in het teken van 'Helene' een theatervoorste I- baaraan de gelevlag) die op 19 locaties verspreid over het

ling door de Vlaamse toneelgroep'TheaterSplinter'. dorp te vinden zijn. Een plattegrond van de kunstroute

staat in het programmaboekje, dat te verkrijgen is bij de

Programma zaterdag BKZandvoort infostand op het Kerkplein, bij Hoby-Art aan

Op zaterdag 11 oktober is vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur veel het Gasthuisplein en bij het Zandvoorts Museum in de

te beleven en zullen straattheater en straatmuziek het een- Swaluëstraat. In het museum is tevens de overzichtsten-

trum verlevendigen. In samenwerking met de bewoners van toonstelling van BKZandvoort te bezichtigen,

het Gasthuishofje is er de expositie 'Kunst in het hofje'. Op

het Gasthuis plein maken jongeren samen met kunstenaar Voor meer informatie over het kunstevenement is te vinden

Mariene Sjerps een kunstwerk van gemeentelijk afval. Van opwww.bkzandvoort.nl/kunstkracht12.

Uit de hand gelopen hobby

Nadat Jan Drommel eind jaren negentig als lithograaf met

pensioen ging, ging hij op zoek naar een ontspannende vrije-

tijdsbesteding. En zo ontstond zijn passie voor schilderen.

Waar het begon met enkele

mooie werken van zijn eigen

klein kinderen, zo vervaardigt

hij nu regelmatig prachtige

portretten voor verschillen-

de zakelijke en particuliere

opdrachtgevers. Voor Jan is

de presentatie van zijn werk

aan de opdrachtgevers het

mooiste moment.

Sprekender dan origineel

Zijn doel is zo natuurgetrouw

en zo realistisch mogelijk

een beeld te schetsen van

kinderen en volwassenen.

Zijn kunstwerken zijn zo na-

tuurgetrouw geschilderd dat

je al leen van dichtbij ziet dat

het een schilderij is en beslist

geen foto. In de visie van Jan

behoort een goed schilderij

eigenlijk sprekender te zijn

dan het origineel en hij legt

opvallende accenten aan

zonder hette overdrijven. Jan

heeft ongeveer een maand

nodig om een werk af te

ronden. Na de presentatie

en de overhandiging van het

werk houdt het wat Jan be-

treft niet op. De met olieverf

vervaardigde pro-

ducties worden na

ongeveer een jaar

opnieuw gelaktom

de duurzaamheid

te vergroten en de

kwaliteit te waar-

borgen. Hij maakt

tevens de lijsten,

waarvan het ma-

teriaal zorgvuldig

wordt uitgezocht

en die in goede har-

moniezijn met het

kunstwerk. In Jan's

visie is een goed

portretschilderij een cadeau

voorde eeuwigheid.

Tijdens de kunstroute op 11 en

12 oktober bent uvan 12.00 tot

18.00 uur van harte welkom

in het atelier van portret-

schilder Jan Drommel 'The

Blueport House', Boulevard

Barnaart 16.
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Ouderdom?

Onderwijs zou ikjuist zeggen.

MarcoTermes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

Tp

F

Akwaaba
Het Ghanese woord Akwaaba, dat 'welkom" betekent, zal

voortaan op de pui staan van de smederij van de gebroe-

ders Gansner. Afgelopen zomer heeft kunstenaar Ellen Kuijl

het pand gekocht om als atelier te gebruiken voor haar

glaskunst. Buiten de naam blijft de sfeer van het binnenge-

deelte, op een paar veranderingen na, behouden.

door Nel Kerkman

Ellen Kuijl uit Aerdenhout

was meteen verliefd op de

smederij en niets kon haar

meer weerhouden om de ei-

genaresse te worden. Hoewel

ze een atelierin Haarlem had,

was dit de kans om zich te ves-

tigen in Zandvoort. Als actief

bestuurslid van kunstvereni-

ging BKZandvoort wilde ze

graag naar de badplaats ko-

men. Daarom zal de ruimte

van Akwaaba ookeen'welkom'

worden voor onderonsjes van

de BKZandvoort-leden.

Opening

Tijdens de BKZandvoort

Kunstroute op 10, 11 en 12 ok-

tober staan de deuren van

het atelier voor alle belang-

stellenden wagenwijd open.

Misschien is nog niet alles

aan kant maar wei zijn haar

glasobjecten te bezichtigen.

Haar voorkeur gaat uit naar

een combinatie met breek-

baar glas en ruw en vooral

oud staal. Een soort yin en

yang die, ondanks de tegen-

stellingen, goed bij elkaar ho-

ren. Niettegenstaande haar

strakke vormgeving zijn haar

ontwerpen zeer kleurrijk en

vooral haarglazen sierraden

zijn zeer bijzonderen vooral

heel belangrijk: draagbaar.

Verder maakt Ellen buiten

gebruiksvoorwerpen zo-

als schalen en lampen ook

grote en kleine objecten

die zowel binnen als buiten

kunnen staan. Een van haar

nieuwste kunstuitingen zijn

de 'Silly Birds'. Voor speciale

opdrachten kunt u altijd bij

Ellen Kuijl terecht via www.
glaskunst-ellenkuijl.nl

Toekomstmuziek

Momenteel besteedt Ellen

al haar vrije tijd om nieuwe

ontwerpen te maken maar

in detoekomstwil ze in haar

atelier workshop's gaan ge-

ven. Mocht u in het week-

end van oktober niet bij de

kunstroute aanwezig kun-

nen zijn, dan is er tot 13 ok-

toberde mogelijkheid om de

glaskunst van Ellen Kuijl te

bezichtigen in het Zandvoort

Museum. Maar de deuren bij

de voormalige smederij aan

het Schelpenplein staan vaak

genoeg open en bent u van

harte welkom om kennis te

maken. Akwaaba!

a £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze we
I
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Hele maand oktober:

Malse Ierse Sukadelappen

kilo€}^5Q €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

JÈ,TROMP

€ 25 KORTING

Q«l* KfWht 21 - 023-5712500
zantfviMnQznnvu rt.nl

^"toerkoop,nlss
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Bij aankoop van boeren
Boeren landwijn Mer
Normaal p.fl.€ 5,9;

nu voor maar 2,95 eir

1 II T 1 U 1 KI

Voor Pashouders
Menu

Kip in 't pannetje
van € 12,50
voor € 11,25

Kerkstraat 14

2042 JE Zandvoort

Td.ni: 023-5712102

Geopend van 9.00 - 22.00 uur
maandags gesloten

Medina Woninginrichters

(Vouw)gordijnen
Vitrages

Luxaflex

Zonwering

Tapijt

Vinyl
Laminaat
Parket

%
I* 1

*i *cï?

tfcutaifop Imtli
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Zdndvoorttaï

Dfi on» Lïtcfing
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Bestel nu de

ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas (€5,oo)

O Verlenging ZandvoortPas f€S,ooj- Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode

Telefoon

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

www.tnedina-woninginrichting.nl

GMD CAFÉ 25
Koffie naar kecize roet

chocolade taart roet slagroora

€^,00

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

15 oktober bestaan wij 3 jaar!

Om dit te vieren geven wij 10% korting

op vertoon van uw ZandvoortPas!

2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

OfTllfl Potgieterstraat 4

|™ 2041 PC Zandvoort

Telefoon 023 -57 17 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Vele mogelijkheden bij Take Five aan Zee!

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39,-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Speculaas-
staaf
normaal 6.50

4.50
OP=OP

fflh \/€SS€ri

Officiöle Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's

war dfr

Halve prijs!

Ckirt» Krocht 26 ^andïosit l»l Din t rjOBOO

www.fatamcnn ogorl or.nl

Aanbod geldig tot en met woensdag 15 oktober 2008

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl ér

imageNieuwe
wintercollectie

is binnen!

Pashouders 5% korting!

Burg. Engelbertsstraat 94b - Zandvoort

7 dagen per week geopend

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

_ _ 90 Van maat 34

maat 56

Diverse artikelen:

€ 10,- per stuk 2 voor € 15,-!

Betaalbare
mode-

Chaozzz - Schoolstra.it 3 ' i^ne en öuu
Woensdag gesloten voor jong
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www.

ndvoortpashouders aanbieding:

iratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie

54280393 of 023 - 57301 07
nembers.lycos.nl\rijschoolduet

Uniek in Zandvoort is Take Five aan Zee. Een strandpa-

viljoen dat het hele jaar door open is met een prachtig

uitzicht op de zee. Elk jaargetij heeft zo haar charme en

Take Five is dé perfecte locatie om hier optimaal van te

genieten!

Een kopje koffie drinken of een zaal

afhuren om een groot feest te ge-

ven? Bij Take Five aan Zee kan het al-

lemaal. Take Five is een multifuncti-

oneel strandpaviljoen dat 365 dagen

per jaar open is. Het paviljoen be-

staat uit drie achthoekige zalen die

geschikt zijn voor het houden van

vergaderingen, incentives, team-

buildingsessies, personeelsfeesten,

presentaties, zakenlunches en za-

kendiners. Ma ar ook lunches, diners,

verjaardagen, jubilea, feesten, brui

In de Noordzaal is het sfeervolle

restaurant Cinq te vinden. Hier

kunt u genieten van de vier maal

per jaar wisselende lunch- en di-

nerkaarten. Verder biedt Take Five

ook lunch- en dinerbuffetten, bar-

loften en bedrijfspresentaties. Sinds becues, tapas buffetten, culinaire

2003 is het zelfs mogelijk om in het borrel hapjes end ra n ka rrangemen

^
É

paviljoen het huwelijksceremonie te

laten plaatsvinden. Een ander groot

pluspunt is dat Take Five samen-

werkt met evenementenbureaus,

zodat zij een voor u op maat ge

ten. In de Middenzaal bevindt zich

de centrale bar met een enorme

kroonluchter, de lounge en de

vide. Voor speciale wensen kunt u

uiteraard ook bij Take Five terecht.

sneden entertainmentprogramma In paviljoen Take Five is aan alles

kunnen aanbieden met bijvoorbeeld gedacht om het u als gast naar

een DJ of band. uw zin te maken. Daarom is een

bezoek aan Take Five het meer dan

waard!

ZandvoortPas

Op vertoon van uw ZandvoortPas

heeft Take Five een leuke aan bie-

ding: een fles huiswijn naar eigen

keuze, wit, rood of rosé,voor€i6 in

plaats van € 17,50.

Take Five aan Zee,

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5.

Zondag en maandag is Restaurant

Cinq gesloten.

Reserveringen: bel 5716119 of mail

naar info@tfaz.nl .www.tfaz.nl.
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jende bedrijvenLijst vaL

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Kroa

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280393

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstra...

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - S7 B2 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Chaozzz - Schoolstraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Mark Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 48J 20



CaAé/iUx

zaterdag il oktober

entree

Jaren ^°/so Party
ent*ee Live DJ

Ouderwets platen draaien
Aanvangstijd 21:00 - 03:00

OOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 17 oktober, aanvang 21.00 uur:

W & W Kwartet
Wouter Kiers - tenorsax

Walther de Graaft - gitaar

Hans Ruygrok - bas

Menno Veenendaal - drums

Zaterdag 25 oktober: Karaoke!

Vrijdag 31 oktober, aanvang 21.00 uur:

Karen Neumann (USA)
& Swinghouse

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl f

Woningstichting EMM

De nieuwbouw appartementen aan de Flemingstraat in Zandvoort-noord

komen voorinschrijving in de Woningkrant van 15 oktober 2008. Als u bent

ingeschreven bij de Woonservice kunt u reageren op www.mijnwoonservice.nl,

via de woontelefoon 0900 - 1122369 of met de woonbon.

Informatie over de woningen kunt u vanaf 15 oktober vinden op de website

van EMM. De informatie is ook af te halen bij het kantoorvan EMM aan de

Thomsonstraat 1 te Zandvoort (openingstijden maandag t/m donderdag

van 8.15 tot 16.45 uur
i
vrijdagvan 8.15 tot 12.15 uur)-

www.wbv-emm.nl

(Residetice (Pandbra
8 riante

appartementen & 1

penthouse

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11
Wonen nabij strand maar toch centraal gelegen? Wellicht is een appartement

in dit appartementencomplex iets voor U!

De appartementen aan Poststraat 11 grenzen aan het centrum van Zandvoort

waar u gezellige horecagelegenheden en terrassen vindt. Overigens bent u

met de auto binnen 10 min. in het centrum van Haarlem en met 30 min. in het

hartje van Amsterdam.

Kortom: wonen in de Poststraat is praktisch door de ligging naast strand en

winkels, maar brengt ook de rust van een oude dorpsstraat.

Bruto woonoppervlakten vanaf 114 tot 186 m 2
,
terras vanaf 12 m 2

la Appartementen met 2 of 3 slaapkamers

Lra Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder

\&\ Appartementencomplex wordt voorzien van lift en videofooninstallatie

E Op 5 min. loopafstand van centrum, boulevard, duinen en strand

\d\ Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen

In Variaties in indeling van uw appartement zijn mogelijk

ti Koopsommen vanaf €425.000,- v. o. n., inclusief parkeerplaats

\A Extra parkeerplaats € 35.000,- v. o. n.

Li Bouwvergunning reeds verleend

Geïnteresseerd?

Kijk op onze website www.residence-pandora.nl of neem contact op met

REMO DE BIASE Architecten of Van der Reijden Makelaardij.

=©w.
Architect

REMO DE BIASE Architecten

REMO DE BIASE Zeestraat 54

Architecten bna 2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

F: 023-573 59 51

www.debiase.nl TÜFr>«irt&

Projectontwikkelaar

VOF Cocarde
Zeestraat 54

2042 LC ZANDVOORT
T: 023-571 41 65

F: 023-573 59 51

www.residence-pandora.nl

Makelaar

Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44

2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31

F: 023-571 91 27

www.hollandresidence.nl

I • t. * at tl I Im I

Dorpsgenoten

Mirjam Vijlbrief

door Erna Meijer

Na haar doctoraal kwam Mirjam al gauw voor de klas te staan

als docente Engelsen was zij inmiddels verhuisd naar Alme re.

Echter, in oktober 2006 kreeg zij een baan bij het Rijnlandse

Lyceum, afdeling Sassenheim, waar zij o.a. ook coördinator

TTO (= tweetalig onderwijs) werd. "Van de ongeveer 1300

leerlingen krijgen thans circa 250 Havo- en Vwo-leerlingen

in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wis- na-

tuur- en scheikunde.ja zelfs gymnastiek, vanaf de eerste dag

uitsluitend in het Engels les. Dit betekentdat hun niveau aan

het eind van het derde jaar beter is dan na zes jaar VWO."

Daarnaast verzorgt Mirjam het inhoudelijke programma,

evenals de scholing voor haar collega's. Haar belangrijkste

drijfveer is echter haar passie voor mensen en

vooral voor kinderen doet zij alles. Zoals

zij het zelf verwoordt: "Je hebteen an-

der nodig om te bestaan en ik vind

het ook prettig om een glimlach

bij een ander te voorschijn te

brengen. Eenenkelwoord kan

zoveel betekenen."

De dagelijkse reistijd tussen

Almere en Sassenheim ging

haar toch langzamerhand

opbreken, vandaar dat zij

begin dit jaar de zoektocht

opende naar huisvesting in

de omgeving van Haarlem.

Ik wilde per se niet in het bol-

lendorp zelf wonen, omdat je dan

weer te dicht op het werk komttezit-

^1 ... ten. Zandvoort voelde direct als thuisko-

bestondookal lang",aldus de goedlachse Vijlbrief, wier J J J mendoorde ruimteende natuur,maarookdoor

uitspraakvan het Engels echt fantastisch is om te horen. "Als het 'ons kentons'gevoel en de openheid van de mensen." Na

één na jongste uit een gezin met drie broers leer je ook al het vele klussen in haar eerste koophuis staat zij nu open voor

jong opeigen benen te staan en omdat niets je aangewaaid andere invloeden. "Binnenkort ga ik zeker naar het theater

komt, ben je daar later beslist dankbaar voor." en naar de filmclub; ik ben al een aantal keren naar uitvoe-

ringen van Classic Concerts geweest (zij speelde zelfvroeger

Terug uit Engeland gingzij aan de Universiteit van Nijmegen viool) en ik overweeg om weer zangles te gaan nemen." In

toch Engels studeren, waarbij zij in een voormalige bouwkeet Almere was Mirjam o.a. actief bij de stadsradio, waar zij zowel

opeen camping in Zeve na ar woonde. Van uit de universiteit live interviews afnam als festivals versloeg, dus bestuur van

kreeg zij halverwege haar opleiding een beurs om eenjaar ZFM.... Een uitgelezen ka nsom iemand met een vlotte babbel

op de Universiteit van Sussex, vlak bij Brighton, te stude- en zonnige uitstraling, waarachter echter een heel serieus

ren en zelfs om daar Nederlandse les te geven. "Dat was en bewogen persoon schuilgaat, binnen te halen! Sowieso

een fantastische tijd omdat ik toen eigenlijk voor het eerst kan de komst van Mirjam naar Zandvoort als een aanwinst

uitsluitend als student kon leven en leuke dingen doen. Tot voor ons dorp beschouwd worden. Haar huidige levensmotto

dan hadikalvanafmijni5einde weekenden en vakanties, wordt exact beschreven inde regels van dezeedichterChalla:

wel met plezier, bij een bakkerij gewerkt om mijn studie te 'Ik beleg in alle golven, ik beleg in al het zand. Maar het meest

kunnen betalen." heb ik gestoken in een huisje aan het strand'.

Deze rubriek is opgezet om min of meer bekende Zand-

voorters, die al geruime tijd in ons dorp wonen, wat nader

te leren kennen. Deze week maken wij een uitzondering

door Mirjam Vijlbrief (net 34), die pas op 22 juli van dit jaar

door de gemeente als inwoonster is ingeschreven, te inter-

viewen.

Ondanks die zeer korte tijd is het Mirjam echter al gelukt

om duidelijk haar visitekaartje, bijvoorbeeld in de vorm van

een stuk taart, af te geven bij zaken als De Lip, IJzerhandel

Zantvoort, De Bode, Van Kleeff en café Neuf. Haar regelma-

tige aanwezigheid (soms samen met 'leen hond' Ou int,

een prachtige Weima ra ner) op het strand zal ook

niet ongemerkt zijn gebleven. Aangezien zij

zich in de komendejaren meeren meer

in het Zandvoortse zal manifesteren,

lijkt het ons een goede zaak haar

alvast voor een breder publiek te

introduceren.

Mirjam komt oorspronkelijk uit

Hilversum, dichtbij de grens

Bussum/Naarden, waar zij haar

atheneumdiploma met wiskun-

depakket behaalde. "Omdat ik zo-

veel dingen leuk vond om te gaan

studeren, zoals psychologie, gezond-

heidswetenschappen of medische bio

logie besloot ikeersteenjaarin Engeland

als au pairte gaan werken. Mijn liefdevoor

taal in het algemeen en Engels in het bijzonder

Sporten bevordert de sociale contacten

www.sportinzandvoort.nl

n

Suurtrjiiü Z. 111 tl vuurt
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zaterdag nog een keer

strandweer?

Afgelopen zondag is eron-

gemeen veel neerslag ge-

vallen in het uiterste noor-

den van Noord-Holland en

'all time' neerslagrecords

werden daar zomaar ver-

pulverd. Zondvloed achtige

regenhoeveelheden rap-

porteerde men en in de

Helderse regio viel soms

meer dan 110 millimeter

regen binnen het etmaal,

waarvan zo'n 80 liter per

vierkante meter binnen

een uur of zes.

In de Zandvoortse regio

viel er aanzienlijk minder!

Veelal 25 millimeter werd

er opgevangen in de re-

genmeters, maaraltijd nog

goed voor circa 30 procent

van de maandhoeveelheid.

De situatie was enigszins

te vergelijken met die uit

september 1998, toen een

deel van Zandvoort weer

eens onderwater kwam te

staan bij zo'n 80 millime-

ter regenval in korte tijd.

Vanaf dit moment on-

geveer zien we een ho-

gedrukgebied vanuit het

zuidwesten opkomen en

dat hoog komt richting

het weekeinde oostelijk

van ons land te liggen en

dat is een puike plek om te

bivakkeren voor zo'n weer-

systeem. Deze ontwikke-

ling geeft prima weer de-

zer dagen en het lijkt vrij

zeker dat we weer eens

een nagenoeg droog en

tamelijk zonnig weekeinde

krijgen straks. Misschien

wordt het zaterdag wel

bijna strandweer met 20

Do. Vr.

graden en dat zou dan

echt de laatste keer zijn in

2008. Op zondag kalft het

allermooiste weer waar-

schijnlijk al iets af.

De vraag is of het vanaf

het aanstaande weekein-

de andermaal onbesten-

dig weer wordt, of dat de

hogedruk boven Oost-

Europa genoeg tegen-

wicht weet te bieden aan

regengevende storingen.

De meest recente weer-

kaarten geven inderdaad

een lichte voorkeur aan

voor een situatie met so-

lide hogedruk boven het

oosten van Europa en de-

pressies op (nog) veilige

afstand van Nederland.

De relatief milde zuide-

lijke stroming zou het

dus ook volgende week

mogelijk kunnen gaan

volhouden.

We zien het wel vaker dat

zich richting medio okto-

ber een mooie weerfase

aandient. De volksweer-

kunde verbindt hier zelfs

een spreuk aan: is oktober

warm en fijn, het zal een

strenge winter zijn. Zo

gek is dat 'weerrijmpje'

nog niet, want er is enig

verband aangetoond tus-

sen stabiel en vrij warm
oktoberweer en een daar-

opvolgende koude(re)

winter(dan normaal). Wie

weet gaat het straks in

december eindelijk eens

lukken met de escapades

van Koning Winter.

weerman Mare Putto

Za. Zo.

Weer

«|f w3b 4jf 4SU1
Temperatuur

Max 18 18 20-21 18

Min 9 9 9 11

Zon 65% 35% 70% 50%

Neerslag 10% 10% 5% 40%

Wind NNO. 3 zzw. 3-4 zuid 3-4 zzw. 3-4

Qi &



Filmprogramma
09 t/m 15 Oktober

Zo/Zo. 12.00 Wo. 14.00

©
Zajlo. 14.00

HET HUIS VAN AWU BUS
HETrADDER7ÏONDEN

Dinsdag 13.30

Ik omhels je rnet

1000 armen

©
Dagelijks 1 6.00

DE BRIEF VOOR
DEK01ÏING

Yannick vain de Velde
victor Reinier

Do. t/m Di. 19.00

Thé ^

Ace idental
Husband

LCD Colin Firth

Do. t/m Di. 21.00

BATMAN
THEDARKKMGHT

€* Chriitian Bole
y Heath Leclger

Woensdag 19.30

Happy-Go-Lucky

©
Regio: Mïkc Lcigh
Mëi: Sall/ Hdwkins

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-57186B6

www.circuszandvoort.nl

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O'NEILL, DIESEL, CLAESENS
G.BRO, G.SIS, MISS SIXTY

GUESS, REPLAY, , ENERGIE
NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE

NOLITA, 40WEFFT

ZONDAG OKTOBER

van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw!
tot 70% korting!

Op Kinderdagverblijf

p\ppeloei*tje

Burg. Nawijniaan 202, Zandvoort

ADM I N I STRATI EKANTOOR

K. WILLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl

•••••••
The Accidental Husband

Emma Lloyd (UmaThurman)

is een succesvolle carrière-

vrouw. Haar radioshow als

love dokter is een hit, haar

eerste boek wordt uitge-

bracht en ze heeft een lief-

devolle relatie met haar con-

ventionele verloofde Patrick

(Colin Firth). Bij de registratie

van hun huwelijk blijkt Emma
al getrouwd te zijn, alleen

heeft ze geen idee met wie.

De zoektocht naar haar zo-

genaamde echtgenoot leidt

haar naar Patrick (Jeffrey

Dean Morgan), een knappe

en zeer charmante brand-

weerman. In het begin levert

hun tegengestelde kijkop het

leven veel spanning en chaos

op, maar Emma krijgt al snel

bewondering voor Patrick's

zorgeloze passieen begint te

twijfelen aan haareigen con-

servatieve kijk op het leven en

de liefde. Als Emma's trouw-

dag dichterbij komt moet ze

kiezen tussen haar eigen vei-

lige leven met Richard of de

gepassioneerde en spontane

wereld waar Patrick in leeft.

Zaterdag 11 oktober 2008

in bibliotheek Duinrand Zandvoort

11.00 uur:

'Diep in het donkere dichtersbos'

kindertheater
van Rop Janze

kinderpoëziejukebox

aansluitend:

Maak je eigen gedicht op een T-shirt

voor kinderen vanaf 7 jaar

Aanmelden gewenst

PUB VAN Pt WEtlf

f
Onze lieve lieve Bennie
zoekt al best lang naar een

nieuw huisje! Bennie is een

schatje eersteklas. Een knuf-

felkont, een speelse rakker

en gewoon een aanhankelijk

lief dier. Bennie kon het in

het begin niet zo goed vin-

den met soortgenoten, maar het gaat steeds beter. Hij is voor

de rest lief voor iedereen. Groot of klein, het maakt hem niet

uit, als hij maar lekker veel aandacht krijgt en als er maar

veel gespeeld wordt.

Bennie is nog maar anderhalfjaar en heeft best een groot

probleem. Hij heeft namelijk een hartprobleem, zodanig dat

hij daar drie verschillende medicijnen voor krijgt. Ook is het

voor Bennie belangrijk dat hij niet teveel stress heeft en dat

er goed op hem gelet wordt. Een extra verantwoordelijkheid

dus, waar veel mensen blijkbaar niet op zitten te wachten.

Ten minste, dat merken we toch wel vaak in de opvang. Ook

zorgen de medicijnen natuurlijk voor extra kosten, daar

moet ook goed over nagedacht worden. Bennie hoeft niet

naar buiten, hij wil het wel graag, maar in verband met zijn

hartje is dat niet zo verstandig. Kortom een kat met een g

ebruiksaanwijzing.

Omdat Bennie voor de rest zo'n ontzettende lieve en grap-

pige kat is, gunnen we hem zo ontzettend graag een eigen

huisje, daarom nu wat extra aandacht voor hem. Wie geeft

hem een kans...?

Kom kennis maken in het asiel. Keesomstraat 5, geopend

van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Tel. 5713 888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
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sik aP thë town
Het is ruim 3 maanden gele-

den dat Nederland het rook-

verbod in de horecabranche

van start liet gaan. Vanaf 1

juli zijn alle kroegen in ons

land rookvrij en wordt er

enkel buiten of in de zoge-

naamde rookhokken gepaft.

Sinds het bestaan ervan,

heeft het verbod veel weer-

stand gehad; niet alleen van

rokers, maar ook van niet-ro-

kers die de kroegen leeg zien

lopen. Deze week vragen wij

ons panel hoe zij vinden dat

het rookverbod binnen Zand-

voort zijn uitwerking heeft

gehad.

Cfl

De stelling:
aonrt

"Het rookverbod heeft goed uitgepakt

binnen het Zandvoortse uitgaansleven"

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

"Ik rook niet, en zag wel voordelen in het rookverbod. Nu het verbod is ingevoerd heeft de horeca het

een stuk minder druk en is het dus ook minder gezellig. Tevens lopen kroegen die zich keurig aan de

regels houden leeg terwijl andere, die het verbod negeren, floreren. Handhavers zijn eramper, dusik

zou zeggen: in alle kroegen moet weer gerookt worden. Laat Den Haag het heen-en-weer krijgen!"

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist

"Dat vind ik niet helemaal waar. Bijna elke kroeg heeft zijn eigen aanpak (een rooklokaal, een over-

dekt terras, een intern hok binnen de kroeg) maar dat neemt niet weg dat veel rokers geen zin meer

hebben om naar de kroeg te gaan. Het is ook minder gezellig omdat mensen altijd weg moeten

lopen, terwijl je net leuk aan het kletsen bent. Nee, laat het rookverbod alsjeblieft teruggedraaid

worden zodat iedereen weer naar hartelust kan roken in zijn of haar stamkroeg! Zelf rook ik niet,

maar kan me goed voorstellen dat het geen doen is voor de rokers onder ons!"

Jurre Reijenga, 23 jaar en beveiligingsagent op Schiphol

"Als ik's avonds wel eens langs diverse kleine café 's in het dorp loop, zie ik dat er binnen af en toe nog

gerookt wordt. Ik heb begrepen dat er een landelijke organisatie bestaat die tegen het rookverbod in

kleine kroegen is. En dat is te begrijpen, want vooral in die kleine kroegen, waar af en toe wel gerookt

wordt, is het druk. Drukker dan in de grote non-rokers cafe's. Dus eigenlijk is het rookverbod heel

schuin en is het in ons dorp juist gezelliger daar waar het verbod stiekem wordt overtreden!"

Dagjestoeristen. Afgelopen zondag waren

ze in overvloed aanwezig in Zandvoort tij-

dens de races van de Ai Grand Prix. Maar-

liefst 85.000 fans kwamen deze kant op.

Treinen naar Zandvoort zaten overvol, het

station zag zwart van de mensen en tot 's

avonds laat stonden ze in de file. Zo ook

Kim (24 jaar) en haar vriend Rob uit Roer-

mond, Limburg. Speciaal voor de AiGP wa-

ren zij al om 5.15 uur 's ochtends vertrok-

ken vanuit het zuiden des lands.

Kim, rechts op de foto, kwa m zondag 5 okto-

ber eigenlijk naar Zandvoort om te werken

op het circuit, en haar vriend Rob was mee-

gekomen omdat hij een echte autofanaat

is."PS-Autosport is een raceteam dat mee-

doet aan de BRL (Benelux Racing League). De

sponsoren van het team worden op zulke

dagen uitgenodigd om een hapje en een

drankje te komen nuttigen, maar vooral om
naar de race te kijken en het team aan te

moedigen. Ik was vandaag gastvrouw voor

het ontvangen van de genodigden." vertelt

Kim.

Het circuitpark en regenpakken

Dit was niet de eerste keer Zandvoort voor

Kim en Rob."We zijn al een keereerder naar

de AiGP komen kijken, maar toen was het

iets beter weer!" Ze vinden dat er op Circuit

Park Zandvoort altijd een goede, gezellige

sfeer hangt. "Het leuke aan dit circuit is dat

je er (bijna) helemaal omheen kunt lopen

en de race vanuit de duinen kunt bekijken!"

Helaas hebben Kim en Rob buiten het circuit

niet zoveel van Zandvoort kunnen zien:"We

waren van plan nog even een drankje te gaan

drinken in het centrum, maar we waren zo

nat geregend dat we meteen naar de auto

zijn gelopen. Zondag was voor mij (en ikdenk

ook voor vele anderen) vooral koud, nat en

winderig. Het was een waar regen pa kkenfes-

t ij n! Toch wordt zo'n dager niet minder leuk

op. Op de terugweg hebben we misschien

wel twee uur in de file gestaan, maar tijdens

dit ritje hebben we wel prachtige huizen

kunnen bekijken!" Vijf uur later, en inmid-

dels helemaal opgedroogd, arriveerden Kim

en haar vriend in Roermond. Kim: "Heerlijk,

zo'n dagje Zandvoort!"

Ni

I Know Where It's @
Vrijdag 10 oktober:

llle Bitch presents: NeverGrow Up! Optredens van DJ's

enVJ's.Stalker'seigenMichaerille Bitch'von L geeft een

spetterende afsluiting. Muziekstijlen: Minimal.Techno,

House en Techhouse. Stalker, Kromme Elleboogsteeg

20 in Haarlem. Tickets € 7, aan de deur € 9. Tijd:

23.00 - 05.00 uur.

Zaterdag 11 oktober:

'70 & '80 party met live DJ. Ze komen allemaal

voorbij: de dans hits uitdejaren'7oen'8o. Lekker

swingen op een mengeling van ouwe soul, disco,

tfunk en rock. Ouderwets platen draaien! Café

-•Alex, Gasthisplein ga. Entree gratis. Tijd: 21.00

- 03.00 uur.

• Zaterdag 11 oktober:

Shuffle in de Lichtfabriek heeft een primeur:

Hitmeister D treedt op. Een nacht vol vette gi-

taren, stampende house, swingende R&B en

alles daartussen in. Dit mag je niet missen!

LichtFa briek, Minckelersweg 2 in Haarlem.

E-tickets via www.formandfunction.nl: € 10,

aan de deur €14. Tijd: 22.00 - 04.00 uur.

Zondag 12 oktober:

Paviljoens Skyline, Bruxelles en Mango's sluiten

t
het seizoen af met de inmiddels traditionele

Après ski party. Eerst verkleed en met langlauf-

ski's van de strandafgang op echte sneeuw (!) en

daarna feestend de winter in. Kosten: € 125 per

team van 6 personen, incl. drankjes en hapjes.

Tijd: 14.00 uur- ???

COLUMN
Ga toch krassen!

Nooit heb ik begrepen waar-

om mensen meedoen aan de

loterij. Of geld uitgeven aan

krasloten. Mijn broer bijvoor-

beeld kan geen sigarenwin-

kel voorbij lopen zonder een

paar krasloten te kopen. Op

zijn verjaardagslijstje staan

standaard twee dingemgeld

en krasloten. Ik hoef er niet

eens meer naar te vragen.

Wel makkelijk. Zodra hij de

krasloten in zijn handen

heeft begint het ritueel. Hij

haalt een muntje uit zijn

portemonnee en begint als

een razende de vakjes open

te krassen.

Meestal wint hij niks. Soms

een gratis lot, maareen prijs

boven de € 50 heb ik hem
in al die jaren nog niet zien

winnen. Ik vind het grappig

omtezienhoehijjaarinjaar

uit toch nog kan blijven ge-

loven dat hij ooit op een dag

de Jackpot gaat winnen. Ik

geloof er niet in.

Tot een week geleden. Mijn

collega kwam plotseling met

een tas vol cadeautjes aan-

zetten. "Voor jou, asjeblieft,

zomaar", zei hij stralend te-

gen meterwijl hij mededoos

met chocola gaf. Wat is dit?!

Dat doet hij anders nooit.

Wat blijkt? Hij heeft een

paar dagen ervoor € 6000

gewonnen met krassen!

Het kan dus wel! Meteen na

mijn werk ben ik de eerste de

beste sigarenwinkel binnen-

gelopen. Drie krasloten heb

ik gehaald met de kans om
de rest van je leven €10.000

te winnen. Voordrieeuro per

lot kan je hele leven veran-

deren. Financieel zorgeloos

door het leven gaan. Wie

droomt daar nou niet van?

Alles kopen watje maarwilt.

Niet meer hoeven sparen. Ik

rekende me al rijk. Bij elkaar

won ik die dag 10 euro, maar

vergokte de 9 euro winst

door drie loten te kopen. Dit

keer zonder een winnend

logo. Nou ja, niks aan te doen.

Volgende keer beter, .c

Ga toch krassen? Ja, •—

echt wel! j?

Ql £>



f-Tegen inlevering

van deze bon

2de sleutel HALVE prijs

Tevens verzorgen wij al uw

SCHOENREPARATIES
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort T. 023-57 35 002

Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8:30-18:00

za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagjedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wonen

BETER MOBIEL
M.mi'Miim r KM \ Kin 11 s HLIIUMI

officieel dealer van VOUIH. GARANT
voor Cem. Bennebroek, BloemendaaL Heemstede en Zandvoort

u & Ó
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

4

Autobedrijf Zandvoort
Het APK keurstatron

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

«Art

y
T*LM2E7> 46M

wwwautobedrijflardvoorl, nl

JDDST VAN DIEPEN
meubelmakerij - timmerbedrijf

meubels op maat voor woonkamer, kantoor, keuken, badkamer etc.

timmerwerk: wanden, vloeren, ramen, deuren, kozijnen, plafonds,

kleine en grote verbouwingen

vraag vrijblijvend offerte

Kamerlingh Onnesstraat 11/3, 2041 CB Zandvoort tel. 023-5737888

Het thema werd uitgewerkt door middel van meerdere invalshoe-

ken . Pastor Piek Duijves en dominee Jacques Verwijs interviewden

respectievelijk een ouden lid van de PKN- gemeente en een jonge

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het

met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om in-

gezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Oecumene ook goed nieuws

\latuurlijk is een inspirerende oecumenische dienst geen echt

nieuws. 7o een gebeurtenis 7ie je dan ook niet gauw in je plaat-

van vele oecumenisch denkende

Zandvoortse christenen ten spijt. Toch viel er zondagmorgen in de

Agathakerk bes list iets te genieten. Tijdens de derde dienst van dit

sei70en ontstond een open, welkome sfee r waarin protestanten en

katholieken geïnteresseerd luisterden naar wat brainstormsessies

hadden opgeleverd over het ouder worden. Het uiteindelijke thema

was 'Ouderen zijn niet van gisteren'.

studente van RK parochie die uitlegden waarom zij hun geloof de

moeite waard vonden. Qok gingen zij in op het ouder worden, dat

niet per se in strijd hoeft te zijn met 'jong van hart'. Sterk punt

in de dienst was een optreden van seniorenkoo r 'Voor Anker', dat

met verve een aantal geestelijke liederen ten gehore bracht.

Kortom een dienst, die het beslist waard was bezocht te worden.

In een tijd waarin kerkdiensten zowel van PKN als van RK zijde

landelijk niet altijd even druk bezocht worden, is het bemoedigligensL

te merken dat de beide Zandvoortse geloofsgemeenschappen bij

een oecumenische dienst als die van zondag, ondanks de regen,

zoveel mensen op de been kregen.

Jan Peter Versteege

I Jtaf %t Henk

Öluijs

Warme herfetfctewren

Haftestraat £5 ZarKkoort tel.: 02>?7 1ZO éO

/^=

j£ irekerij

«p. van 3&eetf

Najaarsbeplanting

Bemesting

Tuinaarde

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

te dienen en een advocate, die op dat moment met vakantie was, zou er

ook werk van maken. Helaas is daar nooit iets van vernomen . De actie,

waarvoor geplet

Zandvoort voor de periode van de komende 2 jaar zal overgaan in een

drukke, lawaaierige straat waar ouders af en aan rijden om hun kroost

te brengen of op te halen en waar kinderen regelmatig hun energie ven-

tileren op het schoolplein. En niet alleen voor mij maar ook voor een groot

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het

et de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om in-

gezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

De School in het kerkgebouw

Fr is een info avond geweest om uit te leggen wat het bestemmingsplan

van De School inhield. Niet iedereen was gelukkig met datgene wat er

werd voorgelegd. Fr is dan ook geadviseerd om een bezwaarschrift in

genover

heb ik een bezwaarschrift geschreven. Omdat i l<

de kerk woont en vreest dat het rustige groene gedeelte van

aantal omwonenden. Ook is het niet ondenkbaar dat daar waar kinderen

zijn , ook vernielingen kunnen plaatsvinden aan tuinen en/of auto's etc.

Met nog een aantal bezwaren heb ik deze brief ingediend met de mening

-djdimjjnjir^jumfintejiit^kbojjd^^

of er nog meer bezwaarschriften zijn ingediend maar afgelopen week

zijn er graafmachines gekomen en wordt in en rond de kerk een begin

gemaakt om het gebouw klaar te maken voor De School.

Mij verbaast het in hoge mate dat ik. met misschien vele anderen .

totaal geen antwoord heb gekregen op mijn schrijven. Geen brief, geen

telefoon , geen discussie, geen overleg, niets!

Doordat men nu overgaat om de bestemming te realiseren heb ik het on~

»l dat B ü. W zich niet veel aantrekken van datgene wataangename gevoel

voor een groot aantal ingezetenen een bezwaar blijkt te zijn. Jammer

ik had van ons bestuur toch een nettere afwikkeling verwacht.

N. de Groot

(Bewoner t.o. de kerk)

50 plUS pagiTia door Mitzi Visser

50plus@zand.VOOTtsecouTant.nl

Hoera! Zorgcontact heeft bronzen keurmerk
Het bronzen keurmerk wordt uitgereikt als verpleeg- en verzorgingshuizen voldoen aan

bepaalde kwaliteitseisen. Huize Meerleven, A.G. Bodaan en Huis in de Duinen, de woon-

zorginstellingen van Stichting Zorgcontact, mochten afgelopen week het kwaliteitskeur-

merk een mooi plaatsje geven. En dat lieten ze niet ongemerkt voorbij gaan.

Directeur Ger Mulder: "We

hebben vanmorgen niet al-

leen een bronzen keurmerk

van marsepein op het ge-

bakje bij de koffie, we heb-

ben ook een echte, die ik

zodadelijk zal overhandigen

aan de heer Otte, bewoner

van A.G. Bodaan en ex-lid van

de cliëntenraad. We hebben

met z'n allen veel werk verzet

om dit keurmerk te krijgen.

Keurmerken worden door

verschillende organisaties

uitgereikt. Denk maar aan

de Nederlandse Vereniging

van Huisvrouwen enTNO.AIs

een product hun keurmerk

verdient, zegt het veel over

de kwaliteit. Ik ben hier bij-

zonder trots op."

De heer Otte neemt het bron-

zen keurmerk in ontvangst. "Ik

sta hier per ongeluk", zegt hij

bescheiden in zijn dankwoord,

"het had één van u allen kun-

nen zijn. Ook het personeel

heeft zich enorm ingespan-

nen om deze mijlpaal te be-

reiken. En zeker de vrijwilli-

gers niet te vergeten."

Toetsingseisen

In 2005 is het bronzen keur-

merk voor het eerst uitge-

reikt aan een zorginstelling

in Zwolle. Het initiatief voor

het 'Bronzen keurmerk' is

afkomstig van verzekeraar

Achmea, die het kwaliteits-

keurmerk introduceerde, sa-

men met Stichting Perspekt,

Stichting Cliënt & Kwaliteit

en Stichting Landelijke

Organisatie Cliëntenraden.

Voor het behalen van het

kerumerk moeten toetsen

worden doorlopen door on-

afhankelijke deskundigen.

Toetsing vindt plaats op 12

punten. Om er een paar te

noemen: behandeling van

klachten, onderzoek naar de

waardering van de zorg door

cliënten, het leef- en zorgkli-

maat, informatieverstrekking,

melding van incidenten, vei-

ligheid en hetvoorschrijven/

verstrekken van medicijnen.

Champagne en ballonnen

Nadat het bronzen keurmerk

was opgehangen, werd een

toren van glazen gevuld met

champagne. Bewoners, per-

soneel en vrijwilligers toast-

ten metdirecteurMulderop

het heugelijke feit. Daarna

ging iedereen naar buiten

om ballonnen op te laten.

Want de hele wereld mag
weten dat zij in het bezit zijn

van het bronzen keurmerk.

Leeftijd jaarlijkse griepprik is verlaagd

De minimum leeftijd voor de jaarlijkse (gratis) griepprik is Veiliger de winter in

Met de griepprik is de kans op griep veel kleiner. Het lichaam

gaat door de griepprik afweerstoffen aanmaken. Wie toch

griep krijgt, is er meestal minder ziek van. Bovendien daalt

de kans op complicaties. De griepprik werkt na twee weken

en wordt gegeven door de huisarts. Van de griepprik kun je

nooit griep krijgen.

verlaagd van 65 naar 60 jaar. Hiermee is iedereen die een

groter risico loopt om ernstig ziek te worden bij griep beter

beschermd. "De gevolgen van griep kunnen heel ernstig

zijn. Wat is er dan eenvoudiger dan ieder jaar een gratis

prik halen?" vertelt Ria Bremer, ambassadeur van de griep-

prik en bekend gezondheidsjournalist.
leder jaar de griepprik

ledere winter krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Je hebt ieder jaar een nieuwe griepprik nodig. Want de

Voor de meesten is griep een ziekte die vervelend is maar griepvirussen veranderen voortdurend. Al leen het nieuwste

weer over gaat. Vooral voor 60-plussers en mensen met vaccin beschermt tegen de griepvirussen die gaan komen,

een chronische ziekte kan griep In oktober krijgen 60-plussers en

echter gevaarlijk zijn. Denk aan faO-nluS? CtYlf*Y)Y}Yl\t dlisl chronisch zieken automatisch een

complicaties als longontsteking. oproep via de huisarts. Tussen half

Of aan verergering van chroni- oktober en half november 2008

sche hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes of nierziek- worden zo'n 3,7 miljoen Nederlanders ingeënt. Ria Bremer:

ten. Door de gevolgen van griep komen jaarlijks gemiddeld "Griep is niet zo onschuldig als ik altijd dacht. Ik voel me nog

20.000 mensen in het ziekenhuis terecht. En overlijden steeds gezond, maar ik ben ook gewoon een dagje ouder. Ik

tweehonderd tot duizend mensen aan de gevolgen van griep, ga de griepprik dit najaar dan ook zeker halen."Meer infor-

vooral ouderen. matie: www.rivm.nl/griepprik.
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Ouderendag
Vorige week woensdag, 1 oktober, was het Ouderendag. In

dat kader bracht wethouder Gert Toonen een bezoek aan

het echtpaar Kwawegen. Beide echtelieden zijn ouder dan

85 jaar en dat is natuurlijk niet alledaags.

De heer Kwawegen (87) is

zijn levenlang tegelzetter

geweest en is sinds 11 jaar

weer in Nederland woon-

achtig. Ze hebben name-

lijk bijna 50 jaar lang in

Krugersdorp Zuid Afrika

gewoond. Toen echter de si-

tuatie dermate veranderde

dat ze bang voor hun eigen

'haggie'werden,was hettijd

om terug te komen en wel

naar de geboorteplaats van

mevrouw (85): Zandvoort,

ze is namelijk een geboren

Drommel. Wat het echtpaar

opvalt is dat vooral nu met

deze Ouderendag er respect

voorde ouderen is. "Dat is in

Zuid Afrika wel anders. Daar

ben je vooral op jezelf aan-

gewezen en de regering, of

gemeente, doet niets. Hier

merken wij steeds weer de

hartelijkheid die je daar zo

mist. Wij hadden hierach-

ter (voor de nieuwbouw in

de Flemingstraat, red.) een

school en de leerlingen

kwamen zelfs even afscheid

nemen met een mooi liedje

toen ze weg moesten. Dat is

daar niet denkbaar", zegt ze

met een brok in haar keel.

ANBO op zoek naar

belastingvrijwilligers

De belastingdienst maakt het niét leuker, wel gemakkelij-

ker. ANBO Zandvoort maakt het leuker én gemakkelijker!

Al jaren maken leden van de ouderenbond ANBO, afdeling

Zandvoort, gebruik van de hulp van deskundigen bij het

invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor komend

jaar zoekt de ANBO extra vrijwilligers.

Deze deskundigen zijn vrij-

willigers die daarvoor een

eendaagse cursus hebben

gevolgd om adequaat een-

voudige aangiftes te kunnen

verzorgen. Om ook volgend

jaar aan de toenemende vraag

naar belastinghulp te kunnen

voldoen is de ANBO op zoek

naar nieuwe vrijwilligers.

Starterbijeenkomsten zijn in

dit najaar gepland. De vrijwil-

lige deskundigen krijgen on-

dersteuning doorfiscalisten

en krijgen fiscale informatie

via nieuwsbrieven. Indien

nodig, stelt de ANBO een

laptop ter beschikking.

Functie-eisen

Kunt u met een computer

overweg en bent u bekend

met het gebruikvan Internet?

Vindt u het leukom zinvol en

boeiend vrijwilligerswerk te

doen en uw kennis te ver-

groten? Bent u bereid om
in de aangifteperiode van

februari tot eind april mi-

nimaal 20 huisbezoeken af

te leggen en de aangiftes te

verzorgen? Dan is de ANBO
op zoek naar u!

Meldt u aan bij de secretaris

van ANBO Zandvoort, me-

vrouw Sien Paap, tel. 5715168

of 06-42169806.

€k £>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 30 september

en de verdere in week 40 door het college genomen besluiten

zijn 7 oktober vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

77 oktober Open Dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor? Wat

doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol om te melden

dat stoeptegels niet goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag zien

hoe zij werkt. Kom naar de wervelende open dag en maak

kennis met uw gemeente en ontdek wat zij voor u doet. De

open dag is op zaterdag 11 oktober a.s. van 11.00 - 15.00 uur

en wordt gehoudenindecentralehalvanhetraadhuisenop

het terrein van de remise aan de Ka merlingh On nesstraat. De

dag wordt om 11.00 uur geopend door de burgemeester in het

raadhuis. Tevens wordt hier om 12.30 uur de prijs uitgereikt

voor het leukste idee, ingeleverd door een inwoner van de

gemeente.

In het raadhuis leiden we u graag langs de verschillende

informatie kraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raad-

zaal waar de volksvertegenwoordigers belangrijke afspraken

maken voor Zandvoort. Ook de remise is deze dag open voor

publiek. Hier kunt u kennis maken met de diverse aspecten

van de afdeling Reiniging en Groen. Kinderen kunt u met een

gerust hart meenemen. Speciaal voor hen staan ertwee ten-

ten voor de ingang van het raadhuis waar onder begeleiding

lekker geknutseld kan worden, zeker nu dit weekend in het

teken van de kunst staat (Kunstkracht 12). ledere bezoeker

van de Open dag krijgt een gratis toegangskaartje voor het

Zandvoorts Museum.

Parkeerverordening 2008-2

In de vergadering van 30 september 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2008-2 bespro-

ken. De Parkeerverordening 2008 is aangepast door hier een

"Herstructureringsvergunning" in op te nemen. Hiermee is

de Parkeerverordening 2008-2 door de gemeenteraad geac-

cordeerd. Deze verordening treedt in werking op 10 oktober

2008 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

en staat op de website.

Meldingsformulier voor het houden van een evenement in

2009 in Zandvoort

Hierbij maakt de Burgemeester van Zandvoort bekend dat

een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt gesteld een

melding te doen voor het houden van een evenement in 2009

in Zandvoort. Deze melding dient uiterlijk 1 november 2008

te zijn aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er re-

kening mee dat dit slechts een melding betreft. Het officiële

vergunningentraject zal begin 2009 worden gestart, waarvoor

een apart aanvraagformulier dient te worden ingevuld. De

aanmeldingsformulieren kunt u gedurende openingstijden

bij de Centrale Balie van het gemeentehuis ophalen. U kunt de

meldingsformulieren ook downloaden op www.zandvoort.nl.

Ga naar Loket> Formulieren > Bed rijven >Onderne me rs>Evenem

enten: formulier: evenementenkalender meldingsformulier

Aandeondernemersdiein 2008 een evenement in Zandvoort

hebben gehouden, is een meldingsformuliertoegezonden per

post. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met

de werkeenheid Vergunningverlening van de gemeente Zand-

voort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 023 5740100.

Aanwijsbesluit toezichthouders Waternet

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, respectievelijk

de burgemeestervan Zandvoort, ieder voor zover het hun c.q.

zijn bevoegdheden betreft, hebben besloten:

- de opsporingsambtenaren van het team Bewaking, Fauna-

beheer en recreatie van Waternet, verder bekend bij de

gemeente Zandvoort en Waternet, aan te wijzen als toezicht-

houdervoor het houden van toezicht en handhaving van de

Algemene plaatselijke verordening, de Afval stoffenverorde-

n ing en de Bomenverordening van de gemeente Zandvoort.

- dat het fingerende besluit d.d. 13 december 1995 wordt

ingetrokken

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op 14 en 15 ok-

tober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op

de agenda staat:

- Opening -14 oktober

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst Planning en Control van 17 september 2008

- Programbegroting 2009

- Schorsing

- Vervolg op 15 oktober

- Program begroting 2009 -vervolg

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren over

onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Raadzaken

De Commissie Raadzaken vergadert op 16 oktober vanaf 20.00

uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 19 augustus 2008

- Vast agendapunt

- Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt

- Begroting 2009 Paswerk

- Lijst ingekomen post 19 september

- Voortgangsrapportage Strategische Projecten

- Rondvraag

- Sluiting

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Boulevard Barnaart 59, plaatsen gevelreclame, ingekomen

19 september 2008, 2008-183R.

- Kanaalweg 11, slopen afdak en berging, ingekomen 24 sep-

tember 2008, 2008-186S.

- Passage 46/48, gedeelte lijk over kap pen terras, ingekomen 26

september 2008, 2008-187L.V.

- Witte Veld 42, vergroten berging, ingekomen 29 september

2008, 2008-188LV.

- Potgieterstraat 11, verzoek ontheffing kapsalon aan huis,

ingekomen 29 september 2008, 20o8-i8gVr.

- Thorbeckestraat 40, plaatsen dakkapellen, ingekomen 30

september 2008, 20o8-i9iLv.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

Ontwerpbestemmingsplan "Kostverlorenstraat e.o."

(reparatie) artikel 3.8 Wet ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 10 oktober 2008

gedurende zes weken ter vis ie ligt het ontwerpbestemmings-

plan (Kostverlorenstraat e.o." (reparatiebesluit)

Het ontwerpbestemmingsplan (reparatie) heeft betrekking op

de niet goedgekeurde plandelen:

- Percelen Haarlemmerstraat 29 en Kostverlorenstraat 111;

- Prinsesseweg (busbaan) gelegen tussen de Koninginneweg

en Kostverlorenstraat;

- Binnenterrein gelegen aan de Prinsesseweg (locatie biblio-

theek e.o.)

- Locatie Wim Gertenbachschool aan de Zandvoorselaan

-Aanpassingenter plaatse van het kruispunt Zandvoortselaan/

Kostverlorenstraat/Tolweg;

- Aanpassingen begrenzing busbaan (Prinsesseweg).

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten,

toelichting en voorschriften ligt gedurende de openingstij-

den ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden

bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor

mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden

gemaakt met de heerJ.A. San d bergen, mevrouw L. van der Hek

of mevrouw E. Fennema van de afdeling Ruimtelijke Ontwik-

keling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer:

023 - 5740 100.

Goedkeuring bestemmingsplan "Bentveld"

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan

het bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde

Staten van Noord -Hol land bij besluit van 30 september 2008,

verzonden 2 oktober 2008, hebben goedgekeurd het besluit

van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2008 tot vaststelling van

het bestemmingsplan "Bentveld".

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord -Hol land met

bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2008

ged uren de zes weken ter inzage bij de centrale bal ie gedurende

de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te

Zandvoort. Het bestemmingsplan kan ook via de gemeentelijke

website worden geraadpleegd.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan tegen het
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besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA DEN HAAG.

Beroep kan worden ingesteld door belangheb benden, die tijdig

op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland hebben ingediend, alsmede door

belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden

verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste

of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van

Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang

van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast

het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om

voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afde-

ling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt,

voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van

een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is grif-

fierecht verschuldigd.

Vrijstelling artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 19. 3 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

veranderen van de woning op het perceel Potgieterstraat 38 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-241RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met in gang van 10 oktober 2008

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het ge-

meentehuis tijdens de openingstijd en. Ged uren de de termijn

van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2,2040

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief

"zienswijze"te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Zeestraat 42, uitbreiden woning, verzonden 26 september

2008, 2008-113RV.

- Zeestraat 40, renovatie en plaatsen kapconstructie, verzon-

den 26 september 2008, 2008-114RV.

Verkeersbesluiten

Werkzaamheden aan het spoor en afsluiting van de Ver-

lengde Haltestraat

Komende maand vinden er diverse werkzaamheden plaatst

aan het spoor van Haarlem naar Zandvoort in het bijzonder

tussen de overweg in de Sophiaweg en het Station Zandvoort.

De overweg ter plaatse van de Verlengde Haltestraat -Vondel-

laan is afgesloten voor alle gebruik van vrijdag 17 oktober 2008

23.00 uurtot woensdag22 oktoberoö.oo uur.Gedurende deze

afsluiting is het gebruik van de overweg en de toegang naar

het perron door voetgangers, fietsers, wegverkeeren spoedver-

keer niet mogelijk. Er zal een omleiding worden aangegeven.

Voetgangers kunnen via het voetpad achter de woningen van

het Witte Veld naar het station en het centrum lopen.

Onttrekking aan de openbaarheid van Boulevard

Barnaart 10

Voor een gedeelte van het perceel aan Boulevard Barnaart

10 is een aanvraag gedaan tot het ontrekken van een weg-

gedeelte in Zandvoort aan de openbaarheid op grond van

de Wegenwet. Het betreft een perceel grond gelegen achter

een bestaande kiosken heeft hierdoor nauwelijks een functie

ten behoeve van het verkeer. In de huidige situatie wordt het

grotendeels voor privédoeleinden gebruikt. Het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

is dan ook voornemens de gemeenteraad voorte stellen om

overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Wegenwet

een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Zand-

voort sectie B 7508 van het perceel Boulevard Barnaart 10 aan

de openbaarheid te onttrekken.

Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Wegenwet is een openbare

voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de

Algemene Wet Bestuursrecht). De tekening waarop de aan

de openbaarheid te onttrekken locaties zijn aangegeven ligt

tijdens de openingstijden vanaf 9 oktober20o8 gedurende zes

weken voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie

op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan iedere

belanghebbende schriftelijk gemotiveerde reacties indienen

bij het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 2

2040 AA Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen rechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag

t/m donderdag 8.30 -17.00 uur en vrijdag 8.30 -16.00 uur.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

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 overeen bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecouraTit.Til

£>
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Weer forse nederlaag SV Zandvoort zondag Overige programma in AiGP weekend

Opnieuw heeft het zondagelftal van SV Zandvoort een

forse nederlaag moeten incasseren. In Haarlem bij Rip-

perda werd het afgelopen zondag uiteindelijk g-o. Zand-

voort is de gedoodverfde degradatiekandidaat.

"Geen houden aan", kopte een

regionaal dagblad. Het zon-

dagelftal van trainer/coach

Jamal heeft eigenlijk niets te

zoeken in de klasse waarze nu

in spelen. Voor de vijfde keer

op rij moest Zandvoort een

forse nederlaag op het conto

bijschrijven. Het doelsaldo

staat nu op 7 doelpunten

voor en 36 tegen. Ripperda

speelde met Zandvoort zo-

als het wilde. Vooral de drie

spitsen van de Haarlemmers

konden zich uitleven. Steven

Beverly scoorde vier keer,

Redouane Machichi was

drie keer trefzeker en Khalid

Kandousy maakte de negen

vol. Zandvoort kon helaas

niet één keer het doel van

Ripperda vinden.

Volgens trainerJoop Böckling

van de gastheren is het ni-

veau van Zandvoort veel

te laag voor de 4e klasse.

"Deze ploeg is te zwak om
een mooie wedstrijd tegen

te spelen. Toch is het dan

moeilijk om de concentratie

vast te houden. Het duurde

nog redelijk lang voordat wij

scoorden maartoen was echt

het hek van de dam", zei hij

na afloop.

KICKBOKSEN

Afafa Kickboksers Succesvol

De kickboksers van sportstichting Afafa hebben twee weken geleden een bijzonder suc-

cesvol weekend gehad. Ramiro Perez, Duncan Kaestner en Jimmy van IJk mochten acte de

presence geven in een uitverkochte sporthal ' De Zilvermeeuwen' in Zaandam. Geen van de

Afafa boksers kwam ook maar één moment in de problemen.

De succesvolle kickboksers van Afafa

Alle drie wisten ze op vrij

eenvoudige wijze door mid-

del van snelle boks- en trap-

combinaties de wedstrijd op

zaterdagte domineren. Waar

Duncan vooral met harde

stootcombinaties zijn te-

genstanderin de problemen

bracht, liet Jimmy zijn knie-

stoten prevaleren. Ramiro,

die ditmaal in een zwaardere

klasse vocht, wist elke actie

van zijn tegenstander met

schijnbaargemakte pareren

en te counteren.

Zondag was hetde beurtaan

Leroy Kaestner.die het in zijn

eerste A- partij op moest

nemen tegen de routine

Sansaar (38 partijen, 28 k.o.

overwinningen). Het was ech-

ter tot een ieders verbazing

Leroy die in een tot de noktoe

gevulde 'Marcanti' de dienst

uitmaakte. Drie ronden lang

joeg Leroy zijn opponent voor

zich uit, om in het begin van

de vierde ronde met een har-

de stotencombinatie op het

lichaam af te makemwinnaar

door knock out.

Velen hebben zaterdag 27

september bij SBS6 kun-

nen zien dat ook Peter Aerts

(drievoudig K-i kampioen)

zich ten koste van de hui-

dige titelhouder en even-

eens drievoudig K-i winnaar

Semmy Schilt heeftwetente

kwalificeren voor de finale op

6 december. Aerts, die een

week voor zijn vertrek naar

Korea zich een paarmaal per

dag heeft onderworpen aan

de intensieve trainingpro-

gramma's van Afafa, zal naar

verwachting de komende

maanden deze aanpakconti-

nueren.Hetzou uitzonderlijk

zijn,wanneerhij evenalstien

jaar geleden er in zou slagen

opnieuw de titel te pakken.

In het bijprogramma vervul-

den de BRL, Formido Suzuki

SwiftCup.de Dutch Supercar

Challenge en de Samsung

BMWi3oi cup een belangrij-

ke rol. In de Samsung BMW
i3oi cup wist in de eerste

race Bertus Sanders met de

zege aan de haal te gaan

en in de tweede race leek

het lange tijd dat Sanders'

teamgenoot Jan Lammers

de buit binnen ging halen. In

de tweede race was het ech-

ter Luuk Glansdorp van het

team van ZandvoorterDillon

Koster die de zege opeiste.

In de Formido Suzuki Swift

Cup haalden het eerst

Marcel Dekker in de eerste

en Jeroen den Boer in de

tweede race de winst bin-

nen. Bij de BRL V6 was het

tweemaal Donald Molenaar

en bij de BRL light waren het

Simon Knap en Marijn van

Kalmthout die de zeges bin-

nenhaalden.

De grote klasses in de Dutch

Super Car Challenges lever-

den winst op voor Me inde rt

van Buuren, de equipe van

Ardi van der Hoek en Arjan

van der Zwaan, Bob Herber

en Marcel Norbart. Daarmee

werd een nat racewekend

afgesloten.

Gehavend Lions verliest in Amsterdam

Een verzwakt Lions herenteam heeft in Amsterdam nipt en over twee weken, zater-

verloren van het vierde team van de studentenverenging dag ™ oktober, thuis tegen

.,_ ... . . . Mosquito's laten zien dat
US. Alleen het eerste kwart waren onze plaatsgenoten '

het wel kan! Deze wedstrijd
dominant, daarna was het de omgedraaide wereld. besint om iq iq uur

Lions, zonder Niels Crabben-

dam, Chris Kemp en Jeroen

Gaus, begon sterk aan de

wedstrijd en zette hun gast-

heren na 10 minuten met 5-19

'in de hoek'. "Voor de spelers

was het op dat moment niet

meerdan een lachertje", zegt

Milan v.d. Storm. Blijkbaar

hadden de Zandvoorters nog

nooit van onderschatting ge-

hoord want het tweede en

derde kwart produceerden

ze slechts 23 punten terwijl

de Amsterdammers dwars

door elke verdediging lie-

pen. Het vierde kwart werd

gestart met 18 punten ver-

schil in het voordeel van US,

geen goed voorteken.

Vrije worpen
"We besloten er voor te

vechten om in ieder geval

in de buurt te komen. Met

name Robert ten Pierik

speelde een goed laatste

kwart. Maar helaas was de

tijd op toen we nog maar 4
punten te gaan hadden om
een verlenging te forceren.

Deze wedstrijd hadden we
niet hoeven verliezen. Wij

waren langer, steker en

normaal gesproken veel

beter dan dit team. Helaas

vielen standaardballen niet,

ze ketsten gewoon van de

ring af.Verder was hetweer

kwalijke zaak met de vrije

worpen. Slechts 10 uit 28

werd benut, schiet je in

plaats van de 30% nu, 60%
dan je wint deze wedstrijd

op je sloffen", aldus V.d.

Storm. Trainen dus heren

Dames
Ook de dames konden in

Alkmaar tegen de plaatse-

lijkeGuardians net nietwin-

nen. De eerste drie kwar-

ten waren de beide teams

nog aan elkaar gewaagd.

Toen echter in het laatste

kwart de gastvrouwen wat

meer fysiek gingen spelen,

stokte de Zandvoortse pro-

ductie. Marine Loos was

weer topscorer met maar

liefst 20 punten maar ook

zij kon niet verhinderen

dat onze plaatsgenoten

met 59-51 verloren. Ook de

Zandvoortse dames zijn

volgende week vrij en ko-

men op zaterdag 18 okto-

berom 17.30 uurweer, in de

Korverhal, binnen de lijnen

tegen BV Schrobbelaar.

Winst voor Maleisië en Frankrijk bij start van vierde seizoen

AiGP World Cup of Motorsport
De teams van Maleisië en Frankrijk hebben bij de start van

het 4e seizoen van de AiGP goede zaken gedaan. Het AiGP

circus streek voor de opening van de World Cup of Mo-

torsports neer op het circuit van Zandvoort. Ondanks de

slechte weersomstandigheden wisten tienduizenden fans

de weg naar het duinencircuit te vinden.

Tekst: Jaap Koper

Foto's: Chris Schotanus

De Oranjefans hoopten op

een goede prestatie van

het Ai team van Nederland,

dat tijdens een aangepaste

kwalificatietraining de snel-

ste trainingstijd liet note-

ren. Lange tijd bond Jeroen

Bleekemolen de strijd aan

met de Ier Adam Carroll en

de Nieuw Zeelander Earl

Bamber. Uiteindelijk was

de Aerdenhouter de ande-

ren te rap af en mocht de

Sprintrace van pole position

vertrekken.

De aanpassing van de kwali-

ficatie had te maken met het

feitdat een aantal landen nog

weinig meters had gemaakt

met de nieuwe AiGP wagen

die met een Ferrari motor

wordt ondersteund. Van vijf

landen kwamen de bolides

pas vlak voor dit weekend

gereed. De AiGP organisatie

gaf deze deelnemers extra

gelegenheid om te wennen

aan de auto.

Zo hadden bijvoorbeeld de

teams van Brazilië, Portugal,

China maar ook Frankrijk

weinig meters in de wagens

zitten. Vooral China viel op

met de NederlandseChinees

Ho-Pin Tung. Het was ech-

ter het team van Frankrijk,

met Loic Duval achter het

stuur, dat het meest opviel.

De Fransman kwam van ver,

maar wist al in de Sprintrace

een goede prestatie neer

te zetten door als derde te

eindigen en zou later bij de

hoofd race zelfs op het hoog-

ste podium eindigen. Nieuw

Zeeland finishte als tweede

en winnaarvan de Sprintrace

was Maleisië.

De uitslag van de ochten-

drace was weer bepalend

voor de startopstelling

van de hoofdrace waarin

Frankrijk dus de beste was,

gevolgd door Fairuz Fauzy

van Maleisië. Nieuw Zeeland

met Earl Bamber kwam an-

dermaal op het podium maar

werd nu derde.

Team Nederland

Voor het Ai team Nederland

liep de sprintrace zeker

niet vlekkeloos. Jeroen

Bleekemolen verloor teveel

op de koplopers wat te wij-

ten was aan een beslagen

vizier. Daardoor werd de

Nederlandervierde. De hoofd-

race verliep nog desastreuzer.

Een slecht functionerende

versnelling in het stuur zorg-

de voor een hoop narigheid.

Het stuurwiel moest vervan-

gen worden, maar was niet

voorradig op het moment
dat Bleekemolen zich meldde

in de pits. Woedende geba-

ren waren het gevolg. Bij de

reguliere tweede stop werd

het stuur alsnog vervangen

en kwam de Nederlander

beter uit de verf. "Het was

dankzij de safety car en de

vele uitvallers dat ik hier nog

goed mee weg kwam en als

vijfde finishte, maar er had

veel meer ingezeten", aldus

een teleurgestelde Jeroen

Bleekemolen.

Lofuitingen

De podiumwinnaars wa-

ren vol lof over het massaal

toegestroomde publiek. Loic

Duval, winnaarvan de hoofd-

race, was aangenaam verrast

over de fans. "Daar doe je het

voor", was het commentaar

van de Fransman na afloop.

Ook Bleekemolen was dui-

delijk: "Sommigen zaten er

al om zes uur 's ochtends!"

Seatholder Jan Lammers

vond na afloop van dit eerste

raceweekend voor de AiGP

dat het team inde hoofdrace

als decoratie meereed. "In de

eerste race had Jeroen teveel

problemen met zijn vizier. Je

moet dat voorstellen dat je

zonder ruitenwisser rijdt met

een grote snelheid. In die si-

tuatie zat Jeroen. De manke-

menten aan het stuur in de

hoofdrace is pure pech. Dat

kan je altijd overkomen."

Slechts 17 van de 23 wagens

verschenen in Zandvoortaan

de start. De AiGP organisa-

tie heeft de regels aangepast

om de ontbrekende landen,

waaronder Groot Brittannië

en Mexico, negen resulta-

ten te laten tellen. Dat zijn

negen sprintraces en negen

hoofdraces. Van beide races

mag het slechtste resultaat

dus worden afgetrokken.

Daarmee hoopt de AiGP or-

ganisatie de nu nog ontbre-

kende landen een handrei-

king te geven.

ADVERTEERDERS
(In Alfabetische volgorde) Boudoir Pers. & Inter Styling Gemeente Zandvoort Sea Optiek

Dankzij onze adverteerders Café Alex IJzerhandel Zantvoort Shanna's Shoe Repair & Leatherwear

kunnen wij u op de hoogte

houden van aiies wat

in Zandvoort ieeft.

Administratiekantoor K.Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Auto Strijder

Autobed rijf Za nd voort

Café Oomstee

Café 't Badeendje

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Jobtide

Joost van Diepen

Keur Schilders & Keur Glas

La Fontanella

SKiP Pippeloentje

Stichting Eén Zandvoort

Take Five

Uitvaartcentrum Haarlem

De adverteerders in de Bertram & Brood Club Nautique P.van Kleeff Van Aacken G laszettersbed rijf

krant van deze week zijn: BeterMobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk B 1 u ijs

Danzee

Dorsman Assurantiën

Pluspunt Boomhut

Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6

Vof Cocarde

Woningbouwvereniging EMM

Qi £>
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Da Costastraat 23

Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke

woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen

geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande

deuren naarde besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en

maar liefst 4 slaapkamers!

• Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing

• Vrij parkeren!

• Gebruiksoppervlakteca.110m
2

Vraagprijs € 259.000,-

starters opgelet!

-360;

virtual tour

Brederodestraat28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat!

Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om

echt"thuis"te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand,

eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met

privacy. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf

de sfeer te komen proeven.

• Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd

• Originele paneeldeuren in alle vertrekken

• Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer

• Gebruiksoppervlakteca. 110m
2

Vraagprijs: € 398.000,-

luxe villa

£360;

virtual tour

Jac.Van Heemskerckstraat 65
Hoe belangrijk is prachtig uitzicht en een ruim appartement voor u? Deze kans

kunt u niet naast u neer leggen ... Dit 4 kamer appartement (v/h 3 kamers) op

de 4e tevens hoogste verdieping heeft prachtig uitzicht over zee, strand, boule-

vard en een heerlijk zonnig balkon op het zuidwesten. De inpandige garage is

bij de vraagprijs inbegrepen. Het complex beschikt over een lift.

Geheel voorzien van dubbele beglazing

Ca. 50 meter van het strand gelegen

Complex is geheel gerenoveerd aan de buitenzijde

Appartement dient inwendig gemoderniseerd te worden

Gebruiksoppervlakte ca. 90 m2
(incl. het balkon)

Vraagprijs € 279.000,- incl. garage

metparkeerplaats

virtual tour

Tjerk Hiddesstraat 21

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

Op de 1
e
verdieping gelegen 3 kamer (verbouwd naar 2 kamers)

appartement met zonnig balkon, vrij uitzicht en op nog geen 1 50 meter

van het strand gelegen. Dit appartementencomplex is voorzien van 2 liften

en beschikt over een eigen afgesloten parkeerterrein.

Voegwerk herstel en nieuw schilderwerk buitenzijde sep/okt 2008

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Openbaar vervoer op loopafstand

Blokverwarming

Berging in de onderbouw

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs €149.000,--

Brederodestraat 109
Luxe, comfort, rust en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze bijzondere

vrijstaande villa op een kavel van 1734 m 2
direct achter de Zuid-boulevard

van Zandvoort. Onder architectuur is deze woning met veel gevoel voor

design en sfeer omgetoverd tot een adembenemende villa op een werkelijk

prachtige locatie. Deze woning beschikt over een royale sfeervolle living

met een luxe open woonkeuken, werkkamer, waskamer, 3 slaapkamers,

2 luxe badkamers, een oprit voor meerdere auto's en een royale garage

voor 3 auto's. De prachtige, onder architectuur aangelegde tuin vormt één

geheel met het achterliggende duinlandschap en beschikt over automatisch

sproeisysteem, tuinverlichting en diverse zonneterrassen.

• Gebruiksoppervlakte ca. 225 m 2
(excl. garage), inhoud ca. 1 100 m

Vraagprijs: €2.1 99.000,-

^eo;
virtual tour

Stationsplein 15/5

In het luxe appartementencomplex"Monopole II", ook bekend als het

gebouw"met de blauwe balkons" ligt dit zeer comfortabele 3-kamer ap-

partement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer

en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim

te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen.

Het complex beschikt over een lift.

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

• Op loopafstand van het strand gelegen

• Gebruiksoppervlakteca. 105 m2

Vraagprijs: € 325.000,-

2£o;
virtual tour


