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CTUEEL
Sinterklaas komt
naar Zandvoort

f n X
Rpi'fnairi^«„

Desem krokant
400 gram €1,25

Vanaf nu in het assortiment:

Suikerbroodje

Chocolade broodje

Div. soorten Sint en Piet chocolade

Stap ook eens binnen voor een

lekker kopje koffie met een gebakje

of een lekker belegd broodje.

Raadhuisplein 14

023-573 64 61 -ZandvoortV^ /

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

De Mannetjes

Algemene
Beschouwingen

'Algemeen beschouwd zou je

kunnen zeggen dat de situatie

in Zandvoort, overwegende

en aannemende dat...

zzzzzz zeer belangrijk is'

c ULTUUR
'Collage des

College'

KuiBRIEK
Heden en verleden

Pellikaanhal

Sloop school is tevens start LDC project

Door middel van het starten met

de sloop van de Mariaschool, heeft

Zandvoort in feite de start meege-

maakt van het project Louis Davids

Carré. Wethouder Wilfred Tates,

de projectleiding, het schoolbe-

stuur, de ouders, belangstellenden

en alle kinderen van de Hannie

Schaft- en de Mariaschool hebben

op passende wijze afscheid geno-

men van de oude school.

Een achttal leerlingen van de

Mariaschool werd naarvoren

gehaald. Doormiddelvan het

trekken aaneen lint zetten zij

symbolisch de bulldozer in

beweging. Deze had met zijn

grote grijper weinig moeite

om de nok van het gebouw

te slopen, waar vervolgens

gele en rode ballonnen uitte

voorschijn kwamen. Hierna

werd doordeschoolkinderen

"slopen slopen"gescandeerd

en de machinistvoldeed daar

graag aan. Binnen de kortste

keren was het gebouwtje met

de grond gelijk gemaakt.

De sloop is in feite een begin

met de realisering van het

project Louis Davis Carré en

maakt de weg vrij voor de

nieuwe brede school met

daarondereen parkeergarage

van meer dan 500 plaatsen.

Naar verwachting zal in het

voorjaar van 2009 met de

bouw begonnen worden. Er

is een zeer snelle bouw ge-

pland, want maximaal één

jaar later moet het nieuwe

schoolgebouw in gebruik

kunnen worden genomen.

In de brede school zullen

een aantal instanties worden

ge huisvest. Zo iseronderan-

dere plaats voor basisonder-

wijs, peuteropvang, een mul-

tifunctionele sportzaal en de

bibliotheek. Maarookeen ge-

deelte van het Zandvoortse

verenigingsleven zal er een

plaats krijgen. Bovenop de

brede school zullen apparte-

menten worden gebouwd.

3 PORT
Nieuwe voorzitter

SV Zandvoort

Herfstduik voor de natuur

Ruim 1000, voornamelijk kinderen maar ook volwassenen

hebben zondag een duik in het water van de Noordzee,

met een temperatuur van circa 13°C, genomen vanaf het

strand bij Center Parcs. Ze lieten daarmee zien dat ze zich

willen inzetten voorde wonderen van de zee. DeWN F/Cen-

ter Parcs Herfstduik is een initiatief van het Wereld Natuur

Fonds (WNF) in samenwerking met Center Parcs.

Samen in zee voor het WNF
|
Foto Chris Schotanus

De Herfstduik stond dit jaar kregen speciale aandacht:

in het teken van de wonde-

ren van de zee. Drie soorten
vervolg op pagina 3

MEIJER
ADVOCATEN

Arbeids-, huur en strafrecht

Echtscheidingen, (verweer) incasso

Immigratierecht

Verspronckweg 1, Haarlem

023 - 534 71 56

(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)

(ook voor gefinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

Auto Strijder

Zandvoort

16 november

12.00 uur Sinterklaas komt aan op

Zandvoortse Strand - Gebouw De Rotonde.

Daarna volgt een onderhoud met
burgemeester N. Meijer.

Binnenkort: start controle hondenbelasting.

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Gemeente Zandvoort
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FAMILIEBERICHTEN

Heden is zacht en kalm ingeslapen onze moeder,

schoonmoeder, oma , overgrootmoeder en mijn zuster

Irén Margit Brink-Ranics

weduwe van J.H.B. Brink

Boedapest, 15 juni 1913 Hillegom, 30 oktober 2008

Joke en Johan

Johan Jr. en Nienke

Meike, Bente

Linda en Bart

Jesse

Peter en Nadja

Irén en Frans

Tamara

I. Lindenmayer- Kdrolyné

en verdere familie

Correspondentieadres:

Irén Brink

Sophiaweg 2

2042 PV Zandvoort

Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op

dinsdag 4 november 2008.
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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

Een kaart, een bloem, een zoen

ze hunnen zoveel voorje doen

en geven kracht om door te gaan.

Dit gedicht drukt onze gevoelens uit van dank voor

het medeleven en de steun die wij mochten ontvan-

gen na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze

allerliefste mama, schoonma, oma, overgrootoma

Rietje Bakker-Zantvoort

Onze speciale dank gaat uit naar:

Huis in de Duinen

Directie + medewerkers

Dr. B. van Bergen

Taxi 5712600

P. Bakker

Alma en Ben

Ton en Marga

Helen en Kees

Kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen

Zandvoort, november 2008

H77
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Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 201 1 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

In memoriam

6 november 2007 6 novemher 2008

Lonnie

Kom even bijje langs

Je broertje

VERVOLG Herfstdlllk - voorpagina

WATERSTANDEN
Hoog Laag Hoog Laag Hoog

NOV. W A X E R
Do 6 - 04.04 08.15 16.25 21 04
Vr 7 - 05.04 09.34 17.30 22.40

Za 8 - 06.14 10.53 18.45 23 .45

Zo 9 - 07.55 12.16 20.06 -

Ma 10 00.46 09.05 13.08 21.06 -

Di 11 01.25 10.00 13.49 22.06 -

Wo 12 02.12 10.56 14.31 22.56 -

Do 13 02.52 11.20 15.15 23.46 -

BURGERLIJKE STAND
25 OKTOBER - 31 OKTOBER 2008
Geboren:

Dani, zoon van: Nijkamp, Arnold Gerardus en: Frantzmann,

Aimee Eleonora.

Morrison Remmelt,zoonvan:Pit, Daniël Vincent en: Korzelius,

Catharina Nathalie.

Gehuwd:
van der Putte, Remond en: Pastor, Daniëlle.

ten Velden, Paul Eric en:Valks, Johanna.

Overleden:

Mommers geb. Bosma, Albertje, oud 82 jaar.

Michels,Johannes,oud gsjaar.

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: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 * 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.

de zuidelijke zeeolifant, de

blauwe vinvis en de clowns-

vis. De deelnemers kregen

voor de duik eerst een war-

ming up, die werd gegeven

door Gaston Starreveld, am-

bassadeurvan de Nationale

Postcode Loterij. Daarna ging

de meute, voorafgegaan

door dorpsomroeper Klaas

Koper die deze keer geen

'natte voeten' wenste te

halen, naar het strand waar

werd afgeteld voor de duik.

Daarna doken ze, met zwem-

band en een actieT-shirt, het

koude water in. Deelnemers

konden zich laten sponsoren

voor de WN F/Center Parcs

Herfstduik. In totaal werd er

€ 6.500 opgehaald. De op-

brengst komt ten goede aan

de projecten van het WNF
waarde zuidelijke zeeolifant,

de clownsvis en de blauwe

vinvis leven. De deelnemer

met het hoogste sponsor-

bedrag was Mireille Verkolf

uit Amsterdam. Zij kreeg als

prijs een geheel verzorgd

arrangement in een van de

parken van Center Parcs.

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

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

T: 023 -57 173 73/57 40 330

info@pluspuntzandvoort.nl

204 1 VW Zandvoort
F: 023-57 16 865

www.pluspuntzandvoort.nl

CARTOON Hans van Pelt

ALZHEIMER CAFÉ
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Algemene Beschouwingen
Aan het begin van de begrotingsbehandeling van de ge-

meenteraad, is het te doen gebruikelijk dat de fractievoor-

zitters via de Algemene Beschouwingen hun blik laten

gaan over het afgelopen jaar en over de toekomst, en dan

met name het komende begrotingsjaar.

zal De Zandvoortse Courant

de beraadslagingen en

de besluiten van de ge-

meenteraad aangaande de

Program begroting 2009 pu-

bliceren, alsmede de daaraan

Deze toespraken zijn derma-

te groot dat de Zandvoortse

Courant ze niet in het ge-

heel kan plaatsen. Daarom

is er een uittreksel gemaakt.

gekoppeld zijnde belasting-

complete epistels wilt lezen, voorstellen van het college,

kunt u dieterugvindenopde Dit omdat de vergadering

gemeentelijke website www. over twee dagen is uitge-

zandvoort.nl. smeerd, dinsdag en woens-

dag, en de kopij voor woens-

Deze vindt u op pagina 20 In de uitgave van volgende dagochtend in handen van

en 21 in deze krant. Als u de week donderdag, week 46, de drukker moet zijn.

Uittreksels Algemene Beschouwingen: zie pagina 20 en 21

Kijken wat je wél kan

Zaterdag 1 november werd voor Vrienden van Nieuw Unicum de jaarlijkse contactmiddag

belegd. In Pluspunt Noord heette voorzitter Wim van den Bos de aanwezigen hartelijk

welkom. De groep van rond de 50 personen werd in vier groepen opgesplitst en daarna

was er gelegenheid om een bewoner/ster in zijn of haar appartement te bezoeken.

i». r« Q m . * 10

door Lienke Brugman

Ook Kim, een jonge bewoon-

stergaf gelegenheid om een

kijkje te nemen in haar aan-

gepaste, zelf ingerichte flat.

Als rolstoelgebruikster (plus

24 uur beademing) bena-

drukte ze het belang om op

zichzelf te kunnen wonen.

"Hier ben ik geen patiënt

maareen bewoner.Met hulp

van de vaste begeleiders

ben ik in staat zelfstandig te

functioneren. Dit was mijn

droom en die is uitgekomen.

Je moet namelijk kijken wat

je wél kan en niet wat je niet

kan. Ik help onder andere in

het restaurant BienveNu,

het Winkeltje en de boerde-

rij. Verder maak ik muziek op

mijn keyboard en handwerk

ik graag. Ook zit ik in de re-

dactie van Nieuw Unicum

die een krant en nieuws-

brieven uitgeeft", vertelt ze

opgewekt. Er komt zoveel

positieve energie uit deze,

aan haar rolstoel gekluister-

de medemens dat we bijna

beschaamd ons routeplan

vervolgen.

De informatie over Meerwijk

(locatie Haarlem) door arts

en begeleider Johan Koops

geeft een ieder meer inzicht

op de handicap van men-

sen met niet-aangeboren

hersenletsel. Deze mensen

zijn bijvoorbeeld in staat

om in het recent geopende

restaurant mee te helpen

en, met de hulp van een

begeleider, het restaurant

te beheren. Ook het bezoek

aan deze gezellige eetlocatie

laat weer eens zien hoeveel

mogelijkheden er geboden

worden om zich nuttig te

maken. Met een laatste be-

zoek aan het Winkeltje waar

leuke cadeauartikelen wor-

den verkocht en ook weer

bewoners bezig zijn met

het maken en beschilderen

van diverse hebbedingetjes,

besluiten we deze leuke en

leerzame middag. Na een

hapje en een drankje neemt

iederafscheid met de weten-

schap dat Nieuw Unicum

een belangrijke en promi-

nente plaats inneemt in de

Zandvoortse gemeenschap.

Voor meer informatie kunt u

kijken op www.vriendenvan-

nieuwunicum.nl.

COLUMN
Herfst in

Zandvoort

Het is weer tijd voor de

kleurige herfst. Vallende

blaadjes. Tijd voor de griep-

prik. Niezende en proes-

tende mensen en kinderen.

Koude handen en voeten.

Dikke sjaals en winterjas-

sen. Weken, zelfs maanden

van straatopbrekingen.

Borden met verboden in te

rijden. Ook in Zandvoort is

de chaos compleet. Voor en

achter ons huis staan rood

wit gestreepte borden en

hekken. Met het afsluiten

van de Dr. Gerkestraat dacht

ik: lekker.eindelijk rust. Niets

is minder waar. Doordat nu

ook de Kostverlorenstraat is

afgesloten, is het dubbel zo

druk. De Haarlemmerstraat

lijkt op een snelweg. Van

vroeg tot laat rijdt het ver-

keer af en aan. Files op de

Koninginneweg zijn geen

uitzondering meer. Want

iemand voorrang verlenen

schijnt in dit drukke landje

erg moeilijk te zijn. Stoppen?

Ho maar!

De zomerkleren heb ik (ein-

delijk) gewassen en opge-

ruimd. Keurig in plastic do-

zen wachten ze weer op een

zomerse vakantie of... .tot

volgend jaar. Zo lang mo-

gelijk stelde ik het uit. Dat

opruimen van de zomerkle-

ren. Proberend de zomer nog

even vastte houden.Wat uit-

eindelijk niet lukt. Ik moet

eraan geloven. Kuchend en

niezend begroet ik herfst

en winter 2008-2009. P ro P

de laatste herfstbladeren in

de groenbak. Zolang er nog

blad aan de bomen zit is het

eigenlijk onbegonnen werk,

blad harken. Ikgeef de vissen

nog wat extra voer. Als een

tegen -de-winter-steuntje.

Hengel en passant ook nog

wat blad uit de vijver en zet

devorstgevoelige planten op

een veilige plek in de

hal en kelder. Kom

maar op met die

kou, regen, sneeuw

en mist. Hoewel niet

van harte, ben ik er

klaarvoor!
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 9 NOVEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochle.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Week van de Jeugdzorg

Deze week is het de 'Week van de Jeugdzorg'. De vele men-

sen die in de jeugdzorg actief zijn worden een week lang in

het zonnetje gezet. Alleen al in Noord-Holland wordt ge-

weldig werk geleverd door meer dan 8oo pleegouders.

Hetthema van deWeekvan

de Jeugdzorg is 'Thuis in de

jeugdzorg'. Pleeggezinnen

dragen bij aan een thuis-

gevoel voor de pleegkin-

deren. Kinderen die door

omstandigheden tijdelijk

niet thuis kunnen wonen,

horen in een gezinsomge-

ving. De provincie wil er

voor zorgen dat alle kinde-

ren die niet thuis kunnen

wonen, en met name de

kinderen onder de 8 jaar,

in een pleeggezin op kun-

nen groeien. Gedeputeerde

Sascha Baggerman pleit

voor parttime-pleegouder-

schap: "Het zou mooi zijn

als mensen af en toe pleeg-

kinderen en kinderen uit de

instellingen in de vakantie

of weekend mee op stap

nemen."

Door speciale aandacht te

geven aan de pleegzorg in de

Week van de Jeugdzorg pro-

beren de Noord-Hollandse

instellingen en de provincie

Noord-Holland de bekend-

heid te vergroten.

ZANDVOORT SCHOON!?

Herfstbladeren, een prachtige ellende

De herfst breng veel schoonheid inde natuur; mooiere

kleurencombinaties kun je je niet voorstellen. Voor

velen een bron van inspiratie tijdens wandelingen,

fotosessies, teken- en schilderoefeningen. De keer-

zijde is een enorme hoeveelheid bladafval die dak-

en straatgoten verstopt en voet- en fietspaden glad

maakt. Vooral als het te lang blijft liggen wordt het

een natte glibberige brij, waar de weggebruikers veel

last van kunnen hebben.

De gemeente zet in deze periode veel extra materi-

eel in om de overlast voor te kunnen zijn. De veegwa-

gens worden dagelijks ingezet om vele vrachten blad

af te voeren. Het is erg prettig om te zien dat steeds

meer bewoners een handje helpen door zelf bladaf-

val op te ruimen rondom hun woning. Dit bladafval

kan gewoon in de groenemmer. Het is niet wenselijk

om bladafval aan te bieden in plastic zakken, omdat

dit problemen geeft bij de verwerking. Recent zijn

bladkorven in Bentveld geplaatst: grote gaascontai-

ners waar de buurt bladafval in kan gooien. Als de

proef slaagt zullen de komende jaren meer plekken

op deze manier worden ingericht. Samen houden we

Zandvoort Schoon!? Meer informatie? Bel de meldlijn

van de gemeente: 023-5740200.

GiMncOTite ZJandvoort

B

EVENEMENTEN AGENDA

Uitnodiging

Leer je eigen kracht kennen!

Wie kent de kracht van z'n eigen gedachten?

Wie is er nieuwsgierig naar hoe je die kracht kunt ervaren en sturen?

Wie wil er samen met mij deze ontdekkingstocht maken?

Marianne van der Stoop volgt een opleiding in Vernieuwend Denken en

zoekt mensen die met haar mee willen doen in een oefencursus in Zandvoort.

Vanuit haar opleiding worden de activiteiten ondersteund.

Voor meer informatie of even kennismaken kunt u bellen 023-5716793

of mailen m.st49@casema.nl

Steun onderzoek
naar dementie.

Bestel de
verzamel-cd op:

November Week 45 • 2008

7 Genootschapsavond - De Krocht,

aanvang 20.00 uur

8 Markt -Verkoopvan tweedehands en nieuwe

artikelen. In de grote zaal van het Huis in

de Duinen. Van 14.00 uurtot 16.00 uur

8 Zandvoort 500 - Circuit Park Zandvoort

9 Jazz in Zandvoort- Met gitarist Jeanfrancois

Prins. De Krocht, aanvang 14.30 uur

9 The Whiskers -Jazz in café Alex,

aanvang 17.00 uur

10 Dag van de Mantelzorger - Pluspunt,

10.00 - 15.00 uur

11 Genootschapsmiddag - Groepsfoto's uit het

archief van GOZ. Bibliotheek, aanvang 14.30 uur

14 Superleeskring - in bibliotheek,

aanvang 10.30 uur

16 Intocht Sinterklaas - Aankomst om 12.00 uur

bij de Rotonde

16 Mainstream Jazzcombo -Ta ke Five,

aanvangiö.oo uur

16 Kerkpleinconcerten - Classic Concerts

presenteert: Beach Pop Singers.

Protestantse kerk, 15.00 uur

22 Historische open dag - Georganiseerd

door GOZ. De Krocht, 10.00-15.00 uur

28 Classic Concerts - 'The Messiah', Agathakerk

30 Wintermarkt - Centrum

VVVZandvoort: 7 dagen per week geopend!

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

en volgens afspraak

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 5847

DORSMAN
ASSURANTIËN

Autoverzekering

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel (zie pagina io)
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SiMerAhas,

Programma intocht Sinterklaas op 16 november:

12.00 uur - Aankomst Sinterklaas op het strand

12.45 uur _ Aankomst Sinterklaas bij het Raadhuis

12.55 uur _ Sinterklaas maakt op Amerigo een rondje door het dorp

14.15 uur - Begin Sinterklaas Spektakel in de Korver Sporthal

Het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal is een middag van muziek, dans en spelletjes

voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Samen met de zwarte pieten allerlei Pietenoefeningen

doen en natuurlijk komt Sinterklaas ook langs. De hal gaat om 14.00 uur open, vanaf 14.15

uur barst heffeest los en het duurt tot 16.30 uur. Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij boekhan-

del Bruna en supermarkt Vomar en kosten in de voorverkoop € 2,50, aan de Sporthal €4.

op=op (max. 250 kinderen).
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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 5732J52)

Zaterdag waren alle ban-

ken verwijderd en werd

de gehele ruimte van de

Protestantse kerk in be-

slag genomen door aller-

lei stands. Vele vrijwilligers

deden hun uiterste best

hun waren aan de man te

brengen. Deze varieerden

van kleding, speelgoed,

kinderknuffels tot (kerst)

kaarten, glas- en servies-

werk en lekkere bonbons

aan toe. Enige gelijke-

nis met de vrijmarkt op

Koninginnedag drong on-

willekeurig op. Het uitein-

delijke resultaat is echter

zeer hoog te noemen. Op

het moment van verschij-

nen van deze krant is de

tussenstand € 5770 (!)

maar de verwachting is

dat er nog wat giften ko-

men nadruppelen, waar-

door het de beste bazaar

tot nu toe is geweest. De

opbrengst is bestemd voor

(brandvrije) gordijnen die

het orgel tegen het zon-

licht moeten bescher-

men.

Spetterende lezing

November is de maand
van de spiritualiteit en

heeft als thema 'Mijn

betere ik'. Overal in het

land zijn lezingen en ook

Zandvoort sluit zich met

een bijzondere lezing hier-

bij aan. De inspiratielezin-

gen worden georganiseerd

door een enthousiaste

groep mensen (Simone

Königs, Herman
Harms en Richard

Buijtenhek),dieals

doel heeft mensen

te inspireren door

ze laagdrempelig

in contact te bren-

gen metspirituele

en psychologische

onderwerpen. Op

woensdag 12 no-

vember is er een

spetterende lezing

van Willem Venerius: 'Heer

Bommel en het para-abnor-

male'. Willem Venerius ver-

diepte zich decennia

lang in de astrologie,

de ITjing en verwante

gebieden. Ook strip-

verhalen hebben hem

van jongs af geboeid.

Inde lezing komen zijn

esoterische kennis en

zijn liefde voor de ver-

halen en tekeningen

van Marten Toonder

op unieke wijze sa-

men. De locatie is het

gebouw achter de

Protestantse kerk,

Kerkplein en is van

19.45 uur -22.15 uur
>

kosten €10,- incl. koffie/thee

met iets lekkers en drankje

na afloop. Aanmelden kan

per email: Herman-Harms@

hetnet.nl of tel.: 06-388 18

144. Ook zijn er kaarten te

koop bij Barraba, Haltestraat

42 en Mystery's, Kerkstraat

22/3.

Kustloop

De Waterschapsverkiezingen

vinden dit jaar plaats van 13

tot 25 november. In dit kader

wordt op 15 november de

Water Natuurlijk Kustloop

gehouden. Deze loop wordt

georganiseert door Dimitri

Arpad, die zelf op plaats 12

van de kieslijst staat voor

de partij Water Natuurlijk.

Het parcours gaat langs

vier plekken waarbij duide-

lijk wordt wat voor een rol

het Hoogheemraadschap

Rijnland heeft. Het par-

cours gaat om 10.30 uur

van start bij de ingang

van de Amsterdamse
Waterleidingduinen de

Oase. Daarvandaan loopt

de route naar Zandvoort

(ca 7km), vervolgens naar

Parnassia (ca. 5,5 km) en

tot slot door na ar IJ muiden

SeaportMarina (ca. 6,5 km).

U kunt zich inschrijven per

email: dimitri.arpad@wa-

ternatuurlijk.nl.

Expositie Joke Bomert

ledere maand wordt door

een andere kunstenaarge-

exposeert in de bibliotheek

Duinrand. In de maand no-

vember is dat Joke Bomert.

In 2006 is deze schilderes

naar buiten getreden met

haar schilderijen. Inmiddels

heeft ze een aantal exposi-

tiesop haarnaam staan.de

meest recente was in het

Zandvoorts Museum, on-

derdetitel'Storm en Stilte'.

Joke Bomert schildert sinds

1992. Ze werkt voorna me lijk

met acryl, maar af en toe

ook met pastel en aquarel-

verf Wol ken luchten, strand

en duinen boeien haarzeer.

De expositie is tot 29 no-

vember te bezichtigen in

de Zandvoortse bibliotheek.

Haarschilderijen zijn ookte

zien op haareigen website:

www.jokebomert.nl

4>



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

UflROCftmO
|||TAUIAH t

Kerkstraat 14,

2042 JE Zandvoort

Wij zijn gesloten van

12 - t/m 28 november

Zaterdag 29 november

staan wij weer

voor u klaar.

*\*MK

i
*. 75t 'De unieke Locatie voor:

^ * 'Een gezettige dag/avond

* (BruiCoft ofpartij

* (Bedrijfsfeest of tfiemafeest

JLC uw wensen zijn bespreekbaar 1
.

Voor info en of boekingen

0643906935

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

Take Fïve
ni .' i .'

BoulevardPaulus Loot, pav. 5 Zandvoort

eétawwmt

Driegangen-menu

€32,50

GEROOKTE EENDENBORST
met dressing van cranberry

&&&

HAZEPEPER OP TRADITIONELE WIJZE
met kastanjepuree

&&&

APFELSTRUDEL
met kaneelijs

Viergangen-menu €39,50

Vijfgangen-menu €46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Nieuwe kapperszaak geopend

ASI'A'NiDELIGHT ZATERDAG 8 NOVEMBER OPEN HUIS VAN 11:00 TOT 13:00

P3

November Voordeelmenu
(voor 2-3 personen) _-

* Kroepoek V € 16,50

* Mini Loempia's (8 stuks) l
* ALLEEN AFHALE

* Babi Pangang Speciaal
* Kipblokjes met zwartebonensaus
* Geroosterde kip met ananas in zoetzure saus
* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur
Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

OMSTEE Café Oomstee
Vrijdag l4nov. r aanvang 21,00 uw:

Saskia Laroo
Quartet

SasRAa Ltr&o - tmnrpot, fücky Vftrana-IaHuiuma - pAanc,

Ml&ta Straf* -itaf. Manna U»n*/idM/ - tfwq.

Zaterdag 22 rxwi Karaoka
Vrijdag 26 november.

Los Hollandifos
Guus Crummelin - sax. fiumj Shostsk - gitaar.

hcrtijan vin Minnen piano. Andrrêa fTrtrtifQr - cwiirjfrjs,

'jfKö OMÉd^fr - iUwnt

Tart Ariftxnn - Zati.itmnl rï? - j*fimfvcxirt - Ü33 B7S 67 ?7 - www.tmmxtn-n n)

Vraagprijs: € 369.000,= k.k

/<H GREEVEN
mitrliirdlj 0.1,

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

eva
NVM funda

Deze uitermate charmante én nagenoeg vrijstaande

woning is gelegen in het karakteristieke centrum

van Zandvoort op slechts 5 minuten lopen van het

strand. Diverse authentieke details zijn aanwezig

zoals bijvoorbeeld de glas-in-lood ramen, de fraaie

deuren en de hoge plafonds. De patio doet mediter-

raans aan en biedt veel privacy en op het dakter-

ras is het heerlijk genieten van de zon! De woning

beschikt over 4 slaapkamers én een tuinhuis!

• Zeer centraal gelegen in de buurt van winkels

en NS treinstation;

• Unieke woning met karakter;

• Het tuinhuis biedt verhuurmogelijkheden;

• Moet van binnen gezien worden;

• Woonopp. ca. 130m 2

,
perceelopp. 143 m 2

.

Wekelijks de krant lezen op internet?

Wk surf naar www.zandvoortsecourant.nl
ElïtKDVaOKTtt. jr
iGiïuAtn **

Afgelopen dinsdag is in de Haltestraat 'Lavogue', voor haar

en visagie, van start gegaan. De zaak is zeer fraai ingericht

en vooral de vloer oogt bijzonder. Moeder en dochter Nelly

en Stephanie Wendelgelst gaan de uitdaging aan om in dit

toch vrij overvolle segment in Zandvoort hun klanten met

een goed gevoel de salon te laten verlaten.

Nu zijn de dames zeer zeker

niet onbekend met het vak:

Nelly haar meisjesnaam is

Spierieus en ingewijden we-

ten dan dat het kappersvak

ook door haar beide zussen

wordt uitgeoefend. Dochter

Stephanie heeft onder an-

dere bij een bekende salon

in Haarlem gewerkt en heeft

daarnaast in Amsterdam de

studie visagie bij het be-

faamde House of Orange

afgerond.

Vanuitdit instituutvan John

Katten berg is ook de stichting

Orange Babies ontstaan, die

als voornaamste doel heeft

zwangere vrouwen met hiv

en hun baby's in Afrika te

helpen. Ook biedt Orange

Babies steun aan kinderen

die geïnfecteerd zijn met

het virus of er direct mee
te maken hebben. Lavogue

wil dit goede doel mede in

Zandvoort extra onder de

aandacht brengen.

Bij Stephanie kunt u onder

meer terecht voor speciale

make-up, bijvoorbeeld voor

bruiden, maar ook voor een

bijzondere party of fotos-

hoots! Daarnaast heeft zij

zichookgespecialiseerdin het

kleuren van haar, natuurlijk

ammoniakvrij,van gerenom-

meerde merken als L'Oreal en

Farouk. Alvorens vooreen be-

paalde kleur te kiezen, wordt

aan de hand van sjaals een

passend kleuradvies gegeven.

Prioriteit is daarnaast ook de

verzorging van het haar, dus

worden de goede producten

daarvoor gebruikt.

De openingstijden zijn: dins-

dag, woensdag en vrijdagvan

og.ootot17.30 uur.donderdag

(koopavond) tot 21.00 uur en

zaterdag van 08.30 tot 15.00

uur. Telefoon 023-5730172.

Op zondag en maandag is

Lavogue gesloten. Zowel met

als zonder afspraak bent u er

van harte welkom.

Ziggo bij Radio Stiphout
Komende zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen

medewerkers van Ziggo bij Radio Stiphout aanwezig zijn

om vragen over het door het bedrijf aangeboden pakket-

ten te beantwoorden. Ziggo is een telefonie-, internet- en

digitale televisieaanbieder. U bent zaterdag tevens in de

gelegenheid om een van de pakketten, of het 'all-in-one'

pakket te bestellen.

Ziggo heeft diverse mogelijk- televisiepakket per maand

heden, allen zond er vast con- slechts €15,90! Ook zijn er di-

tract. Vaak zijn erook interes- verse internetaansluitingen

santé aanbiedingen die u veel die aan uw behoefte kunnen

voordeel kunnen opleveren, voldoen, zowel zakelijkals pri-

Zo betaalt u vooreen digitaal vé. Dat is eveneens het geval

met het bellen via de kabel. U

heeft dan in ieder geval gratis

voicemail en nummerweer-

gave, terwijl een tweede lijn

optioneel is. U kunt bij over-

stappen naarZiggo uweigen

nummer behouden of een

'Ziggo-nummer' aanvragen.

Overstappen istrouwens heel

simpel: Ziggo regelt alles.

Radio Stiphout is gelegen

aan de Grote Krocht 34-36

in Zandvoort. Telefoon:

023-5732649.
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Essay Produkties

Hoe een logeerpartij op driejarige leeftijd kan leiden tot

een carrière in Zandvoort. Dat is heel in het kort het ver-

haal van fotograaf Chris Schotanus (nu 37). Hij komt oor-

spronkelijk uit Friesland, maar bracht regelmatig al zeer

jong zijn vakanties door bij familie in Zandvoort. Zijn vader

nam hem dan mee naar het circuit en daar is toen de liefde

voor de autosport ontstaan.

Op de leeftijd van 14-15 jaar

was hij weer eens tijdens een

raceweekend hier te vinden

en wist toen voor fl. 1,- zijn

allereerste foto te verkopen.

Het circuit kent hij derhalve

als zijn broekzak en het zal

u niet verbazen, dat hij zelf

ook in het bezit is van een

racelicentie.

Het was dan ook best een

moeilijke beslissing om in

1995, na zijn studie techni-

sche bedrijfskunde aan de

HTS in Alkmaar, de keuze

te maken tussen een job in

deze richting of de sprong

te wagen om als zelfstan-

digfotograaf aan de slag te

gaan. De camera wist het

te winnen en zijn bedrijf

Essay Produkties was gebo-

ren. Over deze bedrijfsnaam

heeft Chris heel goed nage-

dacht. In navolging van de

tekenaar van de Kuifjestrip,

verbasterde hij de twee let-

ters van zijn voor- en ach-

ternaam (C en S) en draaide

ze om, waardoor je het uit-

spreekt als SC.

Het oeuvre van Chris bestaat

voor 80% uit foto's van ob-

jecten waarwielen onderzit-

ten en zijn afnemers variëren

van de Zandvoortse Courant

tot De Telegraaf en diverse

autobladen als Autoweek

en GTO, terwijl ook vele au-

tocoureurs en merkenteams

tot zijn klanten behoren. Het

wastrouwens Bram Steijnen

die hem destijds de tip gaf

een bepaalde foto naar de

toenmalige Zandvoortse

Courant te sturen!

Hij fotografeert vaak op loca-

tie, vooral bij de introductie

van nieuwe auto's en test-

ritten; dit kan een Lada zijn

maar ook fraaie Porsches en

Ferrari's komen voor zijn lens

terecht. Behalve Afrika heeft

hij hierdoor alle andere we-

relddelen kunnen bezoeken,

waarbij een week in Noord

Canada in 2005 tijdens de

Fulda Challenge, bijeentem-

peratuurvan min 40 graden,

wel tot de krenten in de pap

behoort.

Essay Produkties verzorgt

ook algemene (nieuws-)fo-

to's in de regio en voor een

bedrijf maakt Chris in het

hele land opnamen van bij-

voorbeeld verouderde flats

of ziekenhuizen, die gesloopt

moeten worden. Bijzonder

is tevens dat hij jaarlijks ge-

vraagd wordt om foto's te

maken tijdens de nationale

Bilderbergconferentie, die al-

tijd in februari plaatsvindt.

Aangezien het raceseizoen

van maart tot eind oktober

loopt, houdt Schotanus zich

de komende tijd vooral bezig

met de productie van kalen-

ders. Hiermee is hij driejaar

geleden gestart. Naast uiter-

aard een enorme keuze uit

foto's van automobielen zijn

andere afbeeldingen natuur-

lijk ook mogelijk. Het grote

voordeel is dat hij al in een

zeer kleine oplage, vanaf tien

stuks, kan leveren. Een aanra-

derals relatiegeschenk, want

een kalender kan iedereen

gebruiken.

Essay Produkties, Postbus

315, 2040 AH Zandvoort.

Telefoon: 06-53192397. www.
essayprodukties.nl.

tuipummi & * ZANDVOORTSE
Courant nieuwe website nu online
Digitaal opgeven van uw: Zandkorrel / Spotlight / Evenement

» Altijd actueel met het belangrijkste nieuws
» Elke week de actuele ZandvoortPas aanbiedingen

» En natuurlijk de krant lezen op internet!
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Bloemen ^^e^eiii^heM

Hartestraat £5 Zar>ckoort tel.: 02>£7 MO ÉO

Administratiekantoor

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

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
TOM DE JONG

Burgemeester Nawijnlaan 4, 2042 PM Zandvoort

06-46624969

dejongtm@hotmail.com

tom@osteopaat.nl

Behandeling voor onder andere de volgende klachten:

• (Chronische) klachten van rug of nek

• Hoofdpijn en migraine

• Huilbaby's

• Darmklachten

• Kinderen

• Chronische vermoeidheidsklachten

Vergoeding via de meeste ziektekosten verzekeringen.

Geen verwijzing van een huisarts nodig.

Aangesloten bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Bel voor informatie of het maken van een afspraak.

Voor
Haar

*« AUTOBEDRIJF K«i O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

MUSÏC O STORE

'w.musicstore.' raat 8, Zandvoor

13 november 2008 zal

Music Store Zandvoort
i.v.m. de grote release van

World of Warcraft Wrath
of Lich King

's nachts van 00.00 tot en met 01 .00 uur

speciaal opengaan met een eenmalige

stuntprijs van € 26,99

( op = op) dus wees er snel bij.

Tijdelijk , ook zolang de voorraad strekt,

Nintendo Wil

Sports Pack Console

van € 249,99 voor € 224,99!!!

(ZIQQO

bij RADIO STIPHOUT

zaterdag 8 november van 10.00 tot 17.00 uur

a.s. komt ZIGGO wederom bij ons in de winkel

om al uw vragen te beantwoorden

over hun aanbod op het gebied van televisie,

internet en telefonie.

Ook voor het aanschaffen en het gelijk

meenemen en installeren van hun producten

bent u die dag van harte welkom!!

Tot ziens in de winkel!!

Radio Stiphout

Grote Kocht 34-36

Zandvoort
EURONICS

E3ZANDVOORTSE
Courant

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Dorpsgenoten Tekst enfoto Nel Kerkman

Marijke Bosman-Paap
Het was genieten van het concert dat het Symfonisch

Blaasorkest Heemstede (SBH) in de Zandvoortse Protes-

tantse kerk onlangs ten gehore bracht. Van de 125 orkestle-

den zijn ook een aantal Zandvoorters actief lid, waaronder

Marijke Bosman en haar echtgenoot Harm. Sinds kort is ze

secretaris van het SBH bestuur maar dat is niet zo verwon-

derlijk want besturen zit Marijke al heel lang in het bloed.

In 1955 werd Marijke Paap,jammergenoeg niet in Zandvoort,

maar in een Haarlems ziekenhuis geboren. Ze stamt uit

een oud Zandvoorts geslacht, haar opa was Piet v.d Mije,

haarvaderArie Paap en de naam van haar moeder

is Froukje v.d. Mije. In Zandvoort heeft ze op

de Julianaschool gezeten, daarna ging ze

naarde MMS te Haarlem en na haard i-

plomering is ze naarde Pedagogische

Academie in Santpoort gegaan.

Speciaal onderwijs

Tijdens haar laatste opleiding

kwam ze als stagiaire op de

school'De Waterlelie'die hoorde

bij de Cruquiushoeve. Na een in-

va I periode werd ze aangenomen

als gespecialiseerde leerkracht bij

'De Waterlelie' voor kinderen tus

sen 4 en 20 jaar met epilepsie die

moeilijk meekomen op een gewone

school. Het was een gevarieerde baan

waar Marijke met raad en daad de ouders

en de diverse leeftijdsgroepen met leer en ge- Mariik
dragsmoeilijkheden bijstond. Marijke werd lateraan-

gesteld als ambulant begeleider. In deze functie reisde ze,

tot aan haar pensionering in 2007, naar andere scholen in

het land om advies te geven over de omgang met kinderen

en hun epilepsie.

Bezige bij

Tussen haardrukke bezigheden dooren onderaandringen

van haar partijgenoten zegt Marijke in 1986 'ja'tegen het

kandidaatschap als CDA-raadslid en fractievoorzitter. Het

zijn 8 roerige jaren met veel geharrewar, verdeeldheid en

holle leuzen. Marijke besluit om zich in 1994 niet meer her-

kies ba ar te stellen, mede omdat ze vindt dat er evenwicht

moet zijn in je werk, privéleven en in de gemeenteraad. In

1996 verhuizen Harm en Marijke naar België waar Harm als

marineofficier bij de NAVO gestationeerd wordt. Marijke

zou Marijke niet zijn om niets te doen, ze maakt zich ver-

dienstelijk op het sociale vlak. Ze is actief bij een sociaal

centrum met het uitdelen van kleding aan asielzoekers en

minderbedeelden. Nog steeds zit ze in het bestuurvan een

Belgische organisatie die vrijwilligerswerk voor minderva-

liden organiseert. Verder is ze in oktober met de regionale

Zonnebloemafdeling Zuid Kennemerland als vrijwilligster

mee geweest naar Zandhoven in België.

Hobby's

Buiten haarsociale activiteiten is Marijke

een verwoed bridger en tennist ze

graag. Ze heeft 19 keer meege-

daan aan de vierdaagse van

Nijmegen en ze wandelt

graag met haar teckel Dora

in de duinen en op het

strand. Buiten de liefdevoor

Zandvoort geeft Marijke

zich volledig over aan de

muziek. Was het vroeger

het kinderkoor, het gospel-

koor, het oratoriumkoor en

de pianolessen waar ze haar

passie voor muziek kwijt kon,

tijdens haar periode in België

vindt ze tenslotte hét instrument,

de klarinet, die haar hart steelt. Bij de

Belgische muziekschool studeerde ze iive-
Bosman-PaaP.

.

ë J

rig iedere week twee uurtheorie met de daarbij

behorende examens. Ze is erg blij dat er, zo dicht bij huis,

een geweldig blaasorkest is waar ze haar ziel en zaligheid

in kwijt kan. Buiten de repetitie om oefent ze ook thuis

veel. Ondanks dat ze pas met pensioen is, verveelt Marijke

zich niet. "Zien we je ooit nog terug in de politiek, nu je er

meer tijd voor hebt?" Marijke schudt in eerste instantie

heftig haar hoofd maartoch is haar antwoord verrassend:

"Wie weet, zeg nooit nooit!" En dat is een zeer diploma-

tiek antwoord. We horen vast en zeker meer van Marijke,

is het niet in de politiek dan is het wel op muzikaal gebied

of op bestuurlijk vlak. Stil zitten? Daar is ze nog lang niet

aan toe.

In nieuwe Taizédienst staat het thema 'Naar het licht' centraal

Voor de Taizédienst van

vrijdag 14 november in

de Agathakerk kan sinds

kort via e-mail taize-zand-

voort@live.nl een gebed

worden gevraagd voor een

persoonlijke situatie. De

Taizé-werkgroep kwam op

het thema 'Naar het licht'

naar aanleiding van de

schriftlezing van de dag.

In de dienst wil de werk-

groep een brug slaan van

de duisternis naar het licht,

naar het Koninkrijk waar

Jezus het vaak over had. In

woord en eigengemaakte

gebeden maar vooral ook

tijdens de liederen en in de

stilte willen de leden van

de werkgroep een sfeer

creëren, waarin mensen
weer hoop krijgen en als

het ware hun geestelijke

accu weerop kunnen laden.

Tijdens de dienst wordt zo-

als gebruikelijk meerstem-

mig gezongen, net als in

het Franse klooster in Taizé

waar sinds 1940 een oecu-

menische gemeenschap
(r.-k. én protestants) zich

beijvert voor een eenvoudig

geloofvan vriendschap, ver-

trouwen en geloof in elkaar.

Iedereen is welkom. Het in-

zingen begintom 19.00 uur.

Na afloop van de dienst, die

om 19.30 uur begint, is er

koffie en thee.
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Grijze en grauwe

novembersetting

Veel variatie in het weerbeeld krijgen we niet meer de

rest van deze eerste novemberweek. Het blijft vaak

eentonig weer en het is ook veelal grijs en grauw. Veel

dynamiek in het temperatuurpatroon is er ook niet te

verwachten tot en met het weekeinde, met overdag

een graad of 11-12 en gedurende de kleine uurtjes 7-8

graden. En de wind tenslotte lijkt zich vast te hebben

gebeten in de (zuid)oostsector en varieert dus even-

min noemenswaardig.

Oprecht enerverend en wordt gevolgd door vrij

volkomen anders was het zachte winters. Een uitzon-

deze week bijna 30 jaarte- dering daarop was even-

rug, begin november 1980, wel 1985, toen na flinke

toen eigenlijk wel wee rh is- koude -die half november

torie werd geschreven in startte- immers de elfste-

de Lage Landen. Op 3 no- denwintervolgde.

vember destijds kwam de

temperatuur overdag niet Als wede recentste en be-

boven het vriespunt uit in trouwbaarste weermodel-

Kennemerland en bleef on- len nu bekijken zit ervoor

der meer in de Zandvoortse ons tot ongeveer half no-

regionen op bijna een vember geen vrieskou in

graad in de min steken. In het vat. Velen zullen daar

de nacht vroor het bijna 5 trouwens niet rouwig om
graden tot aan de stranden zijn, want er zijn grote

toe. Het ijs op enkele zandi- groepen mensen die felle

geen beschutte duinmeer- winterkoude maar niets

tjes was soms al 'honden- vinden. Voorlopig wordt

dragend'. Dit alles bij een vrij milde lucht naar

snerpende oostenwind, die Zandvoort en Bentveld ge-

de gevoelstemperatuur op transporteerd metaanvan-

-15 graden hield midden keiijk nog een oostcompo-

op de dag. Een unieke en nent in de wind. Volgende

zeldzaam vroege koude- weekzaldezachteaanvoer

golf beleefden we toen, die bij ons meer uit het zuid-

overigens met een flink pak westen gaan komen door

sneeuw werd afgesloten het uitdijen van een diep

op de zevende (plaatselijk lagedrukgebied tussen

15 centimeter sneeuw in IJsland en Schotland; het

Zandvoort-Noord!). vertrouwde herfstbeeld.

Regen en wind gaan dan

Zo'n vroege koude-uitval wil veelal de dienst uitma-

trouwens niets zeggen over ken. Zondag gaan we dat

het vervolg van de winter. al merken.

Het lijkt er zelfs op dat zeer

vroege koude relatief vaak weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer * 4

Temperatu ur

Max 11-12 12 12 12-13

Min 8 7-8 8 7

Zon 20% 25% 30% 20%

Neerslag 15% 20% 15% 65%

Wind zzo. 3-4 zuid 3-4 zzw. 4 zzw. 4-5



VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk veilig Wonen

l
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264259

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.

Voor elke leeftijd

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

Wij zijn van 10 - t/m 20 november
gesloten wegens decoratieverbouwing

Vrijdag 21 november zijn

wij weer open

Autobedrijf Zandvoort
Het APK fceurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ilt- pi Tfkütip virtAai

>jm 'kiJiH>»-<TjYnil PÜ

T*L :C3 Wt 44«

www-o utobcdnjfiandvoori, ril

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/enbii: „ , ,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

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat44,

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

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en kleding.

Nu ook kerstarti kelen!

Kennemerweg 6 Zandvoort.

Open:don-vrij-zat 10-17 uur-

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voet-

massage. 80 Minuten

a €40. Bel voor af-

spraak: 06-3454 9835

Te koop:

Doos vol knutsel-borduur-

hobby- poppen- kaarten

ma ken-boe ken-s interklaas

en kerstpatronen.

Einde hobby, izgst. € 10.

Damesmantel, met bont

gevoerd, mt 42, izgst. € 15,-.

Tel. 5713509

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

God, hoog als de hemel is

Uw liefde, tot in de wolken

is Uw trouw (Psalm 36:6).

Belt u gerust vooreen

luisterend oor of tele-

fonisch gebed bij ziekte

of verdriet: 5363804

Touch of class

Beautysalon haar- en

unieke modecollectie.

Haltestraat 15.

Complete winter

gezichtsbeh.v.a.€ 35,- incl.

wenkbr. epileren en verven.

Gezichtsbeh. met no.i

leading Bioproduct

Neoderma en

Sensations uit de VS.

Bel en boek nu: 7522470

of 06-4832 2029.

"Walk in and find out".

Maandags gesloten.

Pedicure Carla.

Vooral uw voetproblemen

en massage.

Meer dan 10 jaar ervaring.

Pro voet lid.

Tel. 06-4609 8919

Wegens

omstandigheden

te koop:

Bosch excl. koel/vriescombi.

löocm H,3 jaar oud,

€100,-. 2 markiezen 300

en 175 cm breed, zelf

afmonteren, €30,-.

Erg mooi metalen

buro, gratis afhalen.

06-2223 5 101

Te huur: mooie

woonruimte, ±8om 2

boven loods.

Huurprijs €700 excl.

Inl. 06-5317 5104

Te koop:

zeer solide werkbank

i40x8ocm.

Incl. bankschroef en

4 gereedschapsladen.

Prijs €40,-.

Tel. 06-2349 7564

Wegens emigratie

huisraad aangeboden.

Zondag 9 november

van 12 tot 17 uur.

Van Lennepweg 31.

Gezocht:

lief nieuw baasje voor

8-jarige buitenkat. Zeer lief,

tolereert geen kat of hond.

Niet geschikt voor flat!

Moet altijd eruit kunnen.

Info: 06-40084749

Opgeven van uw Zandkorrel kan nu
ook heel eenvoudig digitaal!

Ga naar www.zandvoortsecourant.nl

en klik op 'Zandkorrels'

Q<DOO0<DG
Kunst in het raadhuis

Voor de derde keer dit jaar is de mini tentoonstelling in de vergaderkamer van het college,

weer voor 4 maanden gewisseld. Dit keer staan de kunstwerken van Ellen Kuijl (glaskunst)

en Margreet Ras (schilderijen) centraal.

Ellen Kuijl (I) en Margreet Ras poseren met de burgemeester in de c

door Nel Kerkman een eenheid zijn in het bestu- inspiratie voor Afrika in hun

ren van BKZandvoort, maar kleurkeusduidelijknaarvoren

De twee initiatiefnemers ook de combinatie van hun laten komen, is het samen-

achter het idee 'Des Collages abstract/figuratieve kunst spel tussen de twee schilde-

de College'van BKZandvoort, is perfect. Hoewel de twee rijen 'Wings' van Margreet

laten zien dat zij niet alleen kunstenaars hun liefde en Ras en het fraaie glasobject

van Ellen Kuijl, vanwege de

sobere kleuren en het strakke

lijnenspel, zeer verrassend.

De geslaagde samenvoeging

tussen de kunstenaars krijgt

volgend jaar een vervolg. Ze

gaan gezamenlijke kunst-

werken ontwerpen voor een

kunstfair in de Martinihal

in Groningen. Ook de bur-

gemeester kan zich vinden

met de nieuwe kunstaan-

winst. "En soms", zo vertelt

hij, "wordt de aanwezige

kunst gebruikt om het ge-

sprek een andere wending

te geven."Op de vergaderta-

fel staat een kleurige schaal

gemaakt in tack fuse met

daaronder een spiegel. Wie

weet wordt straks dit kunst-

object tijdens vergaderingen

gebruikt om eventueel van

gedachte te veranderen en

zich te spiegelen?

Sporen uit het verleden
Er zijn diverse reactie's binnengekomen over de muurschildering met de tekst 'Ijsfabriek' die op een woning in

de Cornelis Slegersstraat (destijds de Heerenstraat) staat. We ontvingen een e-mail van Jan Knotter uit Enter

(Overijssel) waarin hij vermeldt dat hij zich de tekst van de Ijsfabriek nog goed kan herinneren. Hij zat op de

kleuterschool (Suringaschool) en zag deze tekst dus elke dag.

Verder reageerde Ger Cense

(voorzitter Genootschap Oud
Zandvoort) en meldde dat er ge-

noeg gegevens zijn over de ijsfa-

briek die in 1913 werd opgericht

en in mei 1914 officieel in gebruik

werd genomen, dit allemaal "tot

verhoging van het sanitaire wel-

zijn van Zandvoortse ingezete-

nen en badgasten, en dat deze

wederkerig als afnemers den

bloei der fabriek krachtig zouden be-

vorderen". Ook Siem van de Bos heeft

zijn verhaal opgeschreven. Hij kent als

geen ander het gebouw omdat zijn

grootvader (van moederskant), Jacob

Weber(i864-i945),als machinist in de

ijsfabriek werkte en samen met zijn

vrouw op de bovenste etage heeft ge-

woond. Het verhaal van Van de Bos

luidt als volgt:"De ijsfabriek was een

dependance van Roemers ijsfabriek

uit Haarlem. Het kantoor lag aan de

Gasthuisvest. In de zomermaanden

werden de staven ijs door de chauf-

feurs Willem en Leen Bakkehoven

(Dondertje) naar de strandtenten

en de hotels gebracht. De staven ijs

die gemaakt werden hadden een

afmeting van 20x20 cm en waren

gocm lang. In de muur waar nu het

reisbureau gevestigd is en voorheen

schoenmaker Van Campen, was

destijds een dichte muur met al-

leen een gat erin waar de staven

ijs door werden afgevoerd naar de

wachtende wagens."

Binnenkort zal er in de rubriek

'Heden en Verleden'meeraandacht

aan de geschiedenis van de ijsfa-

briek besteed worden. Zo zijn we
weer een stukje wijzer geworden

van een uniek Zandvoorts verleden.

Iedereen hartelijk bedanktvoorzijn

inbreng.
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rr3r Zelfs als de mens er voor betaalt, TE=i
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Zelfs als de mens er voor betaalt,

wil hij liever niet horen hoe hij in elkaar zit.

MarcoTermes

(Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee)

F
Jeanfrancois Prins in De Krocht

9

Zondag 10 november zal in het kader van de concerten

van Jazz in Zandvoort de Belgische gitarist samen met het

Trio Johan Clement optreden. Prins is een internationaal

befaamd musicus die op dit moment in Berlijn woont en

lesgeeft.

Prins is op 18 februari 1967 ge-

boren in Brussel. Op 17-jarige

leeftijd begon hij als artiest op

te treden, zonder ooit een les

gehad te hebben. Twee jaar la-

ter leidde hij al zijn eigen eer-

ste band metzijneigen muziek

en arrangementen. Hij heeft

op getreden met de grootste

jazzmuzikanten van de wereld

zoals Toots Tielemans, Quincy

Jones, Peter Herbolzheimer,

Jay Clayton en Darmon

Meader. Deze muzikanten

hebben tevens het werk van

Prins gespeeld. Prins heeft

een vijftal Cd's onder eigen

beheeropgenomen.Ook heeft

hij voor een groot aantal colle-

ga's diverse albums geprodu-

ceerd. Hij zal zondagmiddag

worden begeleidt door het

meer dan bekende Trio Johan

Clement, met Clement op

piano, Joost van Schaik (win-

naar Laren Jazz Award 2008)

opdrumsen EricTimmermans

op contrabas. Het concert

begint om 14.30 uur en de

entree bedraagt €15.

.A. Genootschap "Oud Zandvoort"

69
- .„-
r^p^ da Openbare Bibliotheek
[Haf presenteren

ONKEKMjM
GROEPSFOTO'S

LY* Wij hebben uw hulp
*$$& nodig, want veel van
de afgebeelde mensen
kennen wij niet.

U bent van harte welkom in de- bibliotheek Dp
dinsdag 1 1 novembe r 2 QQ3 om 1 4.30 uur.

De toegang is gratis

a £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

RM?•A*/¥r.f. .r-n.r.ljtllrt- - r ' t*.ir

Hftf MAAND NOVEMBER:

Malse Ierse kocelbiefstukken

3 stuks:€ 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Zoekt u iets gezelligs

voor in huis

heeft de nieuwe

herfst -en kerst

collecties binnen

www.de-bode.nl
Pashouders op alle

artikelen 5% korting.

€ 25 KORTING
bfj tosfckip vmn wv vah*nU»l
AltVl UQQf ZvcfrCOrL Pü-fOudcrs

U.iki i'.i.n ilr jïm:i-*..lii !i -i

0<etoKwM31 -023-5-71250]
zj[MMHr1^z£HimB ii.nl

'^"toerkoopnl 5^

Atromp
«Pflïl HPOCIfT tl UIWVHIRT

Bij aankoop van KAASFONDUE
Delfts blauwe kaasfond.

nu met € 10,- voordeel

Nu van € 24,95 voor maar € 14

Room-borstplaat
zakje 150 gram
op vertoon van
uw pas € 3,50

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

KoenQ Geanrng Service

Uboft
maar
met uw

Zandvoort-
Pas:

Achternaam + voorletter(s)

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (€5,oo)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,oo) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

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.

ANDVOORT
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-ad-

vertentie) plaatsen.

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Amandel
speculaasjes

250 gram van 4.45 voor

OP=OP

Aanbod geldig tot en met woensdag 12 november 2008

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865

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

MP CATE 25
Broodje naar keaze roet

een kop koffie 5 earoll

Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL
i.i li.ï.ïn ;-.•

ipcctaMdtni

lhnii di fifl hXül^

Mrc i.v

ZjndvoortpM

y* kaMinq

ng CHurulcfin^
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t-ir*iborutfKifCA#filjn*t.fil

BIJ

Offïciöle Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's

war da

Halve prijs!

Ünrir Kratht S4 /«tdviicit r !! DZ3 i rUKOO

www-fütAiri0nnogor1«r.nl

DUET ™-^.*
Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie

06-54280393 of 023 - 57301 07
www.members.lycos.nl\rijschoolduet

Medina Woninginrichters

(Vouw)gordijnen

Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt

Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Versteege's IJzerhandel

Onze kracht ligt in de persoonlijke benadering »f

Voor koper, ijzerwaren, bouwmaterialen, gereedschap, elek-

tra, doe het zelf artikelen en vakkundig advies is Versteege's

IJzerhandel hét juiste adres. Daarnaast is de ijzerhandel of-

ficieel erkend Sikkens dealer. "Mijn opa Piet begon in 1893

zijn eigen bedrijfin ijzerhandel. Het vak is overgedragen van

vader op zonen. Drie generaties lang staan wij onze klanten

graagte hulp, want onze kracht ligt in de persoonlijke bena-

dering", aldus de sympathieke eigenaar Peter Versteege.

Uit alles blijkt dat Peter een hart heeft

voor zijn vak/'lk zit nu ruim 42 jaar in

het vak, maar ik vind het nog steeds

even leuk. Er komt veel kijken bij het

runnen van een eigen zaak: inkoop,

verkoop, administratie enzovoort. We
zijn er dag en nacht mee bezig. Veel

vrije tijd houden we niet over, maar je

hoort mij niet klagen. Ik zou echt niet

anders willen 00 kal zou ikerde kans

voor krijgen", lacht Peter. Ondanks de

concurrentie van de grote bouwmark-

ten lopen de zaken goed. "Door de ja-

ren heen hebben we een behoorlijke

klanten kring opgebouwd. Veel van de

klanten vinden het prettig om hierte

komen, omdat er een gezellige sfeer

hangt. Er is ruimte voor een babbeltje,

dat is bij 'de grote jongens' toch min-

der. Het contact met klanten is niet

alleen belangrijk, maarookontzettend

leuk", aldus Peter.

Website

Overtwee weken gaat Versteege's

IJzerhandel online met een eigen

website: www.ijzerhandeldelip.pk.

"Mijn zoon is op dit moment druk

bezig met het bouwen van de site.

We hebben bewust voor deze do-

meinnaam gekozen, omdat deze

winkel in het dorp beter bekend

staat onder deze naam. Dit stamt

nog uit het verleden. Iedereen in

het dorp had toen nog een bij-

naam. Mijn opa had de bijnaam

'De Lip', omdat hij veel ijzeren

lipjes verkocht voor het repare-

ren van o.a. klompen en trappen.

In de dorpsmond werd dan vaak

gesproken over de Lipjes van Piet",

legt Peter uit.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

ontvangt u bij Versteege's IJzer-

handel een leuke verrassing!

Versteege's IJzerhandel,

Pakveldstraat 19, hoek'Lippleintje'.

Openingstijden: maandag t/m

vrijdagvan 8.30 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag van 8.30 uurtot 17.00 uur.

Dinsdag en zondag gesloten.

Tel. 571 2554

E-mail: ijzerhandeldelip@hetnet.nl

Binnenkort online:

www.ijzerhandeldelip.pk

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Kroa

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Kroc

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. Slegerstrat

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 - 06 144 487 20
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Pellikaanhal beroemd in heel Nederland
Komend week, op w november, is het w jaar geleden dat de Korver Sporthal officieel in gebruik werd genomen.

Daarvoor was de Pellikaanhal het middelpunt van de Zandvoortse indoor sportactiviteiten. Ook deze hal werd , ui-

teraard, officieelgeopend. Hieronder het verslag uit de Zandvoorts Nieuwsblad van 28juni 1968. Pellikaan Bouwbe-

drijf is de uitvinder van de beroemde Pellikaan hal. De oprichter van het aannemingsbedrijf, wijlen Henk Pellikaan,

zette de eerste overdekte tennisbal neer in Zeeland. De oud-voetbalinternational die daarna een niet onverdien-

stelijk tennisser werd, wist wat er leefde in de markt. In de loop derjaren verschenen er overal in het hele land de

houten booghallen waar indoortennis kon worden gespeeld.
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Cor Korver bij de eerste steen
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Foto archief GOZ, bldo8y87

Zandvoortse sporthal officieel geopend
28 juni 1968

I

Vrolijk wapperden zaterdag j.1. vlaggen van vele

naties aan de vlaggemasten op het parkeerterrein

voor de Zandvoortse Sporthal aan de A.J. van der

Moolenstraat. In de grote hal, met vele bloemstukken

versierd, had zich een groot aantal genodigden ver-

zameld, waaronder het voltallige college van B. en W.

en vele autoriteiten op sportgebied. De fraaie nieuwe

hal, sinds 10 februari j.1. reeds officieus in gebruik,

werd nu, des middags om half drie officieel geopend.

De voorzitter van het sporthalbestuur, de heer J. S.

Brandse, verwelkomde de aanwezigen en bracht hulde

aan het oude bestuur voor het vele werk, dat door de leden

daarvan werd verricht. Vervolgens gaf spreker het woord

aan Dr. C. G. M. Miermans, lid van Gedeputeerde Staten,

voor het verrichten van de opening.

Dr. Miermans wees erop, dat de sporthal in Zandvoort een

welkome aanvulling betekent op het nog altijd bestaande

tekort. De belangstelling voor het hebben van een eigen

sporthal is bij vele gemeenten sterk toegenomen, mede

door de daadwerkelijke steun, die de overheid daarbij

thans verleent. Uitvoerig zette spreker uiteen, wat in dit

opzicht momenteel wordt gedaan. Wat Zuid Kennemerland

betreft, hier verrezen in, korte tijd sporthallen, namelijk

in Haarlem, Velsen en thans in Zandvoort. Spreker achtte

dit, gelet op het aantal inwoners van dit gebied, nog altijd

te kort. De sporthal in Zandvoort blijkt sedert haar korte bestaan

meer en meer een regionale functie te verkrijgen. Dat daarnaast

Zandvoort meerdere recreatie biedt voor eigen inwoners, achtte

spreker zeer verheugend. Met het uitspreken van de beste wensen

voor de toekomst, verklaarde spreker de hal voor geopend.

Namens het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk

werk sprak de heer Jansen. Deze roemde de dynamische mede-

werking van provincie en gemeente bij het tot stand komen van

deze Zandvoortse sporthal. Ook de mooie en praktische bouw

door de heer Pellikaan, die bij het Rijk sterk de aandacht had

getrokken, werd door spreker naar voren gebracht. Burgemeester

A. Nawijn noemde deze officiële opening een belangrijk moment

in de geschiedenis van Zandvoort, een moment dat met grote

dankbaarheid vervult. De burgemeester sprak de wens uit, dat

het nieuwe bestuur erin zou slagen door deze hal tot verdere

uitbouw van het sportleven in Zandvoort te komen. Hij schonk

namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk en een vlag in

de Zandvoortse kleuren voor het gebouw.

De heer de Vries sprak namens de Nederlandse Sport Federatie.

Deze wees erop, dat de weg aanvankelijk met over rozen ging,

doch thans kan de N. S.F, met Zandvoort delenm de vreugde over

het bezit van zulk een prachtige hal. De kortsluiting, die er aan-

vankelijk was, is verdwenen en slechts vreugde en blijdschap is

overgebleven. Hij schonk daarna het stichtingsbestuur een cadeau

onder couvert. De bouwer, de h eer Pellikaan, bleek zeer gelukkig

te zijn met deze hal in Zandvoort, die reeds nu vrijwel constant

bezet is. Hij deelde mede, dat momenteel wordt gewerkt aan

uitwerking van plannen om te komen tot een combinatie

„sporthal-zwembad" in Zandvoort. Hij sprak daarbij de

hoop uit, dat ook hierbij dezelfde medewerking zou worden

ondervonden als bij de bouw van de hal en deelde onder

grote bijval mede, besloten te hebben, de eerste tien jaar

de hal in Zandvoort gratis te zullen onderhouden. Voor de

Zandvoortse sportverenigingen sprak de heer G. F. G. van

Elteren, namens de watersportvereniging „Zandvoort"; dhr.

J. A. B. van Pagée namens de sportraad „Zandvoort' en de

heer E. Paap namens de Z.S.V Zandvoortmeeuwen". Ook

de voorzitter van de afdeling Haarlem van de Nederlandse

Handbalbond bood zijn gelukwensen aan die vergezeld gin-

gen van een geschenk. Tenslotte bood het sporhalbestuurs-

hd, de heer J. Attema met een geestige speech burgemeester

A. Nawijn als voortreffelijk basketbalspeler een foto in lijst

aan van het gooien van de eerste bal tijdens de opening van

het onlangs gehouden internationale basketbaltoernooi, een

gebaar, dat de burgemeester kennelijk verraste en waarvoor

deze zijn hartelijke dank betuigde.

Nadat voorzitter .T. S. Brandse alle sprekers had beantwoord,

werd een zitvolleybalwedstnjd gespeeld tussen lichamelijk

gehandicapten tussen „De Muggen" uit Haarlem en „ISA."

uit Amsterdam, die door „De Muggen" drie gewonnen sets

bracht. De keurturngroep van de gymnastiekvereniging O. S. S.

gaf daarna een boeiende turndemonstratie, waarna met een

officiële receptie de openingsceremonie besloten werd.
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idsoverlast aanp

aan de veroorzakers. Maar ook de melder krijgt een kaart. Die is gratis, dus zo'r

geluidsoverlast in de top tien van irritaties en vaak is de klacht terecht. Velen zijn met mij van

mening dat het uitgaansleven in Zandvoort ronduit belabberd is. Toch zijn er nog ondernemers

deuren en ramen te sluiten tijdens de optredens. Daarnaast wordt gelet op het volume van de

diverse versterkte instrumenten en is de muziek om klokslag twaalf uur afgelopen. Het gaat

om een enkele klager die er inmiddels voor gezorgd heeft dat de eigenaar a l vele boetes heeft

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud

eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten

en plaatsing van brieven te weigeren.

Geluid(overlast) en verdraagzaamheid

die door het organiseren van (muziek) avonden proberen om er een extra invulling aan te ge-

sn café aan de Zeestraat organiseert eens in de m dagen een jazzavond waar de top

van Nederland fantastische muziek ten gehore brengt. Een prachtig initiatief dat Zandvoort

moeten omarn ziekliefhebbers doen dat in k ava l wel. De

eigenaar heeft in de afgelopen tijd geïnvesteerd door dubbele begla zing aan te brengen en

moeten betalen. Metingen hebben overigens uitgewezen dat het geluid maar met enkele deci-

bellen overtreden wordt en dan nog als de wind van het pand af staat dus het is zeker niet zo

nalve Zeestraat van de muziek mee
'

moet' genieten . Ik ben overigens van mening dat de

wetgeving hier niet voldoet: de meerderheid van niet- klagers heeft immers geen enkele stem

in het geheel. En wat doen de artiesten in de toekomst. Moeten zij met het nieuwe beleid bang

zijn om in Zandvoort te komen spelen? Moet Clous van Mechelen zijn saxofoon inleveren als er

een rode kaart op het pand zit. En Saskia Laroo haar trompet? En past er wel een contrabas

in een politieauto?

Verdraagzaamheid en het gunnen aan, daar gaat het om. Waarom klaagt iemand over muziek

als hij aa n een drukke straat woont en terwijl ook nog eens zijn achtertuin aan het station

grenst? Verdraagzaamheid en het gunnen aa n. Eén keer in de 1 H dagen 3 uurtjes live muziek

en om twaalf uur afgelopen, dat moet toch kunnen. Zandvoorters rondom het bewuste hore-

ns bij je buur lar binnen en overleg eens zodat iedereen precies weet

waar hij of zij aan toe is. In onze eigen woonomgeving lukt dat toch ook. Met een verjaardag

waarsclhuwen ut gaat ir ste gevall

Het mag duidelijk zijn dat dit voor heel organiserend 7andvoort geldt en niet a lleen maar voor dit

straat. Geef alle serieuze ondernemers de kar nndvoort weer bruisend

te maken. Hoeft de politie niet met stapels kaarten rond te lopen en kan ze zich bezig houden

lar ze de afgelopen jaren absoluut goed in zijn: handhaving van openbare orde (en nee,

rust hoort u mij niet zeggen).

JALMendeL

Zandvoortse Postzegel Club

-"

I

Op dinsdag 11 november

a.s. houdt de Zandvoortse

Postzegel Club weer haar

maandelijkse clubavond in

één van de zalen van Plus-

punt aan de Flemingstraat

in Zandvoort.

Vanaf 19.00 uur is er gele-

genheid vooralle handel en

wandel betreffende postze-

gels en kan men met mede-

filatelisten van gedachten

wisselen over alle aspecten

van de postzegel. Iedereen

is welkom en de toegang is

gratis. Bel voor meer inorma-

tie met F. Tervelde: 5712303

of H. den Duijn: 5378129 (na

18.00 uur).
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Rotary club Zandvoort
Ter completering van onze informatie over de wereldwijde

serviceclubs is als laatste de Rotaryclub aan de beurt. De

Rotary is 's werelds oudste (in 1905 in Chicago opgericht

door Paul Harris) organisatie van serviceclubs en omvat

ruim 32.000 clubs in bijna 200 landen. Het doel is het sa-

menbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwe-

reld die humanitaire diensten verlenen.
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Voorzitter Jan Brabander

Daarnaast wil men hoge

ethische standaarden in alle

beroepen bevorderen (nor-

men en waarden stonden

destijds ook al hoog in het

vaandel) en helpen bij het

opbouwen van goodwill en

vrede in de wereld.

Rotary is in essentie 'bottum

up'georganiseerd,de mees-

te inspanningen op het ge-

bied van dienstverlening

spelen zich dan ook auto-

noom af op clubniveau

De afdeling Zandvoort

is in novemberig86

opgericht en be-

staat thans uit

circa veertig leden,

waaronder vijf

vrouwen, uit alle

geledingen van de

bevolking. De club

vergadert wekelijks

in het NH Hotelestus

sen 18.00 uur en 20.00

uur, waarbij tevens een

eenvoudige maaltijd wordt

genuttigd. Elke vergadering

heeft een onderwerp, waar-

voor verschillende sprekers

worden uitgenodigd en

daarnaast staan bedrijfs-

bezoeken en culturele acti-

viteiten op het programma.

De huidige voorzitter is Jan

Brabander, voormalig di-

recteurvan het Huis in de

Duinen, maar het is bij de

Rotarians de gewoonte dat

elk jaar een andere voorzit-

ter wordt gekozen.

De leden worden aange-

spoord zich bezigte houden

met vier hoofdactiviteiten,

avenues genaamd. Zo is er

de 'community service: het

ondersteunen van goede

doelen; club service: het

functioneren van de eigen

club en de international ser-

vice: de relaties met gelijkge-

stemden internationaal (zo

heeft Zandvoort momenteel

contacten met twee clubs in

Italië). Tenslotte verzorgt de

'vocational service' bijvoor-

beeld de komst van gast-

sprekers als Gerrit Zalm.

Penningmeester Maarten

van Wamelen is samen met

Mini de Wolf initiator van de

Rotary Zandvoort Expertise

Bank. Hiervan kunnen bij-

voorbeeld startende onder-

nemers, non-profitorganisa-

ties of (sport)verenigingen

die met een probleem zit-

ten, gebruik van maken.

Het is adviserend en biedt

wellicht de mogelijkheid ie-

mand wegwijs te maken.

Een belangrijke taak van

de Rotary is het actief zijn

voor goede doelen. Al 18

jaar organiseert Rotaryclub

Zandvoort het Zomerzotten

Festival, een strandspel-

showdie het midden houdt

tussen Sterrenslag en Spel

zonder Grenzen. Er doen ge-

middeld 20 bedrijventeams

mee en per team wordt een

sponsorbedrag gevraagd.

Binnenkort worden, zoals

elk jaar, weer Zandvoortse

ouderen van huis opgehaald

en zij krijgen dan een diner

aangeboden, waarbij ook

Sint Nicolaas langskomt

met cadeaus. Eveneens

voor de ouderen is de jaar-

lijkse rijtoer langs de bol-

lenvelden en de Keukenhof.

Dit jaar werd voor het eerst

een nieuw en smaakma-
kend evenement georga-

niseerd: de Circuitrun. Een

marathonestafette van 42

kilometer, een loop van 12

km en een kinderloop. Met

maar liefst 9500 deelne-

mers is dit beslist een nieu-

we bron van'fundraising'. Er

was een recordopbrengst

van € 33.000 onder an-

dere voor KIKA! Het

goede doel wereldwijd

is nog steeds 'Polio

de wereld uit'. Al het

bijeengebrachte geld

wordt door AA icrosoft-

oprichter Bill Gates

verdubbeld.

Ondanks de bloei van

de club is men ook hier op

zoek naar nieuwe, jonge le-

den (30 - 40 jaar). Volgens

voorzitter Brabander is

men beslist niet elitair en

kan het lidmaatschap heel

wat bieden, zoals toegang

tot een uitgebreid netwerk

en mogelijke carrièreont-

wikkeling. Het is beslist

niet noodzakelijk elke week

aanwezig te zijn. Het be-

langrijkste isonderlinge'fel-

lowship'. Geïnteresseerden

kunnen een kijkje nemen
op de website www. rotary,

nl/zandvoort.
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RADIO + TV

Zondag Donderdag
08:00 Countrytrack (h) 08:00 Goedemorgen Zandvoo rt(h)

10:00 ZFMJazz 0:00 De Watertoren

12:00 Muziekboulevard (weekendeditie) 12:00 Muziekboulevard

14:00 Zondag in Kennemerland 8:00 De Avond

17:00 De Avond 20:00 Countrytrack

20:00 Inspiratieradio (h) 22:00 De Hoop

21:00 TeppZeppi 23:00 Eb&Vloed

23:00 Eb&Vloed

Vrijdag

Maandag 08:00 ZFM Jazz (h)

08:00 Zandvoort op Zaterdag (h) 0:00 Veenendaal in zicht

11:00 De Watertoren 1:00 De Watertoren

12:00 Muziekboulevard 12:00 Muziekboulevard

18:00 De Avond 5:00 Eurobreakdown

20:00 Colden ZFM 7:00 Je weekend in met ZFM
21:00 Klassiek g:00 Vrijdagavond Café

23:00 Eb&Vloed 21:00 Sea IT

Dinsdag Zaterdag

08:00 Zondag in Kennemerland (h) 08:00 Toebak Leeft?

11:00 De Watertoren 0:00 Goedemorgen Zandvoort

12:00 Muziekboulevard 2:00 Muziekboulevard (weekendeditie

18:00 De Avond 4:00 Zandvoort op Zaterdag

20:00 ZFMJazz (h) 7:00 Eurobreakdown (h)

22:00 In Zandvoortse Zaken 19:00 Royon-air

23:00 Eb&Vloed 21:00 Groove Empire

23:00 NightWalk

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Café (h) T«T £*J
10:00 De Watertoren

12:00 Muziekboulevard

18:00 De Avond JWÜÜH\\%\
20:00 Klassiek (h)

fm +*m*im +*rn bw.'

22:00 Veenendaal in zicht (h) 24 uur per dag on air!

23:00 Eb&Vloed 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV N-H
RADIÜ+TV NOGKD-HÜLLAND
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland

is bovendien de officiële rampenzender van de

provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3

(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

rr
De sportagenda van

komend weekend!

Alle recente sportuitslagen!

www.sportinzandvoort.nl

<&88>
a f Sportraad Zandvoort„mt

Filmprogramma
06 t/m 12 November

Dagelijks 14.00

[lil? Nederl <™dse versie

Dagelijks 1 6,00

ANUBIS
&IUT PAD DER 7 ZONDEN

|©

Do. t/m DL 19,00

BRIDESHEAD
REVISITED

l©
Emma Thompson &
Mie ha el Gambon

Dagelijks 21.30

TROPIC
THUNDER
© Ben St il ler

r
Jack Black &

ftoberï Downeyjr.

EKAPE 'AFRICA

Woensdag 19.30

Breath
Scenario/regie: Kï-Duk Kim

fc
Met:ChenChanq &

fjj Ki-DukKim

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

Tropic Hunter

Een groep acteurs gaat op

locatie, in Zuid-Oost Azië

een oorlogsfilm maken.

Het zijn echter een stel

prima donna's en de re-

gisseur is ze helemaal

zat. Als laatste redmiddel

om nog iets van de film

te maken, trekt hij met

z'n cast de jungle in, om
zein barreomstandighe-

den te laten acteren. Dit

lukt iets te goed want ze

komen echte"bad guys"

tegen.
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Desmond
Animatiefilm van

Magnus Carlsson. Als

Desmond en zijn vrien-

den merken dat er ap-

pelsen andere spullen

verdwijnen, denken ze

dat het moerasmon-

ster hierachter zit. Ze

weten echter niet ze-

kerof het monsterwei

echt bestaat.

II

PUB VAN PB WttK
Een poes met een knap

koppie en een pittige kijk

op het leven. Deze prinses

weet wel wat ze wil: een

lekker bedje, een overheer-

lijk hapje, hier en daar een

knuffel en een troontje in

de tuin! KimbeHy is een

leuke levendige poes van

een jaar of 3. Niet altijd

even lief tegen andere kat-

ten, maar dat gaat steeds

beter. Af en toe deelt ze

haar soortgenoten nog wel eens een pets uit, maar over

het algemeen mag iedereen rustig passeren. Omdat ze

duidelijk aangeeft wat ze wel prettig vindt en wat niet,

zijn kleine kinderen in haaromgeving misschien niet een

heel goed plan. Wat oudere kinderen die begrijpen dater

ook momenten van rust nodig zijn, zullen geen probleem

zijn. Zoals al aangegeven zoekt ze een huis meteen tuin.

Kom kennis maken met Kim berly en al haar 'vrienden' in

het asiel aan de Keesomstraat 5.

Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur

en 16.00 uur, tel: 023-5713888 of

kijk even op www.dierentehuiskennemerland.nl.

oP thë town
Weten de Zandvoort-

se jongeren genoeg

van de plaatselijke

politiek? En belang-

rijker, krijgen zij daar

wel voldoende stem

in? Deze week vra-

gen wij Ellen, Roy en

Jerry, die overigens

zelf VVD-raadslid is,

wat zij vinden van de

betrokkenheid van

de jongeren bij de

plaatselijke politiek.

Zouden zij graag

meer politieke cafés

georganiseerd zien

worden en bijvoor-

beeld de oprichting

van een jongeren-

raad toejuichen? Of

is het animo onder

de jeugd daarvoor te

klein?

De stelling:

'De Zandvoortse jeugd zou meer betrokken moeten

worden bij de plaatselijke politiek"

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:

"Als je als jongere in de Zandvoortse politiek geïnteresseerd bent is er volgens mij genoeg ruimte om je aan te

sluiten bij een politieke partij, kijk bijvoorbeeld naarGijs de Roode (CDA) en Jerry Kramer (VVD). Wel denk ik dat

het goed zou zijn om vaker naar de mening van de jeugd te vragen. Naar mijn idee zijn er genoeg jongeren in

Zandvoort die graag hun mening uiten over politieke onderwerpen. Dit wordt nu gedaan in vriendenkringen,

misschien is het een idee om dit om te zetten in een soort van panel dat de jeugd vertegenwoordigt."

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

"Ik begrijp dat veel jongeren geen zin hebben om uren te discussiëren. Politiek bedrijven is een hobby.

Wanneer er echt iets speelt komen de jonge ren vanzelf. Politie konderwijs op school vind ik wel belangrijk,

en daar zijn we ook dit jaar mee begonnen. Mijn ervaring als raadslid is positief ondanks de vele ruzies

en het slappe geouwehoer blijf ik me in zetten voor Zandvoort. Het is een goede levenservaring, en als er

jongeren zijn die het leuk vinden om actief te worden in de politiek kunnen ze me altijd benaderen."

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

"Ik zou dit heel goed vinden. Zelf denk ik er over om een jongerenpartij op te richten, maar dat zou wel

heel moeilijk worden. Bo Zwemmer, een Zandvoortse jon gen van 15 is nu in gesprek met de gemeente om
een jonge ren ra ad op te starten. Een goed initiatief vind ik! Ik vind zeker dat de politiek in Zandvoort meer

met jongeren om de tafel mag gaan zitten om meer te realiseren voor en door jonge ren! Ik ben zelf goed

op de hoogte van de politiek in Zandvoort en zou deze ideeën dan ook graag willen delen."

Uitje herfst-dip-tip!
Heb jij nu soms ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is

koud buiten, het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te

doen? Lamlendig in je bed kruipen? Of toch iets doen waarje lekker vrolijk en blij

van wordt? Wij van de JONC-redactie gaanjou helpen en geven elke week een uitje

herfstdip-tip.

Tip: Bak een

lettert en het bui-Op een herfstachtige zondagmiddag, wanneer de regen tegen de ramen klettert en het bui-

ten 2 graden Celsius is, blijf je het liefst lekker in een aangenaam en warm huis. Het ultieme

genot op zo'n zondagmiddag is de overheerlijke geur van een warme appeltaart die net uit

de oven komt. Heb je een herfstdip? Lees onderstaand recept, bak zelf een appeltaart en eet

smakelijk!

Ingrediënten:

- 1 pak zelfrijzend bakmeel

- 250 gram boter

- 200 gram bruine basterdsuiker

-1 ei

- citroensap

- 6 appels

-2 theelepels kaneel

- 3 eetlepels rozijnen

Bereidingswijze:

Veteenspringvorm in met boteren zet de oven aan op 200 graden Celsius. Pakeen beslagkom

en doe daar het pak zelfrijzend bakmeel, de boter, de helft van het ei, suikeren roer dat door

elkaar tot een luchtig beslag. Dek het af en zet het in de koelkast. Schil de appels en snijd ze

in partjes. Doe de kaneel erover, wat citroensap en een klein beetje bruine suiker.

Pak het deeg uit de koelkast en rol het uit. Leg dan de helft daarvan in de ingevette spring-

vorm. Leg daarop de appel met de rozijnen en maak dunne reepjes van de andere helft van

het beslag en leg die daar overheen. Strooi als laatste nog wat suiker over de taart. Vergeet

niet om de andere helft van het ei ook daarover te bestrijken en doe die dan in de oven. Doe

de taart 60 minuten in de oven en laat hem als hij klaar is even afkoelen.

^H I

I Know Where It's @
Vrijdag 7 november:

Crown up ft. Mr Wix in het Patronaat! Ben je net te

jongvoorde reguliere grotefeesten? Maarhebje zin

om toch lekker uit je dak te gaan? Ben je tussen de

zestien en achttien jaar? Dan is Grown Up iets voor

jou. Een avondje stappen met de beste beats door

d e vetste dj's van dit moment, o. a. met DJ Mr. Wix!

Tijd: 23.00 - 04.00 uur. Toegang: € 9,- (aan de

deur:€i2,5o) Leeftijd: 16-18 jaar

Zaterdag 8 november:

Laatjeverrassen doorde voorstelling Dekaloog,

Leen film op de theatervloer. Het theaterinitia-

f/tief Project Fors heeft aan de hand van twee

filmscripts een bijzondere voorstelling ge-

\B^S maakt. Deze scripts zijn bewerkt zijn tot een

I fil machtige voorstelling, waarin de verhalen

van de jonge Poolse Tomek en Anka centraal

staan. Niewsgierig geworden? Reserveer op

tijd! Dekaloog is te zien op 8 en 9 november

in Theater De Luifel, Herenweg in Heemstede.

Aanvang 20.30 uur. Kaarten a € 12,50.- zijn

te reserveren via 06-30863835 of via www.

projectfors.nl

Zondag 9 november:

Openingsfeest in Café Alex (Gasthuisplein 9a)

van het nieuwe lokale boekings- en eventkan-

toor On-Air DJ & Entertainment. Bedenker Roy

van Buuringen pakt het gelijk groots aan met

een vol programma met diverse artiesten die

te boeken zijn bij On-Air DJ & Entertainment.

Tijd: 20.00 - 24.00 uur. Toegang: Gratis.

COLUMN
Prinsesje

Ik ben gisteravond mijn eigen

sprookje begonnen door op

een keurige tijd en alcohol-

vrij te gaan slapen. En dat is

zeldzaam op een lokkende

zaterdagavond.

Als ik de klokken van een

plaatselijke kerk hoor luiden,

weet ik dat het negen uur is.

Ik open mijn ogen en ont-

waak langzaam maar zeker

uit een ware sprookjesslaap,

waarin ik de prinses was en

eigenlijk nog steeds een beet-

je ben. Alhoewel ik twijfel of

prinsesjes ook in zo'n oerle-

lijke, goedkope, rode snoopy-

pyjama hun roes uitslapen.

Hoe dan ook, toch vind ik dat

ikgoede redenen heb om mij

nog even in het sprookje te

wanen dat ik gisteravond zelf

ben begonnen. En dus draai ik

meopeen koninklijke manier

om. Geniet ik van de warmte

die een verzonnen, zoals al les

in een sprookje verzonnen is,

kasjmieren dekbed mij geeft.

Dit net zo lang tot ik de kerk-

klokken het half tien teken

hoor geven. Geconcentreerd

om met mijn goede been uit

bed te stappen en zo het on-

geluk buiten mijn bereik te

houden, besef ik plotseling

dat ik helemaal geen prinses-

je ben. Dat ik vanochtend niet

ben wakker gekust door een

oogverblindende prins. Dat ik

in de spiegel niet dat prach-

tige meisje uit Sneeuwwitje

zie, maar eerder haar loede-

rige stiefmoeder. Buiten staat

straks geen koets met prach-

tige paarden ervoor op mij

te wachten, maar mijn ver-

roeste Spa rtaatje met zachte

banden. Er is geen butler die

mij heerlijk warm gebakken

pistoletjes met koninklijk

voedsel komt serveren, maar

ik zal zelf naar beneden moe-

ten om een bruin broodje

pindakaas te smeren.

En dus strompel ik de trap

af, op naar de waarheid.

Het mooie sprookje laat ik

halverwege ergens achter.

Sprookjes blijven sprookjes.

Volgende week kan

ik maar beter weer «»
c

lekker op stap gaan.. —
een prinsesj

toch nooit!

een prinsesje word ik re

Ql £>



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 45 - 2008

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 28 oktober en

de verdere in week 44 door het college genomen besluiten

zijn 4 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Controle hondenbelasting

In de maanden november en december 2008 gaan controleurs

weer huis aan huis controleren op het houden (bezit) van hon-

den. De controlebezoeken vinden plaats tussen 13.00 en 20.00

uur. Na dit laatste tijdstip wordt er niet meer aangebeld.

Uitvoering

De controle wordt in opdracht van Gemeentebelastingen

Kennemerland Zuid uitgevoerd door medewerkers van het

Velpse bureau Legitiem BV. Zij zijn in het bezit van een legiti-

matiebewijs dat is voorzien van een pasfotovan de controleur.

De controleurs bellen aan om het honden bezit te controleren.

Wanneer een hond wordt aangetroffen die nog niet is aange-

meld, wordt een aangiftebiljet ingevuld.

Heffing

De gemeente mag hondenbelasting heffen op grond van ar-

tikel 226 van de Gemeentewet. Belastingplichtig isdehouder

van één of meer honden. Houder is degene die een hond bezit,

verzorgt of onder toezicht heeft. De hou der dient ervoor te zor-

gen dat de hondenbelasting wordt betaald. Indien de houder

een gezinslid is, wordt degene die de aanslag gemeentelijke

belastingen ontvangt, aangewezen als belastingplichtige. Het

aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag

hondenbelasting.

Wijzigingen melden

Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt

u met uw gezin uit de gemeente dan dient u dit te melden bij

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. De aanslag hon-

denbelasting kan dan worden aangepast. Bij overlijden van een

hond dient een bewijsstuk te worden getoond, bijvoorbeeld

een kopie van de nota van de die ren arts. Wan neer u geen be-

wijsstuk kunt overleggen dan wordt de datum van afmelding

gehanteerd als datum einde belastingplicht.

Doorgeven ook via internet

Alle wijzigingen kunt u doorgeven aan Gemeentebelastin-

gen Kennemerland Zuid. U kunt aangifte- en afmeldbiljetten

krijgen aan de balie van het gemeentehuis óf aanvragen bij

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

De gewenste formulieren kunt u ook downloaden van het

internet op www.gbkz.nl.

Hier vindt u ook nog meer informatie over de hondenbelas-

ting.

Informatie inwinnen

U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij Gemeente-

belastingen Kennemerland Zuid, onder deze naam opereren

de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek, Bloe-

mendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en

Zandvoort gezamenlijk. Telefoonnummer: 023-5225 531. Adres:

Postbus 47, 2050 AA Overveen

Schoonmaken CFT-rolemmers

Van 10,11,13 en H november word en de GFT-rolemmers schoon-

gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw

rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de

schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30U

zijn.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 100, vergroten kap garage/berging, ver-

zonden 30 oktober 2008, 2008-073LV.

Evenementenvergunningen verleend

-Ondernemers Vereniging Zandvoort voor het houden va nde

Intocht van Sint Nicolaas op zondag 16 november 2008.

-Pole Position voor het houden van de Feestmarkt/Feestfestival

op 30 november 2008 in het centrum van Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Ba Heter inzage. U kunt ze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen vergunning

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

Gemeente Zandvoort

sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, verton in gen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw

bezwaarschrift aan de burgemeesterte richten.

Centraal telefoonnummer

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

t/m donderdag 8.30 -17.00 uuren 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.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

--U Schoenmaatjes gezo«
Vul een schoenendoos met schcra-lspullen

JL en cadeau» voot «*i vrkM*;«r weg

Kifk op www.eduharts.Fikl/schDenrTHiatles of bel (033) 4G0 19 *

:d jkans

i% schoen maatjes

(T

\
50 pltLS pcLCJÏTIcL door Dick ter Heijden

50plus@zandvooTtsecouTant.nl

Steun de MS collecteweek

In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis-

collecte voor Multiple Sclerose in Nederland. Het MS Fonds

collecteert dit jaar voor de 4e keer en is nog steeds in be-

weging. In sommige plaatsen zijn er genoeg collectanten

zodat aan alle voordeuren gebeld kan worden, echter veel

vaker wordt er maar in een klein gedeelte van de plaats

gecollecteerd.

Bijvoorbeeld in Zandvoort,

waar in 2007 slechts 1 collec-

tant actief was. Begrijpelijk

dus dat veel inwoners van

onze gemeente nog nooit

een collectant van het MS
Fonds hebben gezien. Ditjaar

is dat anders. In ieder geval

zijn er nu meer collectanten

bereid een paar uurtjes daar-

voor vrij te maken. Met een

streefbedrag van €500.000

in Nederland (2007 was

€378.000) kan het MS Fonds

net als de Nierstichting, de

Hartstichting en de kanker-

bestrijding dan voortaan

een eigen exclusieve collec-

teweek inplannen. En dat

verdienen zij zeker.

Multiple Sclerose nog

niette genezen

HetMS Fonds bestaat inmid-

dels 15 jaar. Het is in 1993

opgericht door vijf mensen

met MS en er wa si brochure

beschikbaar. Voorop stond

een foto van een rolstoel

en werd MS bovendien een

spierziekte genoemd. De

oprichters zijn gestart met

het geven van goede voor-

lichting, want bij MS is de

rolstoel niet altijd het eind-

stationen MS is allesbehalve

een spierziekte. Vijftien jaar

later is erveel bereikt maaris

er (nog) geen genezing mo-

gelij k. Ze Ifs ove r h et o ntsta a n

van de ziekte is niets bekend.

Diepgaand wetenschap-

pelijk onderzoek is daarom

van het grootste belang om
de geheimen van deze ziekte

te doorgronden en daarvoor

medicijnen te vinden. Die on-

derzoeken zijn vaak kostbaar

en duren lang.

Bewegen
Iedereen kan het, iedereen

doet het, vanaf het moment
dat je op de wereld komt.

Bewegen is gezond en hoort

bij het leven. Ma ar wat als je

te horen krijgt, datje Multiple

Sclerose hebt? Dan kan je be-

weging stoppen, stukje bij

beetje. Het MS Fonds helpt

mensen die MS hebben met

coaching, voorlichting en fi-

nanciering van wetenschap-

pelijk onderzoek.

Grote behoefte aan

collectanten

Het MS Fonds zoekt voor-

al mensen die bereid zijn

een deel van hun vrije tijd

te besteden aan de lande-

lijke collecte in november.

Vrijwilligers.jong en oud, met

veelof beperkte tijd. Iedereen

kan meehelpen de collecte tot

een succes te maken! Meld

u aan via www.msfonds.nl

of bel T. van Duijn, Willem

Kloosstraat 1, Zandvoort, tel.

023-57117104. Het Nationaal

MS Fonds collecteert van 17

t/m 22 november.

Zonnebloem vakantiegids 2009 beschikbaar
Met ruim 40.000 vrijwilligers is Nationale Vereniging de tors en rolstoelen) comfortabel naar hun vakantiehotel

Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties
vervoerd.

van Nederland. Een organisatie die extra kleur wil geven Tran coaran+ p r jjc

aan het leven van mensen die vanwege ziekte, handicap of Nota bene in die vakantieweek ontving landelijk direc-

leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als teur MarÜ ke van Eck °P 8 oktober de Transparant Prijs. De

Zonnebloem kreeg die prijs voor haar
gevolg daarvan sociaal isolement

dreigt. Kleur in de vorm van regel-

matig bezoek, dagactiviteiten en

aangepaste vakanties. Ook in Zand-

voort is het bericht positief ontvan-

gen dat de Zonnebloem inmiddels

haar programma vakantiereizen

voor 2009 in een prachtige brochure

heeft samengevat.

Ook de Zandvoortse afdeling van

de Zonnebloem onder leiding van

voorzitter Thea de Roode is nauw
betrokken bij die vakantiereizen.

Begin vorige maand werd door

een aantal Zandvoortse ouderen

gretig gebruik gemaakt om met
de Zonnebloem in België van een

De Zonnebloem vakantiegids 2009

jaarverslag 2007 dat werd uitgeroe-

pen tot meest inzichtelijke en onder-

scheidendejaarverslag van alle goede

doelen. Tijdens de feestelijke prijs-

uitreiking in de Nieuwe Kerk in Den

Haag prees juryvoorzitter Alexander

Rinnooy Kan het winnende jaarver-

slag vanwege zijn leesbaarheid en

de manier waarop het de gedreven-

heid weergeeft van de Zonnebloem

en de mensen die er werken. Rinnooy

Kan prees de Zonnebloem om de

manier waarop in woord, in cijfers

en in beeld verantwoording wordt

afgelegd over activiteiten en over de

manierwaarop wordtomgegaan met

het geld van ondersteunende leden

en donateurs. Een compliment dat

nogmaals de serieuze werkwijze van

de Zonnebloem-organisatie onder-

streept. De vakantiegids 2009 is aanfantastische vakantieweek te genie-

ten. De vele vrijwilligers uit Zandvoort droegen daaraan, te vragen bij Nationale Vereniging de Zonnebloem, Postbus

met hun inzet, een zeer belangrijk steentje bij. Met een 2100,4800 CC Breda, telefonisch via 076-5646362 of www.
luxe touringcar werden de deelnemers (inclusief rolla- zonnebloem.nl.
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Gipsy Swing in Bodaan

Afgelopen zondagmiddag 'Sweet Georgia Brown'/Ain't

was het in woonzorgcen- misbehaving' en 'Nuages',

trumA.G. Bodaan in Bentveld waren overduidelijk bekend

genieten van een optreden bij de luisteraars in de zaal. Er

van de twee muzikanten van werd druk mee geneuried op

Viola Diverso: Reinder Eggen de overbekende melodieën

(altviool) en Fer Vissers (gi- die het sympathieke tweetal

taar), die met veel muzikaal over het voetlicht bracht. Een

gevoel een heerlijk 'Gipsy zeer gezellige en vooral mu-

Swingend' programma pre- zikale middag in de Bodaan

senteerden. Een veertigtal be- waar zeer velen van hebben

woners was naarde'Blauwe genoten. Vrijdagmiddag 14

Zaal' gekomen om naar dit november zal er een optre-

tweetal te luisteren en te den zijn van het CocktailTrio

kijken. Vele melodieën als met Ad v.d. Gein.

Van Galm tot shuttle

Sinds het begin van het nieuwe badmintonseizoen in sep-

tember zijn er, toch wel onverwacht, een tiental nieuwe

senioren lid geworden van de badmintonclub Zmash. Elke

donderdagavond bezoeken zij trouw de Korver Sporthal

om meten tegen eikaarde shuttles over het net te jagen.

Dat gaat met volle inzet en

veel enthousiasme en daarbij

worden ze regelmatig terzij-

de gestaan door bereidwillige

andere leden die ze de fijne

kneepjes van die o zo snelle

sport proberen bij te brengen.

Ze spelen volop voor de gezel-

ligheid maar hun soms fana-

tieke inzet brengt je al snel op

andere gedachten.

Galmproject

De meeste nieuwe badmin-

tonners komen voort uit het

succesvolle Galmproject, al-

weer een paar jaar geleden

opgestart door Sportservice

Heemstede/Zandvoort. Het

project is bedoeld om juist

ouderen onder deskundige

begeleiding weer actief aan

het sporten (en bewegen)

te krijgen. Het hoofd van de

Sportservice Heemstede/

Zandvoort, Steffen van der

Pol, is razend enthousiast als

hij hoort dat een deel van

zijn ex-Galm deelnemers nu

definitief een keuze heeft

gemaakt voor de badmin-

tonsport in clubverband. Hij

wenst ze succes en veel speel-

plezier toe, want daar moet

het toch om blijven gaan.

Sportclub is blij

Jan Smit,een der bestuurders

van Zmash en tevens uitba-

tervan het café in de Korver

Sporthal, is blij met de nieu-

we leden. "We hebben bad-

mintonbanen genoeg en we
kunnen beslist nog nieuwe

leden blij maken met een

sportieve en gezellige don-

derdagavond. Gewoon een

keer komen meespelen", is

zijn advies. Jeugd vanaf 19.00

uur, senioren vanaf 20.15 uur-
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De VVD wil graag de toezegging van het college dat hun

zorgenkind, bestemmingsplan Midden boulevard, niet op-

nieuw bedreigd wordt met vertragingen en dus weer inzet

van verkiezingen wordt. Een begroting met extra lasten

voorde burger is voor de VVD niet acceptabel.

De opdracht aan het college vanuit de Voorjaarsnota was:

kom tot een sluitende begroting. De opdracht was niet

om dit te dekken met lastenverhoging of een greep uit

de reserves. Lastenverhoging staat zeer zeker niet in het

VVD-verkiezingsprogram. Zij wil de tering naar de nering,

zonder lastenverzwaring. Geen maximale verhoging OZB

van 4.99% maar de inflatiecorrectie van 2.5; afschaffen

strandstoelenbelasting en niet een verhoging met 8.33%.

De VVD wil voor 2009: een begroting zonder extra las-

ten; niet risicovol omgaan met de algemene reserve; geen

maximale verhoging OZB; leges verhogen pas na goed-

keuring rapport naar de kostendekkendheid; strandstoe-

lenbelasting afschaffen; een plan maken voor een fla neer-

strook op het strand van noord naar zuid; ecoduct mag
geen belemmering zijn voor de toegang naar Zandvoort;

een parkeerbeleid zonder Belanghebbende vergunningen,

Zandvoort is voor alle Zandvoorters; brandweergarage niet

verkopen; camperplaatsen op de boulevard; afschaffen

Hondenbelasting en afschaffen Welstandscommissie.

OPZJ
OPZ wenst voor 2009 een zestal zaken gerealiseerd zien.

Ouderenbeleid en -huisvesting: de partij roept het col-

lege op om de totstandkoming van geïntegreerde eerste-

lijnszorg en kleinschalige woonvormen voor ouderen te

stimuleren. Groenbeleid: OPZ juicht de extra gebudget-

teerde investeringen voor het groenbeleid, toe. Stimuleren

van gebruik zonne-energie: In de begroting 2009 is onder

meer sprake van een streven naar energiezuinige straat-

verlichting. OPZ roept het college op om waar mogelijk

het gebruik van zonne-energie te stimuleren en toe te

passen. Renovatievan gebouw De Krocht: Zandvoorts enige

theaterzaal, De Krocht, verdient een betere accommodatie.

OPZ is van mening dat nu hieraan iets dient te gebeuren.

Parkeerbeleid: OPZ wenst niet nu inhoudelijk te reageren

opeen parkeerbeleid. De behandeling in commissie is voor

OPZ de aangewezen gelegenheid daarvoor. Wandelplankier

op het strand: terrassen langs de boulevard ontbreken.

Daarom denkt OPZ dat een, deelbaar, wandelplankier dat

voorde terrassen van de standpaviljoens langs loopt, een

extra attractie kan vormen voor de bezoekers.

OPZ wil nog concluderen dat het college er in is geslaagd

om goede begrotingsvoorstellen te doen. Het is heel be-

langrijk daarbij op te merken dat ook de belastingvoor-

stellen binnen de perken blijven. Beperkte trendmatige

verhoging achten zij ook in moeilijke tijden noodzakelijk

om in de toekomst over voldoende middelen te kunnen

beschikken.

Partij van de Arbeid

De gemeenteraad en het college staan volgens de PvdA

voor een zeer uitdagende periode. Het komende jaar zul-

len er besluiten genomen moeten worden over diverse

strategische projecten, maar ook over het parkeren en het

gemeentelijk rioleringsplan. Bij dit alles moet getracht

worden de belastingdruk voor de bewoners zo beperkt

mogelijk te houden. Geen geringe opgave volgens de so-

ciaaldemocraten!

De gemeente Zandvoort heeft volgens de PvdA het afge-

lopen jaar sterk ingeteerd op zijn reserves. De meerjaren-

begroting geeft aan dat zonder maatregelen en met de

huidige ingecalculeerde risico's de reserves onvoldoende

lijken te zijn. Maatregelen dienaangaande zijn dan ook

noodzakelijk, met name ook vanwege het feit dat grote

financiële projecten, met de daarbij behorende risico's, de

begroting van Zandvoort zwaar onder druk zullen zetten.

Het maakt echt niet uit of je nu coalitiepartner of op-

positie bent. Het moet niet mooier worden voorgesteld.

Toekomstige verhoging van de lokale lastendruk is onaf-

wendbaar, maar je kunt er wel van alles aan doen om die

verhoging zo gering mogelijk te laten zijn door duidelijk

keuzes te maken en de ambitie wat te beperken. Kortom, de

financiële vooruitzichten lijken niet rooskleurig en worden

nu ook nog negatief beïnvloed door de huidige economi-

sche situatie.

De PvdA verwacht tevens dat de VVV niet alleen door de

gemeente gefinancierd wordt. Het verwacht een substan-

tiële bijdrage van het bedrijfsleven.

Volgens het CDA wordt voor de burgers en onderne-

mers maar ook voor de bezoekers van Zandvoort na ruim

twee jaar 'hap-snapbeleid' zichtbaar hoe Zandvoort er

voor staat. Het CDA verwacht dat de plannen voor de

Middenboulevard, inclusief het bestemmingsplan, weer

een verkiezingsitem worden en zo langzamerhand een blok

aan het Zandvoortse been. Ook is er volgens de christen-

democraten geen visie op toerisme en economie. Het CDA
constateert te veel dekking uit reserves en voorzieningen

om de begroting sluitend te ma ken. Tevens is er de consta-

tering dat er een overschatting is van het eigen kunnen in

verband met het ambitieniveau.

De CDA vindt dat zijn kreet van vorig jaar, 'Zandvoort staat

niet stil maar holt achteruit', langzaam maar zeker de rea-

liteit wordt. Het parkeerbeleid in Zandvoort is nog steeds

niet integraal vastgelegd. Een ad hoc opgesteld parkeerbe-

leid voor Zandvoort Zuid kost veel geld, met nog minder par-

keerruimte voor burgers, en is geheel niet kostendekkend.

Veel extra personeel is reeds aangetrokken, maar dit col-

lege heeft volgens het CDA een gat in zijn hand en het gaat

gewoon verder. Ook dit ja ar is voor vele tonnen extra geld

nodig. Uiteindelijk blijkt uit de begroting dat €2.000.000

van de reserves gebruikt zijn voor de financiering van "fa-

lend beleid van dit college". Het CDA-advies aan dit college

is: bezint eer ge begint.

Het CDA wil: dat er een evenwichtig bedrijfseconomisch

en financieel beleid gaat worden gevoerd met de juiste

prioriteitstelling en keuzes. Dat moet dan gebeuren doorte

voorkomen datergeen extra belastingverhogingen nodig

zijn om tekorten afte dekken; de risico's voor komend jaar

en de jaren hierna verantwoord zijn; de omvang van de

ambtelijke organisatie op een aanvaardbaar niveau blijft

en er geen ad hoc beslissingen dienen genomen te worden

met allerlei nadelige consequenties.

Volgens GBZ zou hetcollegeplan een referentiekader moe-

ten zijn: een heldere en duidelijke visie, ware het niet dat

zowel de tekst als de om sch rijvi n g steed s verand ert, waar-

door werkelijke controle er niet transparanter op wordt.

De omschrijving van de strategische missie verandert per

program ma, waard oor het een grote brij is en wij niet goed

kunnen controleren. Terwijl ertoch heel duidelijk in hetcol-

legeplan staat,dat belastingen niet meerverhoogd worden

dan de inflatiecorrectie, tenzij grote onvoorziene tegenval-

lers. Over welke tegenvallers praten we dan, welke zijn dit

dan buiten uw eigen schuld?

Er is tot nog toe weinig gebeurd en de lokale belastingen

schieten omhoog, gelet op de extra verhoging van het

rioolrecht met 1,75% boven de inflatiecorrectie. Als drei-

gende taal schrijft het college in het memorie van ant-

woord: "Indien de raad hier niet mee instemt, betekent

dit dat er nog een dekking van € 380.000 moet worden

gevonden." Volgens het college zou de inflatiecorrectie

voldoende zijn.

Zowel de raad als het college hebben de mond vol van bou-

wen aan vertrouwen. En daar wringt wat GBZ betreft nu

net de schoen, is er wel vertrouwen onderling? Het college

komt meteen voorstel maarde raad misvormt dit voorstel

met moties en amendementen tot een gedrocht.

Volgens GBZ ziet het er naar uit dat de MB weer een ver-

kiezingsitem gaat worden, het blijft allemaal even vaag, de

voorbereiding duurt langer, weervertragingen doorslechte

communicatie en dus het risico dat men geld uitgeeft aan

een administratieve luchtbel. Hierbij wil GBZ gezegd heb-

ben dat de hele politiek van Zandvoort hier debet aan is.

GROEN
De bodem van de Zandvoortse schatkist komt volgens

GroenLinks (GL) in zicht. De begroting is alleen sluitend te

maken met verhoging van belastingen en leges. De hoge

geldleningen die nodig zijn om de grote projecten te finan-

cieren baren zorgen, vooral door de stijgende rentelasten

die elk jaar opnieuw opgebracht moeten worden. GL is

vooral bang dat de Middenboulevard een onderwerp zal

zijn dat nog jaren op de agenda zal staan.

Dat GLgeen voorstander van de huidige exploitatie van het

circuit is moge bekend zijn, dit vooral vanwege het milieu-

aspect. Het veroorzaken van geluidsoverlasten luchtvervui-

lingvoorde gehele regio is volgens de partij niet meer van

deze tijd. Toch wordt gestreefd naar vergunningen waarbij

de toegestane geluidsnormen nog verder worden opge-

rekt uit oogpunt van een financieel en economisch belang.

Echter het financieel en economisch belang wordt volgens

GL zwaar overdreven. GL vindt het een dure hobby voor de

gemeente Zandvoort die de burger moet betalen.

GL heeft het oude PSP (Pacifistisch Socialistische Partij)-

gevoel nog in haar bloed. Als mensen de schietsport als hob-

by bedrijven is dat hun vrije keuze. Moderne schietbanen lig-

gen volgens GL ondergronds waardoor de milieuproblemen

gemakkelijker ondervangen kunnen worden. In Zandvoort

kiest men voor een bovengrondse schietbaan, half in een

beschermd natuurgebied. In dewoonwijken zal het schieten

hoorbaa r zijn. Ook de verblijfstoerist zal 's avonds in het bun-

galowpark het 'oorlogsgeluid' meebeleven. Volgens GL een

Autosport

slechte ontwikkeling voor bewoner, recreant en toerist.

Naar mening van GL is belastingverhoging is Zandvoort

niet nodig. Er kan geld gegenereerd worden via de facili-

teiten voor het circuit (circa € 250.000), de bijdrage aan

de VVV (€250.000), de extra inkomsten van Parkeren Zuid

(€30.000) en de 7 pagina's in de Zandvoortse Courant om
de begrotingsvergadering aan te kondigen.

Sociaal Zandvoort (SZ) steltzich enkelevragen, vooral over

het volgens de partij falende personeelsbeleid. Is het als

ambtenaar gezellig werken bij deze gemeente? Hoe komt

het dat de werkdruk zo hoog ligt? Hoe komt het dat er zo

veel langdurige zieken zijn? Hoe komt het dat het verloop

zo hoog ligt? Hoe komt het dat u geen goed personeel kan

vinden en/of kan behouden? De partij wil dat het college

komt meteen inschatting van wat het nog nodig denkt te

hebben aan personeel.

Dit jaar staat de aanbesteding van de WMO weer voor de

deur. SZ is blij dat de alfahulpen niet geaccepteerd worden.

SZ vraagt het college erop te letten dat de beloning voor

medewerkers niet onder de maat is. SZ is bang dat de ge-

meenteveel meergeld kwijt is dan de vorige aanbesteding.

Tevens wil de partij dat bijvoorbeeld een fiets met elektri-

sche hulpmotor in het pakket wordt opgenomen. SZ vind

de communicatie met wijken ver onder peil. Zij verwacht

van het college dat het ruim van tevoren de wijk ingaat om
daar het een en ander te bespreken en zodoende draag-

vlak te krijgen. SZ vraagt zich af welke stappen het college

ga at ondernemen om de communicatie met de burgers van

Za ndvoort te verbeteren. De vergrijzing slaat ook toe en het

steeds ouder worden van de mens vraagt om meer senio-

renwoningen. Als er genoeg van die woningen zijn, kunnen

de starters in de leeggekomen woningen beginnen. Ook in

de koopsectorzal rekening gehouden moeten worden met

deze beide groepen. SZ vind het belangrijk dat Zandvoortse

woningzoekers zoveel mogelijkvoorrang moeten krijgen ten

aanzien van woningzoekers buiten de gemeente.

Voetbal

Zandvoort 500: begin van Winter Endurance Kampioenschap Nieuwe voorzitter SV Zandvoort

Met de traditionele Zandvoort 500 gaat komende zaterdag

voorde achtste maal het Winter Endurance Kampioenschap

(WEK) van start. Deze populaire serie heeft voor het komen-

de winterseizoen een nieuwe divisie-indeling gekregen.

Net als in de afgelopen

jaren, bestaat de kalen-

der opnieuw uit vijf races.

Nieuw is dat het circuit van

Hockenheim (D) in de plaats

komt van Oschersleben (D).

Die race zal op 7 december

plaatsvinden. Voor rijders

een mooie ervaring om op

een echt Grand Prix circuit,

in de deelstaat Baden-

Württemberg, te rijden.

De andere vier races zullen

worden verreden op Circuit

Park Zandvoort. In januari

staat de Nieuwjaarsrace op

het programma. Deze zal,

net als afgelopen jaar, voor

een groot gedeelte in het

donker worden verreden.

Op 8 februari wordt er een

4-uurs race op Zandvoort

afgewerkt en het seizoen

wordt op 8 maart traditi-

oneel afgesloten met de

Final 4.

Oud gediende Michael

Bleekemolen wist na een

spannende Final 4 van dit

jaar het WEK 'o7-'o8 op zijn

naam te schrijven. Het was

niet de eerste keer dat hij

dit kampioenschap binnen-

haalde. Ook in het seizoen

'o5-'o6 was hij de beste.

Samen met zijn jongste

zoon Jeroen en eveneens

oudgediende Jan Lammers

won hij de Zandvoort 500.

Met een Porsche 997 GT3

nam de Aerdenhouter het

toen optegen aansprekende

auto's als de SakerSportscar,

de Marcos Mantis, de BMW
32oi WTCC en de BMW M3
GTR. Het WEK trekt naast de

fraaie bolides doorgaans ook

bekende namen aan zoals die

van Allard Kalff en de twee-

lingTim enTom Coronel.

De races in het WEK staan

bekend als slijtageslag voor

zowel mens als machine.

Tijdens de pitstops vinden

vaak hectische taferelen

plaats waarbij zowel de mon-

teurs als de rijders het hoofd

koel moeten houden. Tijdens

de races moetelkteam min-

stensdrie pitstops maken en

een rijderswissel uitvoeren.

Bij de start van het nieuwe

winterkampioenschap zijn

een paar nieuwe regels in-

gevoerd. De voornaamste

verandering is de divisie-

indeling. Divisie 1 zal voort-

aan openstaan voor de snel Ie

toerwagen en GT's met meer

dan 3000CC cilinderinhoud.

Divisie 2 herbergt bolides

waarbij de cilinderinhoud

tussen de 2000 en 3000CC

zit. Alle toerwagens met

een cilinderinhoud lager

dan 2000CC ziet men terug

in Divisie 3. De laatste klas-

se, Divisie 4, staat beter be-

kend als de dieselklasse en

biedt voor deelnemers uit de

Volkswagen Endurance Cup

en Toerwagen Diesel Cup

een fraai racepodium.

De toegangsprijs voor de

Zandvoort 500 bedraagt

€12 (kinderen tot 12 jaar, on-

der begeleiding van een vol-

wassene, gratis toegang). De

overige races van het WEK
zijn gratis te bezoeken.

Tijdens de afgelopen maandag belegde algemene ledenver-

gadering van SV Zandvoort is Hans Hogendoorn als nieuwe

voorzitter gekozen. Ook Wim Buchel zal in het bestuur zit-

ting nemen, hij zal tevens de nieuwe vicevoorzitter zijn.

Een redelijk aantal aanwezige

leden van SV Zandvoort nam

afscheid van interim-voorzit-

ter Martin Koper. Koper was

vorig jaar bereid om de kar

één ja ar te trekken, op verzoek

van een commissie van 'wijze

mannen'die een bestuurlijke

crisis onderzochten. Onderzijn

voorzitterschapzijn een aantal

zaken gerealiseerd zoals een

nieuwe technische commissie

en een nieuwjeugdbeleid.dat

overigens nog gepresenteerd

moet worden.

Hogendoorn zei dat hij de

kar niet alleen kan trekken

en vond Buchel bereid om
met hem mee te doen. Hij

gaf ook aan volledig trans-

parant te willen besturen

en voor jong en oud aan-

spreekbaar te zijn. Daartoe

zal hij regelmatig de wed-

strijden van SV Zandvoort

gaan bekijken. De overige

bestuursleden, waar diver-

se gesprekken mee gevoerd

zijn, staan vierkant achter de

benoemingen.
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HANDBAL

Handbalsters ZSC verliezen van Aalsmeer

BASKETBAL - dames VOETBAL - ZONDAG
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FUTSAL

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd te-

gen het vierde team van FIOUAS Aalsmeer met 19-10 ver-

loren. Na de overwinning in de eerste thuiswedstrijd van

de zaalcompetitie tegen Vriendschap/TOB 4 was nu het

geroutineerde Aalsmeer te sterk.

Al in het begin was duidelijk

dat het een moeilijk karwei

zou worden. De thuisclub

zette met goed opgebouwde

aanvallen de defensie van

ZSConderdruken liep al snel

uit naar 5-1 voorsprong. De

Zandvoortse dames kwamen

echter terug tot 5-4, maar

konden niet voorkomen dat

Aalsmeerbij rusteen g-5voor-

spronghad.lnde2ehelftzag

ZSC opnieuw kans de achter-

stand te verkleinen, nu tot 9-7.

Daarna was Aalsmeer opper-

machtig en kreeg bovendien

vijf keer een strafworp mee.

ZSC werd minder goed be-

dachtdoordearbiteren kreeg

er slechts één. Dat Aalsmeer

uiteindelijk uitliep naar een

zeer ruime 19-10 overwinning

was een teleurstelling voor de

Zandvoortse handbalsters,

voor wie Romena Daniels

vier maal het netvond, terwijl

Charisa Koning dat drie maal

deed. Daphina van Rhee met

tweeenMartina Balk met één

treffer zorgden voor de overi-

ge Zandvoortse doelpunten.

Biljart

Zandvoorts kampioenschap Driebanden

Zaterdagavond 8 november wordt in café Bluys de afstoot

gedaan voor de wedstrijden om het Driebanden Kampioen-

schap van Zandvoort 2008. De cafés Alex, Bluys, De Kippe-

trap, De Lamstrael en Oomstee spelen ieder met een ploeg

van vier spelers om het individuele kampioenschap en ver-

der om de felbegeerde 'Cafétrofee'. Tevens is er nog het team

'De Lip' die hun thuiswedstrijd in café Oomstee speelt.

Het driebandentoernooi vorigjaar gewonnen trofee

wordt dit jaarvoor de elfde verdedigen en Louis van

keer gehouden. Gedurende der Mije, van he tzelfde

zes avonden zal er gebiljart café, zal proberen zijn titel

worden om de twee titels, van 2007 optimaal te ver-

Café Oomstee moet de dedigen.

De speelavonden zijn, na

de eerste wedstrijden bij

café Bluys: donderdag 13

november (café Oomstee,

team 'de Lip'), woens-
dag 19 november (café

De Lamstrael), zaterdag

29 n ovember (café De

Kippetrap), maandag 8 de-

cember (café Oomstee) en

op woensdag 17 december

de grote finale in café Alex.

De loting is rond 19.00 uur

en de partijen beginnen om
19.30 uur.

Biljartteam Oomstee leidt nederlaag

Het driebandenteam van café Oomstee heeft afgelopen

donderdag een gevoelige nederlaag geleden. Op het eigen,

geheel vernieuwde laken was Artiestenplanner, die met

drie spelers met een gemiddelde van 6 waren gekomen,

met 5-10 te sterk.

Het team van Oomstee kampioen Louis v.d. Meij

bestond dit keer uit Ton (14). V.d. Meij startte als

Ariesen (gemiddeld 10), Dick eerste en kon bijna geen

Pronk (10) en de Zandvoortse bal raken waardoor op ge-

middelde de partij naar

Artiestenplanner ging.

Zijn tweede partij was wel

goed voor twee wedstrijd-

punten. OokAriesen en Pronk

konden in eerste instantie

geen potten breken en waren

kansloos omdat ze veel meer

caramboles moeten maken.

V.d. Meij en Pronk wonnen

hun tweede partij wel en

Ariesen had in de tweede

ronde genoeg caramboles

gemaaktom alsnog het pun-

tentotaal op 5 te brengen.

Team Oomstee staat op dit

moment op de zesde plaats.

Komende donderdagavond

wordt er om 19.30 uur weer

in café Oomstee gespeeld.

Dan komt de nummer 8 van

de ranglijst, Westerhout, naar

Zandvoort.

Opnieuw verlies Lions dames
Voor de zoveelste keer op rij hebben de dames van The Li-

ons in het laatste kwart een overwinning uit handen ge-

geven. Afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal waren de

dames van Onze Gezellen op het einde net even wat ge-

lukkiger en gingen met een 65-68 overwinning terug naar

Haarlem.

Bereis Metz (Lions) komt steeds beter op dreef

"We begonnen te slap", was

het nuchtere commentaar

van de veel geplaagde coach

Richard Koper. En gelijk had

hij. Lions kwam al snel in het

eerste kwart op een schier

onoverbrugbare achterstand

van 0-11 maar kon daardoor

een sterke Tessa de Boer in

het tweede kwart toch het

een en ander tegenover

stellen. In dat tweede kwart

hadden onze plaatsgeno-

ten hun gasten ingehaald

en hadden halverwege zelfs

een kleinevoorspronggeno-

men (24-19). Toch stond er bij

rust een onthutsende 26-36

achterstand op het score-

bord, mede omdat Lions

zich uit hun concentratie

lieten halen door het zeer

fanatieke verdedigen van

de Haarlemmers. Ook een

uiterst zwakke arbitrage was

debet aan het Zandvoortse

spel maar mag niet als

hoofdoorzaak worden aan-

getekend.

In het derde kwart, normaal

gesproken niet echt wegge-

legd voor Lions-teams, ging

het nu wel goed en bleef

Lions door hard werken, met

een verschil van zes punten,

aan de goede kant van de

streep. Hetvierde kwart was

het spannendste gedeelte

van de wedstrijd. Topscorer

Martine Loos en basisspeel-

ster Sabine Dijkstra konden

dat niet meemaken van-

wege hun vijfde fout in het

voorlaatste kwart. Ook in dit

laatste kwart kwam Lions

aan de leiding. Er ontstond

zelfs een gaatje van vijf pun-

ten. Echter met nog tweeën-

halve minuut te gaan was

de stand weer in evenwicht

(65-65). Daarna kon alleen

Onze Gezellen nog de bas-

ket vinden en stond Lions

opnieuw met lege handen.

Topscores: Martine Loos 19;

Joni Mills 13; Tessa de Boer 11

en Bereis Metz 10. Komende

zaterdag speelt het dames-

team thuis tegen Akrides.

Deze wedstrijd begint om
19.00 uur.

BASKETBAL - heren

Schrobbelaar te sterk voor Lions heren
Het eerste Lions herenteam heeft zaterdag met klein ver-

schil verloren van de reserves van het hoofdstedelijke BV

Schrobbelaar. Onze plaatsgenoten kwamen 7 punten te

kort voor de overwinning: 66-72. Het verschil ontstond in

het tweede en derde kwart die beide met klein verschil

werden verloren.

Lions kon op oorlogssterk-

ste beginnen aan deze wed-

strijd maar wist er eigenlijk

niet veel van te bakken.

Toen ook nog tot overmaat

van ramp topspeler en top-

scorer Ron v.d. Meij op de

helft van het derde kwart

tegen zijn 5e persoonlijke

fout opliep, kon Lions een

positief resultaat wel verge-

ten.

Het eerste kwart werd met

een gelijke stand afgeslo-

ten en de Amsterdammers

lieten in het tweede drie

ballen meer door de basket

glijden waardoorde rust met

24-30 inging, voorwaar niet

bepaald een hoge score. In

het bijna desastreus verlo-

pen kwart na de spelhervat-

ting, was het nog steeds de

gasten die de scorer meer

werk verschaften. Het laat-

ste kwart probeerden onze

plaatsgenoten nog van al-

les maar de afstand was

te groot. Onder leiding van

een supersnelle Jeremy van

't Nederend kwam Lions te-

rug maar na diens uitsluiting

met nog drie minuten te

gaan, eveneens 5 persoonlij-

ke fouten, kon Schrobbelaar

de overwinning in de zak ste-

ken (66-72). Topsores: Jeremy

van 't Nederend 17; Evert Bol

14; Robe rt ten Pierik 13 en Ron

v.d. Meij 12. Komende zater-

dag spelen de Lions heren

in Amsterdam tegen Club

2000. Deze wedstrijd begint

om 21.15 uur-

Lijstaanvoerder laat op stoom tegen zondagteam Moeizame winst Zandvoort

Het Hillegomse Concordia, lijstaanvoerder in de 4e klasse D, heeft het onverwacht nog

redelijk moeite gehad met de zondagvoetballers van SV Zandvoort. Weliswaar stond er na

90 minuten 1-4 op het scorebord maar met een beetje meer geluk, dat Zandvoort totaal

ontbeerde, hadden de ploegen zich in evenwicht gehouden.

Zandvoort-trainer Jamal

heeft het nog steeds moei-

lijk maar als je de wedstrijd

van zondag gezien hebt, kan

je niet anders concluderen

dan dat er beter gespeeld

wordt dan aan het begin

van het seizoen. Je koopt er

wel geen brood voor maar

progressie is er wel degelijk.

Zondag werden driehoek-

jes gezocht, en gevonden,

waardoor er meer lijn in de

Zandvoortse aanval is geko-

men. Als nu nog met name

de spitsen wat meer maz-

zel krijgen, zou er met name

tegen de onderste ploegen

punten gepakt kunnen wor-

den. Want die mazzel is niet

aanwezig. De lat of de paal

staan vaak verdiende doel-

punten in de weg.

Terug naar zondagmiddag. Al

vrij snel stonden onze plaats-

genoten met 0-2 achter, een

sta nd dat tevens de ruststa nd

was. Toch kon Concordia

geen vuist maken en moest

zelfs het laatste halfuurvan

de wedstrijd met 10 man
spelen na een handsgeval

op de doel lijn van Concordia.

De toegekende strafschop

werd door talent Timo de

Reus feilloos benut, 1-2. Als

Zandvoort hierna wat beter

had opgelet, zou het zelfs

een kansje hebben gehad

op een stunt. Concordia kon

echter opgelucht adem halen

want nog geen minuut na de

penalty lag de bal alweer in

het Zandvoortse doel, 1-3. Dat

door middel van een eigen

doelpunt er uiteindelijk 1-4

op het formulier kwam te

staan is alleen voorde statis-

tieken belangrijk. Concordia-

trainer Remco van Poeteren:

"Wij hebben vooral in de

eerste helft zeker vijf '100%'

doelkansen gehad. De 0-3

zou eigenlijk eerder moeten

vallen dan de 1-2. Als je die

echter niet maakt (één doel-

punt werd wegens buiten-

spel afgekeurd, red.) roep je

allerlei zaken over je af. Toen

Zandvoort in de tweede helft

toch op 1-2 kwam, moesten

we ons helemaal herpakken.

Gelukkig kwam de 1-3 vlak

na het Zandvoortse doel-

punt en dat deed eigenlijk de

wedstrijd op slot." Komende

zondag is Schoten, dat met

'slechts' 1-2 bij Olympia

Haarlem verloorde gastheer

van SV Zandvoort. Deze wed-

strijd begint om 14.00 uur.

Overige uitslagen 4e klasse

D: Bloemendaal - De Brug:

i-3;SVIJ-GeelWit:6-o
;
DSK-

Zwanenburg:4-4en Alliance

'22- Ripperda:i-2.

VOETBAL - ZATERDAG

Zaterdagvoetballers maken pas op de plaats

Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort niet gelukt om de

goede reeks van de laatste weken voort te zetten. Het Hel-

derse HCSC ging met een 0-1 overwinning aan de haal. Door

deze nederlaag blijft SV Zandvoort in de middenmoot van

de 2e klasse A.

Bij de Zandvoorters ontbra-

ken de spitsen Nigel Berg,

die intopvorm is.en Maurice

Moll die de laatste van zijn

drie wedstrijden schorsing

uitzat. Tevens kan trainer Piet

Keurnog steeds nietoverzijn

aanvoerder en verdediger

Sander Hittinger beschikken,

hij is nog steeds geblesseerd.

Hierdoor stond er zaterdag

weer een piepjong elftal in

de 'wei'. Toch zal dit de basis

moeten gaan vormen van de

toekomst, want de 'oudge-

dienden' kunnen niet tot in

lengte vanjaren mee kunnen

blijven doen.

De gasten van Zandvoort

speelden de eerste helft met

een stevige rugwind en pro-

beerden zodoende druk op

het Zandvoortse doel te zet-

ten. Uiteraard was het in die

fase weer keeper Boy de Vet

die een hoofd rol voor zich op-

eiste waardoor onze plaats-

genoten zonder kleerscheu-

ren de rust haalden. HSCS

haalde echter de rust niet

zonder kleerscheuren. Ivo

Hoppe werd, na een prach-

tige pass van Remko Ronday,

als'doorgebroken speler'net

buiten het strafschopgebied

onreglementair neergelegd

waardoor de goed leidende

scheidsrechter niets anders

kon doen dan de Helderse

verdediger een rode kaart

geven.

Toen Zandvoortaan de twee-

de helft begon was er dui-

delijk minder windvoordeel

dan voor rust. Toch ontstond

er druk op het vijandige doel

omdat Zandvoort de bal re-

delijk in de ploeg kon houden.

Het siert HCSC echter dat ze

bleven voetballen, ondanks

dat ze met tien man speel-

den. Dat bleek ook de basis

van hun latere succes, want

de snelle en wendbare spits

van HCSC voltrok hetvonnis.

De tijd was toen echter te

kort om nog langszij te ko-

men, ondanks het inzetten

van extra spitsen door Keur.

Komende zaterdag gaat

Zandvoort bij het Amster-

damse Swift, dat zaterdag

totaal geen moeite had met

ZCFC (7-3), op visite. Deze

wedstrijd begint om 14.30

uur. Overige uitslagen 2e klas-

se A:H BOK -Amstelveen: o-i;

Monnickendam - Marken:

4-3; ZOB - DVVA: 2-3 en de

wedstrijd Kennemerland -

WV-HEDW werd wegens de

begrafenis van de moeder

van trainer Mare Evers afge-

last. Swift heeft hierdoor de

eerste periodetitel op zak.

Dat dingen niet eenvoudig kunnen zijn, bewezen de fut-

sallers van SV Zandvoort. Het had een eenvoudige over-

winning moeten worden, maar dat werd het niet. De

Zandvoortse ploeg, die in de vierde klasse bovenaan staat,

speelde tegen Sand '84.

Het begin was duidelijk

voor Zandvoort. Na twee

minuten leidde Zandvoort

al met 2-0. Na de 3-0 van

Stein Stobbelaarleekergeen

vuiltje aan de lucht, maarde

gasten bleken zich toch snel

te herpakken. Na ongeveer

10 minuten spelen stond

het 3-2 waarbij Zandvoort

te lichtzinnig dacht over de

tegenstander. Zandvoort

wist nog de marge naar

twee te krijgen, maar Sand

'84 was toch weer vrij vlot

daarna in staat een aan-

sluittreffer te maken. Het

zat de Zandvoorters ook

niet echt mee, ondanks het

noeste werk wat Paul Smit,

Michael Kuijl en Stobbelaar

leverden. Typerend waren

de doelrijpe kansen die via

de paal van het doel de zaal

weer in stuiterden. "Achteraf

gezien hadden we met acht

doelpunten verschil moe-

ten winnen, want je speelt

tegen een ploeg die onderin

meespeelt. We dachten er

te gemakkelijk over. Deze

wedstrijd voelt aan als een

zes terwijl je weet dat je

een acht had kunnen halen",

aldus Stefan Smit. Vrijdag-

avond speelt Zandvoort op-

nieuw in de Korverhal, dan

tegen het 14e team van ZOG.

Deze wedstrijd begint om
22.00 uur.

ADVERTEERDERS
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) Dorsman Assurantiën

Administratiekantoor Gemeente Zandvoort

K.Willemse Greeven, Makelaardij o.g.

Algemene uitvaartbegele ding Harocamo

Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort

Asian Delights Marianne van der Stoop

Auto Strijder Meijer Advocaten

Autobedrijf KariMo Music Store

Autobedrijf Zandvoort Pluspunt Boomhut

Bertram & Brood Praktijk voor Osteopathie

Bloemsierkunst Jef & Her k BI u ijs
Tom de Jong

Café Oomstee Radio Stiphout

Café 't Badeendje Sea Optiek

Cense en van Lingen Take Five

Circus Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Danzee Van Aacken Glaszettersbedrijf

Dierenarts Dekker Zaras, Café Restaurant

Qi £>
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R. Ketellapperstraat 20
Deze zeer royale, goed onderhouden, uitgebouwde 2 onder 1 kap villa met

4 slaapkamers, oprit en garage beschikt over alle comfort die u zich kunt wensen.

We noemen graag de royale woonkamer met erker en haard, de strak

vormgegeven luxe woonkeuken met bargedeelte, de luxe badkamer met

massagedouche en whirlpool. Ook de achtertuin met zonneterrassen en een

automatisch sproeisysteem ontbreken niet bij deze woning.

• Strakke afwerking met hoogwaardige materialen

• Gebruiksoppervlak ca. 1 75 m 2

• Perceeloppervlakte 347 m 2

Vraagprijs: € 575.000,-- virtual tour

Jaap Buijshof 38, Aerdenhout
Gestoffeerd driekamer-appartement met lift, zonnig balkon en vrij

uitzicht, gelegen op de 1
e
verdieping in het kleinschalige 'Residentie

Spiegelenburg'.

Het appartement verkeert in zeer goede staat en is op korte afstand gelegen

van de uitvalswegen, het station, de binnenstad van Haarlem, de duinen en

de zee.

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m 2

Huurprijs: €1.300,- per maand

Tjerk Hiddesstraat 21

Financiering met koopsubsidie mogelijk!

Op de T 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 m2

Vraagprijs €149.000,-

Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer

maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging,

badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping de

woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt

over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten

parkeergarage.

• Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk

• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs : € 265.000,--

3£o;
virtual tour

Oosterparkstraat 26
'Frogcastle' is een zeer charmante vrijstaande 20-er jaren woning die

zeker opvalt in het straatbeeld door het bijzonder vormgegeven dak en de

(boerenbonte) luiken voor de roedeverdeelde ramen. De woning staat in de

geliefde parkbuurt en beschikt over 4 slaapkamers, oprit, achterom, voortuin

en knusse L-vormige patio. In 2007 en 2008 zijn de keuken en badkamer geheel

vernieuwd en we zoeken nu een liefhebber die valt voor de charme van de

woning en het renoveren wil voortzetten.

• Gemeentelijk monument
• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m 2

• Perceeloppervlakte 169 m 2

Vraagprijs €459.000,--
2fo;

virtual tour

Van Speijkstraat 2/147
U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers en

2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij het strand

en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette woning in de Van

Speijkstraat 2/147! Licht, zonnig en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze

royale woning.

• Veel lichtinval door hoekligging

• Luxe 2de badkamer (2008)

• 3 balkons/terrassen

• Gebruiksoppervlakte ca. 160m
2

Vraagprijs: € 398.000,

-

gap;
virtual tour


