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Actueel
Taart voor

Center Parcs

ULTUUR
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Portugese Fado

n De Krocht

X X

Sojaorood
400 gram €1,25

Vanaf nu inde winkel:

Banketstaven en Letters

Div. Sinten Piet chocolade

IVIarsepein

Speculaas

Speculaasbrol<l<en

Raadhuisplein 14 ..

^ T. 023-573 64 61 -Zandvoort ^
MEIJER
ADVOCATEN

Arbeids-, huur en strafrecht

Echtscheidingen, (verweer) incasso

Immigratierecht

Verspronck^veg 1, Haarlem

023 - 534 71 56

(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)

(ook voor gefinaricierde rechtshulp)

www.meij eradvocaten.nl
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OPTIEK

UITVERKOOP!
Vanaf 23 november

t/m zondag 7 december

alle monturen 2008

€ 15,-- per stuk!

(Bij aankoop montuur + glazen)

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 12174
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Kwaliteitsmeter

Veilig uitgaan

'S'mt en Piet kunnen dus

gelukkig weer veilig over straat'

Afgelopen zondag is Sinterklaas weer in Zandvoort gekomen. Ondanks de nogal woe-

lige zee, stapte de Goedheiligman om circa 12.00 uur vanuit de KNRM-reddingsboot

Annie Poulisse, waarmee hij was opgehaald, bij de rotonde op het Zandvoortse strand.

Het zag er, voor wat het weer huis. Onderaan de trap stond Pieten heel belangrijk zijn,

van afgelopen zondag be- burgemeester Niek Meijer werden enthousiast door de

treft, in eerste instantie niet Sinterklaas al op te wachten kleine 'hulppietjes' meege-

bepaald goed uit. Toen de Sint om hem van harte welkom daan. Hoogtepunt was de

echter op zijn trouwe schim- te heten in zijn gemeente, komst van Sint Nicolaas die

mei Amerigo stapte, werd Na het zingen van een aantal zich nogmaals liettoezingen.

hetwolkendekechterallengs sinterklaasliedjes, was hettijd Nadat iedereen de spelronde

dunner en tegen de tijd dat voor een korte rondrit door had afgemaakt was het weer

de stoet het Raadhuisplein hetcentrum. tijd om naar huiste gaan. Aan

opreed, kwam zowaar de zon de uitgang kregen alle deelne-

door. Het plein was voor het Om 14.00 uur begon in de mertjes nog een herinnering

tweede jaar in successie af- Korver Sporthal het Sint- en de belofte van de Sint dat

geladen vol met kinderen en spektakel. 250 kinderen de- zij 's avonds hun schoen moch-

volwassenen. De Sint stapte den mee met allerlei 'Pieten- ten zetten. Een spannende tijd

voor de Hema van zijn paard spelletjes'. Evenwichtsbalk is weer aangebroken voor de

en begaf zich te voet, samen lopen, touwklimmen, pakjes kleinste Zandvoortersl

met de hoofdpiet, door de door de schoorsteen mikken

mensenmassa naar het raad- en dat soort zaken die voor
vervolg op pagina 7
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PaapsMnNK
Adventure Race

KwaliteitsTTieter

veilig uitgaan

Dinsdagmiddag is onder grote belangstellingvan horeca-

ondernemers, politie en gemeente de intentieverklaring

'Kwaliteitsmeterveilig uitgaan' ondertekend. Een samen-

werkingsverband waardoor het weer gezellig en veilig

uitgaan gaat worden in Zandvoort.

Volgens burgemeester Niek

Meijer is uitgaan in Zandvoort

'leuk, tot in de kleine uurtjes'.

"Het is aan ons samen om er-

voor te zorgen dat onze gas-

ten het leuk hebben, gezellig

uit kunnen gaan en zich vei-

lig voelen", zei Meijer in zijn

toespraak. Volgens hem valt

er in Zandvoort voor wat dat

laatste betreft zeker nog wat

te winnen.

De 'Kwaliteitsmeter veilig

uitgaa n'zorgt ervoor dat alle

betrokkenen, gemeente, poli-

tie en ondernemers, proble-

men snel onderkennen en er

oplossingen voor bedenken.

Er zullen afspraken gemaakt

worden en samen zal men
voorde uitvoering gaan zorg

dragen.

'Kwaliteitsmeterveilig uit-

gaan' kan eindelijk van start.

Het is een uitvloeisel van al

drie jaar overleggen door de

partners. Na het officiële ge-

deelte namen de horecaon-

dernemers nog deel aan een

besloten workshop, waarin

vast moest worden gelegd

welke vijf overlastveroorza-

kende ergernissen als eer-

ste aangepakt zullen gaan

worden. Ze komen er vast en

zeker uit.

CLASSIC
tr o K L" i£ B T e

Messiah van G.F. Handel
o.l.v. dirigent Harry Brasser

Vrijdag 28 november 2008

R.K. St. Agathakerk. Grote Krocht

Aanvang: 19.30 uur

(zaal open: 19.00 uur)

Toegang: € 15,00

Kaartverkoop:

Kaashuis Tromp, Grote Krocht

Bruna Balkenende, Grote Krocht

VVV Zandvoort, Bakkerstraat

En op 28 november aan de zaal.

www.classicconcerts.nl

Auto Strijder

Zandvoort

^^^tejaarsuitkeriTig 200
van 50 euro - Hoort u tot

de doelgroepen?

Kijk snel in de gemeente-advertentie.

Gemeente ZandVoorI

M
A



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

BURGERLIJKE STAND
8 NOVEMBER - 14 NOVEMBER 2008
Geboren:

AshleySharon,dochtervan:van Roon,Dennisen Westerman,

Priscilla

AmyCordu la, dochter van: Kuiper, Ma reus Wilhelmus en ter

Laal<,Wendela Antoinette

Charlotte Adriana JennieSandrine,dochtervan:vanderHam,

Marco Martijn en Limat, Sandrine

Jordy,zoon van:van Maren, Wesley EIroy Arie en Paap, Paula

Leokadia Trientje Johanna Maria

Overleden:

van Buuren, Arie, oud 95 jaar

KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoortn!

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie. n!

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

'^^ T Jttva ^^^T7^>^^Lï^^?HTm fm J'iAHr.^Tic^T^T

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort

Tollensstraat 67, 204 1 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

WATERSTANDEN
Hoog Laag Hoog Laag Hoog
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Op 21 novemBer 2008 zijn
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40jaar getrouwd
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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: maandag en dinsdag 09.00 - 1700 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: Lettyvan den Brand-Kinderdijk

Tel. o5 -4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. o5 -460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. o5 -1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: \R Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: Zl/0 Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 * info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

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.

Mark Rutte was op

Circuit Park Zandvoort

De fractievoorzitter van deWD in de Tweede Kamer, Mark

Rutte, heeft vorige week een spreekbeurt gehouden in de

VIP-loungevan Circuit Park Zandvoort. De vergadering was

belegd door de regio en was tevens bedoeld om de stand-

punten ven de WD Bloemendaal aan te scherpen voor de

naderende gemeenteraadsverkiezingen aldaar.

Een aantal promi-

nente VVD'ers was

naar het circuit ge-

komen waaronder

gedeputeerde Ton

Hooijmaijers. Hij

werddirectalaan het

begin van de avond

doorcircuitdirecteur

Jerry Langelaar uit-

gedaagd toen deze

in zijn openings-

speech stelde dat

het doodzonde zou zijn als

dit mooie circuit zou verdwij-

nen. Hooijmaijers beaamde

dat ruiterlijk. Hij stelde voor

dat de provincie de extra

UBO-dagen komend seizoen

gedoogd. Een ander nieuw-

tjevan Hooijmaijers: de Giro

d' Italia begint in 2010 in

Noord-Holland!

Volgens Rutte is er niets mis

mee met tussentijdse wis-

selingen van bewindslieden

(doelend op ex-minister Ella

Vogelaar). Hij sprak van een

politieke moord. Ook sprak

Rutte over de lopende ver-

kiezingen voor de diverse

Waterschappen. Hij wenste

droge voeten en lage lasten.

Voorts is hij een voorstander

van zo min mogelijk taken

voorde overheid. Alleen dat-

gene dat de burger niet kan

zou een overheidstaak moe-

ten zijn. Als laatste kwam
het rookverbod in de horeca

aan bod. Rutte noemde dat

"absurd".

Boetes voor

horecagelegenheden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hield afgelopen

week een grote controleactie met betrekking tot het rook-

verbod in de horeca. Ook in Zandvoort werd door de VWA

gecontroleerd en werden er 11 boetes opgelegd.

In het gehele land werden af-

gelopen week 87 geldstraffen

opgelegd. Hiervan werden 65

uitgedeeld aan cafés, 12 aan

eetcafés, 5 aan cafetaria's en

5 overtreders behoorden tot

de overige categorieën. Het

totaal aantal boetes komt

hiermee op 48T De acties

vonden plaats in Hoogeveen

waar 12 bedrijven zich niet

aan de regels hielden en in

Enschede, waar aan 11 hore-

cagelegenheden een boete

werd uitgedeeld. Verder

vonden er acties plaats in

Utrecht (13 van de 140 be-

zochte bedrijven), Deventer

(10), Breukelen/Mijdrecht (3)

en Zandvoort (11).

Minister van Volksgezond-

heid Ab Klink heeft afgelopen

maandag aangekondigd dat

ondernemers, indien bij her-

haling geconstateerd wordt

dat ze in overtreding zijn,

zwaaraangepaktzullen wor-

den, tot aan tijdelijke sluiting

aantoe. Overigens kan de mi-

nistereen horecavergunning

niet intrekken, dat is een be-

voegdheid van de afzonder-

lijke gemeenten.

Gedeelte college bezoekt

basisscholen
Vorige week donderdag was het de landelijk Dag van het

Respect. In dat kader hebben drie leden van het college

van B&W een aantal Zandvoortse basisscholen bezocht.

De burgemeester was bij de Oranje Nassauschool, wethou-

der Wilfred Tates bij de Nicolaasschool en de Mariaschool,

wethouder Gert Toonen bij de Duinroosschool en de Han-

nie Schaftschool.

Met de Dag van het Respect

wil men vanzelfsprekende za-

ken als beleefdheid, opstaan

voorouderen in bijvoorbeeld

het openbaar vervoer en ou-

deren aanspreken in de 'u'-

vorm weer terug doen ke-

ren. Zo zijn er nog veel meer

voorbeelden te noemen die

uit respect herboren zouden

moeten worden. De tegen-

woordige multiculturele

maatschappij vereist het

eigenlijk min of meer. Het

openstaan voor vreemden,

andere godsdiensten, andere

culturen en andere gewoon-

ten behoort namelijkookon-

derde noemer'respect'. Erzal

een vervolgtraject worden

afgesproken waarover u later

meer informatie krijgt.

pluspunt 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

HU IS ER WEER.

Zandvoortse Courant «NUMMER 47 '20 NOVEMBER 2008

Convenant Centrum Jeugd en Gezin
Het huidige kabinet is er alles aan gelegen om te komen tot

een landelijke dekking van Centra voor Jeugd en Gezin. Op

woensdag 12 november hebben de gemeente Zandvoort en

de partners die betrokken zijn bij het op te zetten Centrum

Jeugd en Gezin in Zandvoort een intentieovereenkomst ge-

tekend, waarmee ze zich verbinden aan dit project.

Aan de ondertekening als: zorgoverleg en zorg-

gingen een aantal work- adviesteams, opvoed- en

shops vooraf met thema's opgroeiondersteuning en

jeugd- en jongerenwerk.

Onder toeziend oog van de

vele deelnemers opende

de wethouder het teken-

boek. Aan tafel de verte-

genwoordigers van de pro-

jectpartners. Van links naar

rechts: Ma nuel Ie Moens van

MEE Noordwest-Holland,

Margaret Brouwer van de

Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland, wethouder

Toonen, Ineke de Jonge van

de GGD Kennemerland,

Annette Kroes van Kontext

en Janet van Bavel van

de Jeugd RIAGG Noord-

Holland Zuid. Zij zullen on-

der regie van de gemeente

Zandvoort gaan samenwer-

ken om dit Centrum op po-

ten te zetten.

College op vingers getikt door ombudsman
Dr. Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, heeft een on-

derzoek naar het handelen van het Zandvoortse college van

B&W ingesteld. Dit deed hij naar aanleiding van een klacht

van een Zandvoortse inwoner betreffende de toekenning

van een vrijgekomen standplaats op de Boulevard Barnaart.

De klager, in het open-

bare rapport de heer S. uit

Bentveld, beklaagde zich

bij het college omdat een

standplaatsvergunning op

de Boulevard Barnaart aan

iemand gegund was,zonder

eerst tot publicatie van de

verdeling overte gaan. Deze

publicatie zou volgens het

college na medio mei 2006

worden gepubliceerd, om-

dat dan de tijdelijke stand-

houdereen eigen plaats zou

krijgen. Eiser beklaagde zich

in september 2006 bij het

college omdat de publicatie

nooit had plaatsgevonden. In

de reactie op de klacht ver-

duidelijkte het college dat

zij niet tot publicatie waren

overgegaan omdat het vrij-

komen van de standplaats

was komen te vervallen. De

vergunning was aan derden

gegund ter compensatie van

een eerdere toezegging van

het college welke niet kon

worden nagekomen. Tevens

was er onduidelijkheid over

de exacte plaats: ofwel bij

Riche, ofwel bij de afgang

naar kampeervereniging

Helios.

Geen gesprek

Verder beklaagde S. zich over

het feit dat hij geen afspraak

met de portefeuillehouder

kon krijgen. Het college pa-

reerde met een antwoord

waaruit blijkt dat zij dit niet

noodzakelijk achtte omdat

het gesprek alleen maar be-

doeld zou zijn om een ander

antwoord te krijgen dat de

eiser tot dan toe van de wet-

houder had gekregen. Ook

deze gang van zaken krijgt in

deogenvan de Nationaleom-

budsman het predikaafniet

behoorlijk". Uit de reacties en

opmerkingen van verzoeker

S. maakt de Nationale om-

budsman op dat er verwach-

tingen zijn ontstaan over de

mogelijkheid om een vaste

standplaats in te nemen.

"Voor S. is het echter niet

duidelijk waarom uiteinde-

lijk niet hij maar een derde

partij, toevallig de zoon van

een gemeenteraadslid, wél

een vrijgekomen standplaats

toegewezen heeft gekregen.

Omdat het college bij het ver-

geven van de standplaats ook

nog eens is afgeweken van

het gemeentelijke beleid, is

bij verzoeker begrijpelijker-

wijs een beeld ontstaan van

bewust onjuist en mogelijk

niet integer handelen", aldus

de Ombudsman.

Conclusie

De conclusie van de Nationale

ombudsman is als volgt: de

klacht over de onderzochte

gedraging van het college

van B&W van Zandvoort is

gegrond ten aanzien van het

niet publiceren van de stand-

plaats wegens strijd met het

vereiste van rechtszekerheid.

De gerezen onduidelijkheid

over de locaties, wegens strijd

met het vereiste van actieve

en adequate informatiever-

strekking en het niet toestaan

van een gesprek,wegens strijd

met het motiveringsvereiste.

De Nationale ombudsman
geeft het college van burge-

meester en wethouders van

Zandvoort in overweging

verzoeker uitte nodigen voor

een persoonlijk gesprek en

hem excuses aan te bieden.

Het college heeft 6 weken de

tijd om te reageren.

De gemeente reageerde via de

gemeentelijke woordvoerder

Ton van Heemst:"Het college

van burgemeesteren wethou-

ders zal in de komende weken

kijken welke consequenties zij

verbindt aan het rapport van

de ombudsman."

COLUMN
Sinterklaas

Het is weer zover. De Goed-

heiligman heeft zijn intrede

gedaan in Nederland. Ik ben

gék op die oude baas. Altijd al

geweest. Als kind zijnde vier-

den we het al. Met pepernoten.

En mierzoete, zelf gemaakt

fondant. En noga, dat we ook

zelf maakten. Van gesmolten

suiker. Uit een onooglijk steel-

pannetje werd de suiker brui n-

gebra nd. De fij ngesta m pte, zelf

gezochte en met moeite ge-

pelde beukennootjes werden

mee geroerd. Vervolgens uitge-

smeerd op het granieten aan-

recht. Wat een gepruts. Maar

ook:wat lekker Nu haaljealdie

zoetigheid bij de grootgrutter.

Of bakker. Mijn vader was al-

tijd weg. Opeens werd er hard

op de deur gebonsd. Stond de

wasmand in de gang. Vol met

cadeautjes. Hé. Plotseling was

mijn vader ook weerterugl

De onbevangenheid van een

kind. Nog steeds geniet ik ervan.

En je moet niet bij mij aanko-

men met flauwekul als'Pieten-

discriminatie'.Zo is nu eenmaal

dit gebruik. Sinterklaas met

zwarte Pieten. Trouwens. De

discussie dat Sinterklaas ach-

terhaald is lijkt me overbodig.

Het is onze traditie. Die moet

blijven bestaanlTrouwens.Wat

geweldig dat er op TV een 'ge-

baren Piet' mee was gekomen

uit Spanje. Zodat ook de dove

kindertjes mee konden genie-

ten. Toen onze eigen kinderen

volwassen waren, speelden ze

zelf voor Sint en Piet. Zoonlief

als Sint,dochterals zwarte Piet.

In het mooie Sintenpak van

hun vader Die weer zijn moe-

der, oma dus, had genaaid op

de oude trapnaaimachine.Tja.

Het was een bedrijvigheid van

jewelste rond de 5e december

bij onsthuis.

De kerstman moet dus

nog maar vér weg blijven.

Na 5 december is het vroeg

genoeg voor de kerstboom,

kransjes, lichtjes en kerstver-

siering. Alsjeblieft.

Laten we onze Sinter-

klaastraditie maar zo

lang mogelijk in ere

houden. Zo veel tra-

dities hebben we niet

meer in Nederland.
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BliïEK HOIHEL
juirHTrt'Hititii^i.tïs v\ Attu.iinm .iRI'H^irK

officieel dealer van ^ .J i»Cftl£L CARAHT
voor Cem. Bennebroek, BloemendaaL Heemstede en Zandvoort

y.
® é

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

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

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Email

Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort
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ZANDVOORT
' SCHOON!?

WEG MET DIE OUDE STOELEN!

Onze economie blijft draaien, recessie of niet. In elk huishouden

worden van tijd tot tijd nieuwe spulletjes aangeschaft. Of het nu

om het bankstel gaat, de pannensetof een nog betere radio: door

nieuwe aan koop hebben we regelmatig huisraad over. Een enkele

keer wil iemand uit eigen kring die dingen wel hebben; veel vaker

blijf je er mee zitten. Grofvuil lijkt dan uitkomst te bieden. Zonde,

want die best nog goede spullen worden in één klap vernietigd.

Hergebruik is hier dan wel een uitkomst! Kringloopwinkels zijn

momenteel weer helemaal in. Bijvoorbeeld De Schalm in Haarlem.

De gemeente Zandvoort heeft hiermee een samenwerkingsover-

eenkomst. Als je nog bruikbare spullen hebt haalt De Schalm ze

gratis op en krijgen ze een tweede leven. Zo sla je een heleboel

vliegen in één klap: Geen nieuwe grondstoffen nodig, minder

verbandingsgassen en -kosten en een blije nieuwe eigenaar.

Heeft u bruikbare spullen? Bel de afvaltelefoon 023-5740200 en

via het keuzemenu komt u bij De Scha lm. Minder grofvuil aan de

weg is ook Zandvoort Schoon!?

fictiHHKitD EondvtMirt

P
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EVENEMENTEN AGENDA

HniTcsinnnT ss znNDvooni

Iets te

(veT)kopen?

Plaats een
Zandkorrel

(zie pagina 10)

NU OOK DIGITAAL UIA UUU.

ZANDUOORTSeCOURANT.NL

DORSMAN
ASSURANTIËN

November week 4? -2008

jj Historische open dag - Georganiseerd door GOZ.

De Krocht, 10.00-15.00 uur

Sanne Mans - Live muziek in café Alex,

aanvang 17.00 uur

Classic Concerts - 'The Messiah', Agathakerk,

aanvang 19.30 uur

Wintermarkt - Centrum

December
De Babbelwagen - Voorstelling over De Bijnamen

van Zandvoorters (doorTon Drommel).

Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

'DeJantjes' -Toneelvoorstelling van W. Hildering.

Grote krocht, aanvang 20.15 uur

Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five,

aanvang 16.00 uur

Kerstmarkt - Rommelmarkt in Pluspunt Noord,

10.00-15.00 uur

Classic Concerts - Protestantse Kerk

23

28

30

13

13

14

14

21

VVVZandvoort: 7 dagen per week geopend I

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? - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 5847

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Jobtide uitzendbureau

i_x"-J is voor verschillende

JO DTI Q G opdrachtgevers op zoek naar:
UITZENDBUREAU

Klantvriendelijke w/in kei medewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging

aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft!

fotowedstrijd

ZIE

Hoe ziet u Zandvoort?
Drie jaar achtereen heeft de Zandvoortse Courant de verkiezing georganiseerd voor de

'Zandvoortervan het Jaar'. Het was een leuke actie waarbij u als lezer verschillende be-

kende en onbekende Zandvoorters hebt genomineerd. De keuze om de beste, leukste

en liefste Zandvoorter van het Jaar te kiezen wordt steeds moeilijker en daarom heeft

de Zandvoortse Courant besloten de lezers in 2008 een heel andere actie aan te bieden:

een geweldige fotowedstrijd met als thema LQ ZIC IK ^anuVOOrt!

Om deel te nemen aan de fotowedstrijd vragen we om een zelfgemaakte foto in te

sturen die het beste toont hoe ü over Zandvoort den kt! Alles mag maarerzijn wel een

paar voorwaarden aan de wedstrijd verbonden waaraan u zich dient te houden.

Voorwaarden:
• Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname

• Per persoon max.i foto inleveren

• Foto digitaal aanleveren opfoto@zandvoortsecourant.nl

• Fotokwaliteit: bij voorkeur min.iMB
• Deelname alleen voor Zandvoorters

• Vermeld in email uw naam/adres/telefoon/leeftijd

• Sluitingsdatum is vrijdag 12 december

Uit alle inzendingen selecteert de jury 25 foto's. Deze geselecteerde foto's worden

uitgeprint op A4-fotopapier en opgehangen in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat.

Zandvoorters kunnen de foto's van af 19 december da ar bekijken en tot 2 januari 2009

hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!

foto@zandvoortsecourant.nl

Politie biedt taart aan
Namens de politie van Zandvoort heeft teamchef Jim

Gouwe een taart aan de directie en medewerkers van

Center Parcs aangeboden. De taart staat symbool voor

de waardering die de politie heeft voor de samenwerking

tussen politie en Center Parcs.

Medewerkers van

Center Parcs ontdek-

ten vorig jaar dat

twee Roemenen de

pinautomaat van het

park van 'scimappara-

tuur' (apparatuur om
gegevens van pinpas-

sen te halen) hadden

voorzien. Direct werd de den de beide mannen door

politie gealarmeerd die de de rechtbank voor één jaar

beide misdadigers kon ar- achter de tralies gezet. Dit

resteren. Vorige week wer- was reden voor Gouwen om

de taart aan te bieden. "Wij

als politie zijn heel erg blij

met de medewerking die wij

van Center Parcs krijgen. Er

zijn nog veel meer gevallen

te noemen, met als grootste

voorbeeld de voorma-

lige 'slooproute'. Hier

hebben we goed sa-

mengewerkt en is er

nauwelijks nog spra-

ke van overlast", al-

dus Gouwen. General

manager van Center

Parcs, Boudewijn van

Vilsteren, was ervan

overtuigd dat als Center Parcs

Sunparks wordt, eind januari

2009, dezelfde samenwer-

king voort zal duren.

Met OOG en OOR
^E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriel< Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant.ni (of bel573^^2)

Tip voor Sinterklaas weeraanwezigwilde zijn bij dig overlijden nooit heeft

Sinds een paarweken is het het Sinterklaasfeest waar- afgemaakt. Voorzitter van

boek de Draak van Kristal voor alle buurtkinderen en de Bomschuit Bouwclub

van de Zandvoortse schrij- ouders waren uitgenodigd. Jozef Bluijs heeft de boot

ver Gerard Delft uit. Het Met loeiende sirene's werd voltooid. Als herinnering

boek is een vervolg op het Sint in vol ornaat snel door aan Peter Paap zal de bom

-

succesvolle fantasieboek de brandweerwagen naar schuit bij elke presentatie

Het Zwaard van Kristal, het hotel gebracht. Onder van de Babbelwagen aan-

maar het kan ook als zelf- luid gezang gingen hij en wezigzijn.

standig boek gelezen wor- heel veel Zwarte Pieten naar

den.Hetverhaal isgeschikt binnen om in de eetzaal ie- Bushalte

vanaf 11 jaar en is weer net dereen persoonlijk een hand De vaste passagiers van

zo spannend als het eer- en een cadeau te geven, buslijn 80 zijn al aardig

ste. Het boek is al verkrijg- Dankjewel Sinterklaasje! gewend aan de nieuwe

route langs de duinen via

Verkeerd geparkeerd de Frans Zwaanstraat. De

Hoewel het in Zandvoort voormalige halte 'Tolweg'

overal moeilijk is om een aan de Gerkestraat is met

wachtabri en al verplaats

baar bij boekhandel Bruna

Zandvoort.

Hij komt de Sint

Maar dan moeten Sinter-

klaasenzijn Pietenweleven

opletten als ze weer naar

Zandvoort komen. Want

vanaf 17 november is de

rotonde Zandvoorterweg/

Oosterduinweg voor maxi-

maal twee weken afgeslo-

tenvooral het autoverkeer

Omdat de betonblokken

aan de binnenzijde van de

naarde Frans Zwaanstraat,

hoek Tolweg. Ook de halte

'Huis in de Duinen' is ver-

plaatst. De omstandighe-

den bij de tijdelijke halte

aandeCorn.v.d.Werffstraat

zijn heel wat minder ge-

riefelijk. Wie daar in of uit

moet stappen komt direct

in het gras terecht en ook

borden omgeleid.

Hoog bezoek

rotondedoorzwaarverkeer parkeerplaats voor je auto de in- en afstap is voor de

zijn losgeraakt en bescha- te vinden, is het absoluut oudere passagiers nogal

digd, wordt als oplossing niet toegestaan om een toe- hoog en dus moeilijk. Is het

nu een gewapend beton- gangswegvoorambulances niet mogelijk om, net als

nen rand aangebracht. De te blokkeren. Tevens geeft bij de Tolweg, een randje

betonnen rand wordt ter het verkeersbord op de foto tegels te leggen en de abri

plaatse gestort en moet aan dat stilstaan verboden is. van de halte 'Huis in de

een aantal dagen uithar- Ook al is de brandweerwa- Duinen'aan de Gerkestraat

den. Het verkeer wordt via gen een hulpdienst toch zal daar ook tijdelijk neer te

men zich ook aan de regels zetten? Dan kunnen ook

moeten houden. onze oudere inwoners vei-

liger in- en uitstappen.

Tienjarig bestaan

Babbelwagen Duisternis

Voor aanvang van de Tijdens de landelijke

diapresentatie van de 'Nacht van de nacht'op 25

Babbelwagen (zie ver- oktober is de verlichting

slag op pagina 18), nam boven in de watertoren

Marcel Meijer nog even door de ING (koper van de

het woord om te vertellen watertoren) uitgedaan,

dat het 10 jarige bestaan Kennelijk is men vergeten

van de Babbelwagen niet het licht weer aan te doen.

Hotel Hoogland aan de onopgemerkt voorbij gaat. Het is nu wel erg donker

Westerparkstraat kreeg Volgend jaar wordt er een geworden en verontruste

zondagavondavond hoog boekje uitgegeven met fo- omwonenden vragen zich

bezoek. Na zijn intocht en to's van vroeger en nu, plus af of het misschien een

visite bij de Korversporthal, de daarbij behorende tekst, vaag voorteken is. Een ding

had Sinterklaas nog één af- Zo te horen zal het een ju- is wel verwisseld, er wap-

spraakdie hij moest nako- weeltje worden. Ook toonde pert alweer een poosje een

men. Hotelier Floris Faber Marcel een bomschuit waar nieuwe Zandvoortse vlag

had namelijk gevraagd Peter Paap aan was begon- op het hoogste punt van

of Sinterklaas ook dit jaar nen maar door zijn vroegtij- het dorp!

^



DE ZANDVOORTSE WINKELIERS HETEN SINTERKLAAS

a VAN HARTE WELKOM p

3 SLOGGI

GRATIS
Uw sloggi dealer

ICrOOD
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Geldig voor alle modellen en kleuren

vanaf heden t/m 31 december 2008^^
of zolang de voorraad strekt

^^"

Optiek
i

lok voor leuke en praktische

lado geschenken voor de

omendefeestdagen gaat u naar
linger Optiek.

'^oals:

iriletui's

'oupen en Leesglazen

\rilkettingen

^ijkers

\eteo/huiten -hygrometers

Jnderhoudsmiddelen voor uw bril

En natuurlijk Bril en Zonnebril

xx>ooo<xxxx>oooo<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>oo<xxxxxxxx>

Grote Krocht 20q Zandvoort Tel.: 023 - 571 4395

Lumm.slinQerootiek.nl

LAVOGUE
Haar'Visagie

ó/h/erA/caasaci

10% korting op de eerste behandeling

(geldig tot 5 december)

(3taaa tot zJe./is!

ESTEE LAUDER PROMOTIE
1 7 l/m 29 novarnber 2008

uw e:ctce LAUDER CADEAIT:

AS*»' .-^\ *./0^:s!^
P*-i

SdwonhfUtutvn lïrnJl-"'^^

\Uttr^TMtt

'Ëm

/Mtfhtnn m-tntni

pw hlHil nÉmt^ tM

Van 1 december tot de Kerst

weer de gehele week geopend!

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

TAPAS
Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim

15 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.

Hasta la vista in

Ca^4Copeh
PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.nl@ 5713546

Cadeaus voor groot en klein die
altijd verrassend goed uitpakken.

Vanaf 17 november kunnen de
kleintjes bij ons hun schoentje

komen zetten.

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Zondags ook open

^'^"^Wé:

5lUNS
filoflii^rLiin^t I

Vol verwaehtin|
Klopt ons hart

Malfceslraat^ Zanckjort %é. 02M7 IZO éo

MUS IC(^mmi

Vraag gratis clubcard aan waarmee

U spaart voor korting op Games,

CDs, DVDs etc.

Vraag naar de voorwaarden !

SINTERKLAAS ACTIE
DEZE WEEK 15% KORTING!!!

OP ALLE TASSEN

LEA-HEPrtEAF-

^r-^l
—

GELDIG Van 20-1 1 -08 T/M 26-1 1 -08

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 - Ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Kosa & Cana
Massage & 1 edicure

i
raktijk

Bij inlevering van deze advertentie,

Hot-Stone massage of pedicure behandeling

Nu € 17,50 i.p.v. € 27,50

Rosa : 06 22 44 36 39 Carla : 06 46 09 89 18

www.mas5ageDiiro5a.nl

Oranjestraat 18, Zandvoort ^

Intocht Sinterklaas
Afgelopen zondag is Sinterklaas in goede orde aangeko-

men in Zandvoort. Ook dit jaar trok de intocht vele hon-

derden kinderen naar het strand en het Raadhuisplein.

Later in de middag waren veel kinderen afgekomen op

het Sinterklaas spektakel in de Korver Sporthal.
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Op de foto's hiernaast:

i) Veel belangstelling op het strand

2) De pietenband was ook weer aanwezig

3) Het Raadhuisplein was weer afgeladen vol

4) Alle pieten op een rij

5) Zwarte Pieten oefenen voor op de daken

^Êj^^^SSSÊi

EnHMflfflMMl
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\-

Sporen uit het verleden
Vaak zie je gevelstenen en andere historische kenmerken over het verleden van

Zandvoort die je niet kunt thuisbrengen of waar geen of nauwelijks gegevens

over te vinden zijn. Met deze rubriek willen we u attent maken op de kleine en

grote sporen die nog overal te vinden zijn. En wie weet komt u op uw speur-

tocht ook wel iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie's

zijn altijd welkom.

door Nel kerkman

Net zoals onlangs de ijsfabriek

is het spoor van deze week

een muurschildering. De tekst

'COIFFEUR' is erg vaag te lezen

maarisnogtezienopeenmuur

van een woning in de Haltestraat.

Net zoals nu waren in het grijze

verleden ook in deze straat diver-

se kappers, alleen juist op deze

plek niet. Mijn vraag is: weet u

misschien welke kapper op deze

plaats, vele ja ren terug, gevestigd

was? Uwverhaal kunt u tot dins-

dag a.s. doorgeven op 023-5732752

of brengen naar: Kleine Krocht 2,

2042 JN Zandvoort of per e-mail

sporen@zandvoortsecourant.nl.

Eventuele reactie's worden in de

volgende courant geplaatst.

lA



KTant niet

ontvangen
UZ,\NDVnflRTSF

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478 of mail:

info@zvo-verspreiders.nl

C^
Café Oomstee

Zatardag 72 novawber,
ts^YOftg Z1.0Q uur:

café ö&Tiïlee

Heinekeiis

Nieuwe
WntarsBrie mst nog mear nietixva DVD's.

HoüfdpriJ?: Wsekend/Stedentrip t.w.v. f 500,-

Vrijfiüg 2S Jiovefliöer JAZZf

Los Hollatiditos!

m^Ézmgëfs ge-spÉei'flT tToor eefl scheürsëx in

1 Ton Ariasen - Zseslraal È2 - Zandvoort - 023 373 S7 27 - www. aomstes.ni

die verder ^^^^^^^^

makelaars

Dr. Kuyperstraat 8

OPENDEUR in Zandvoort

22 november van 12.00 tot 15.00 uur

"voor foto's, brochures en meer informatie kijkt u op: www.hollandresidence.nl

"bevestig uw goede gevoel tijdens de bezichtiging!"

Ré][)den Makelaardij
Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44 - Zandvoort - (023) 571 55 31

www.hollandresidence. nl

urant

elke donderdag
Dagschotel -

a€9,75,
Grieks RestauraiiOiloxenia

Haltestraat 49 - Zanftyoort

Tel.: 023-5734920 '\ ^

www.filoxenia.info

Wekelijks een

wisselend menu

Ontwerp

Huisstijlen

DTP

Flyers

Folders

Posters

Vlaggen

Spandoeken

Beachflags

Stickers

Beurssystemen

Textielbedrukking

Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig?

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Printing People Group
i%\ i%\ i%\ i%\
i\ i\ i\ i\

Tel. 023-8887255
Printing People Group

Kleine Krocht 2

2042 JN Zandw

zandvoort@printingpeople.h'

www.printingpeople.nl

Bedrijvenloket gemeente wordt

veelvuldig geraadpleegd

Het bedrijvenloket van de gemeente werd al in 2004 is

geïntroduceerd. Een jaar geleden heeft de komst van Hilly

Jansen als bedrijfscontactfunctionaris, geleid tot meer po-

sitieve contacten met de lokale ondernemers. Hilly is duide-

lijk een toegankelijk aanspreekpunt voor de ondernemers.

Onlangs heeft wethouder

Tates de raad de 'Evaluatie

bedrijvenloket' aangeboden.

In een persoonlijkgesprekge-

ven beiden hun visie op het

gevoerde beleid en de toe-

komstverwachtingen weer.

Maareersteen aantal cijfers.

Momenteel heeft Zandvoort

16.675 inwoners met4i5oar-

beidsplaatsen. In totaal zijn

er 1420 zakelijke adressen,

waaronder 212 winkels, 55

hotels/pensions, 90 café/res-

taura nts,39 strandpaviljoens

en 3 campings. Daarnaast

zijn hier 135 groothandels

gevestigd, houden 159 bedrij-

ven zich met bouwnijverheid

bezig en 44 met industrie. Per

jaar ontvangt Zandvoort ca.

4

miljoen bezoekers!

Interne communicatie

Hilly Jansen:"Als bedrijfscon-

tactfunctionaris moet ik niet

alleen bereid zijn om allerlei

zaken uit te zoeken, maar ik

moet af en toe ook de eigen

organisatie in om een wissel-

werkingtot stand te brengen

tussen deondernemerende

gemeente. Een belangrijke

voorwaarde voor een goede

samenwerking is een duide-

lijke communicatie."Onlangs

heeft de gemeente een

workshop gehouden onder

de noemer 'De Ondernemer

Centraal', waarin verschil-

lende ambtenaren de kop-

pen bij elkaar hebben gesto-

ken om met elkaar te kijken

waar de dienstverlening

aan de Zandvoortse onder-

nemers beter kan. "Ook de

samenwerking metWilfred

Tates in zijn hoedanigheid

als wethouder Economie

en Toerisme verloopt zeer

goed. Dit geldt tevens voor

de contacten met zowel de

Ondernemersvereniging

Zandvoort (OVZ) als het

Ondernemersplatform
(OPZ)", benadrukt Hilly.

Vraag en antwoord

Binnenkort opent ook een

vernieuwd bedrijvenloketzijn

digitale deuren op de web-

site van de gemeente. Op dit

moment heeft de gemeente

een landelijke aansluiting op

het systeem 'Antwoord voor

bedrijven'. Het plan is om
dit uit te breiden naar een

vraag en antwoord model,

uitgesplitst per categorie. Uit

het overzicht van de onder-

nemersvragen blijkt dat er

regelmatig dezelfde vragen

voorkomen o.a. over de wet

Bibob, maar daarnaast is het

ook belangrijk om de lokale

belangen en vragen actueel

te houden. Hilly: "Een goede

site bespaart zowel tijd voor

de ondernemer als voor ons.

De streefdatum is begin

2009, want niet alleen de

webbeheerder maar ook de

verschil lende 'vakafdelingen'

moeten hun expertise in-

brengen. Het e-mail adres is:

bed rijvenloket@ zandvoort.

nl. Vragen over complexe

zaken als een bouwstop, een

bestemmingsplanwijziging

en dergelijke kunnen soms

niet altijd direct beantwoord

worden en kosten wat meer

tijd.

Informatiepakket

Het afgelopen jaar heeft Hilly

al vele contacten opgebouwd

met de ondernemers. Een

nieuwe ondernemer wordt

welkom geheten met een

informatiepakket, maar be-

staande zaken worden niet

vergeten. Zo kreeg bijvoor-

beeld de Etos een bloemetje

aangeboden bij hun verhui-

zing naarde Kerkstraat. Maar

ook werden eigenaren van

(leegstaande) panden aan-

geschreven met het verzoek

er eens iets aan te doen, en

dat heeft geholpen!

Volgens Hilly is het opval-

lende in Zandvoort dat de

ondernemers een zeer grote

betrokkenheid hebben met

alle evenementen; dat geldt

niet alleen voor het circuit

maarookvoorde activiteiten

in het dorp en op het strand.

Zij waardeert het enorm dat

de drukke ondernemers ook

hun schouders hieronderzet-

ten onder het motto 'Je doet

het nietalleen,maarmetzijn

allenI'Als het aan het bedrij-

venloket ligt, zullen er de ko-

mende jaren nog veel meer

hoogwaardige activiteiten

ontplooid gaan worden.
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Opening leerwerkafdeling Nieuw Unicum

Donderdag 13 november opende Nieuw Unicum officieel de leerwerkafdeling op de Fazan-

tenhof. Daarmee zijn ze de vijfde zorginstelling in de regio met deze nieuwe leermethode.

De leerwerkafdeling is in nauwe samenwerking met het ROC Nova College en Calibris (het

kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) tot stand gekomen.

door Nel Kerkman

De leerafdeling is volledig

gerichtopverbeteringvan de

aansluiting tussen beroeps-

onderwijs en beroepspraktijk

en kan goed inspelen op ac-

tuele onderwijsontwikkelin-

gen. Tevens is het een nieuw

concept van stagelopen

waarbij een groep leerlingen

zelfstandig en met veel ver-

antwoordelijkheid mee helpt

op een afdeling. Dit alles on-

der deskundige begeleiding

van Anita Pot, docente Nova

College en Hanny Stiemer,

praktijkbegeleidervan Nieuw

Unicum.

Arbeidsmarkt

In haar toespraak gaf Karin

Hoekstra, manager zorg en

behandeling, de belangrijk-

heid van het project aan.

"Met de te verwachten te-

korten op de arbeidsmarkt

is het belangrijk om vooral

gediplomeerd personeel te

binden. Dat binden gebeurt

bij Nieuw Unicum niet met

touwtjes maar met het aan-

bieden van een leerwerkafde-

ling, waarbij de leerlingen een

reëel beeld kunnen krijgen

van hun toekomstige beroep.

Voor de cliënten (bewoners)

is het grote voordeel van het

nieuwe concept dat er meer

personeel op de afdeling aan-

wezig is, waardoor er meer

ondersteuning mogelijk is in

de vorm van activiteiten."

Het leren staat centraal

Annemarie Reitsma (2e jaars

HBO-verpleegkundige) en

Annemiek Brons (4e jaars

MBO-verpleegkundige) ver-

telden in hun presentatie

onder meer hoe fijn het is

om niet zoals vroeger aan

het handje mee te lopen:"De

oudere leerlingen werken de

nieuwe leerlingen in en de

personeelsleden functione-

ren als vaste werkbegelei-

ders."AngeliqueBoerhorst(ie

jaars MBO-verpleegkundige)

en cliënt Ton Gobels verricht-

ten de openingshandeling

van het nieuwe kantoor van

de Leerwerkafdeling. Met

het doorknippen van een lint

schoot de ballonnenboog

omhoog en kon het kantoor

van binnen bezichtigd wor-

den. In het volledig ingerichte

kantoor staan drie computers

waar de leerlingen direct

toegang hebben tot Nova

Portal van het Nova College.

Twee dagdelen in de week is

docente Anita Pot bij Nieuw

Unicum aanwezig om de

werkbegeleiders en de stagi-

aires te ondersteunen.

Feestelijke afsluiting

Tot slot had Jan Kerver, regio-

managervan Calibris,nog een

grote verrassing voor Nieuw

Unicum. Onder feestelijk ge-

kleurde confetti overhandig-

de hij na een korte toespraak

aan Diny Koop, manager staf

en facilitair, tot ieders verras-

sing een cheque met daarop

het bedrag van maar liefst

€ 18.000, de maximaal te

verkrijgen subsidie voor de

opzet en inrichting van de

leerwerkafdeling.

Provinciale subsidie voor Louis Davis Carré

De provincie heeft besloten dat de gemeente Zandvoort

€ 333.338 subsidie krijgt voor te bouwen onderdelen in

het project Louis Davis Carré. Samen met Zandvoort

ontvangen nog 9 andere gemeenten een subsidie voor

woningbouwprojecten.

De subsidie vloeit voort uit met het rijk heeft gemaakt

afspraken die de provincie om te komen tot het bou-

wen van 26.000 nieuwe

woningen in Noord-Holland

tussen 2005 en 2010. Het

gaat vooral om projecten

met wonen & zorg, voor

jongeren, voor starters en

betaalbaar wonen. In 2008

heeft de provincie ruim 2,5

milioen euro verdeeld.



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK hcurstatlDn

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

www.autobedrfjfzamlvoort, nl

I
ij .. ^ji. ®g unieke Locatie voor:

-^V
Eere gezeCCige dag/avond

(BruUoft of-partij

(Bedrijfsfeest of tftemafeest

_^[ uw wensen zijn 6espreel(6aar!

%^oor info en of 6oel{ingen

0643906935

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

Administratiekantoor

K. WILLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers lileinbedrijf

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

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

VAN AACKEN
CLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

%. "Teamsporten
\—bevorderen de
/sociale contacten"

www.sportinzandvoort.nl

_ ' ^A-'' Sportraad Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Spectalist

Slaten en irbraak-

beveiligingen mët
eigen montagedienst

bij ü aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Mcmlasa v^rfgons Pditie- Keurrmrk VeHtq Wormn

ZANDKORRI^LS
Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.;

Met garantie en KvK.

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Klussenbedrijf Rico.

Voor al uw kleine klussen

in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

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,- (excimw)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

M
M
m
fl

%
i

3m
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 1
Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) i

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

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht i8

fgeven bil:
^ ' SVP Elk cijfer, leeste

Tevens door u ir

i^j 1. Uw fbedriifslnaa

ken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

M TE VULLEN:

mlnleveringvóórmaandagn.00 uur betekent plaatsing dezeiToeweeK. "" >
j'

'
—

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.

uiste in TOUC

Tel sfoo ^....

Het Pakhuis

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

van serviezen en glaswerk

tot meubels

en van kleding tot boeken.

Nu ook kerstartikelenü!

Kennemerweg 6

Zandvoort

De winkel is geopend op

don-vrij-zat 10-17 uur.

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.

Chinese massage

Zandvoort. Bij u aan huis,

Chinese body- en voet-

massage. 80 Minuten

a €40. Bel voor

afspraak: 06-3454 9835

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

Garage te huur

van Galenstraat

€107,50 per maand

Tel.: 06-53256274

Te huur:

luxe loods met kantoor,

330 m^. Prijs n.o.t.

Info 023-5738777 (bellen

tussen 9.00 en 17.00 uur)

Medium Leo Roodveldt

25 nov. in Zandvoort.

ledere donderdag

meditatie,

vrijdags actieve meditatie,

zondag op weg naar

5''dimensie.

Bel voor info Joke Willie

Saskia: 06-22487220

Gratis afhalen:

wandelwagen 'Easy Walker'

en kunststof loopauto.

Tel. 5719920

Te koop:

Zandvoortse tijdschrift

'De Klink', 38 stuks

(1999-heden) €20,

18 gebonden boeken

'Het beste boek'.

In nieuwstaat: € 8,50.

Tel. 5713509

Te huur:

zeer mooie woning, 80 m^

boven bedrijfsruimte.

Huurprijs €700 excl.

Tel. 06-5317 5104

Woningruil:

Gevraagd : ééngezins-

woning met tuin,

2 etages, 2-p. huish.

Aangeb .: riante flat,

3 slaapk., ie verdieping.

Recent gemoderniseerd.

gmichels@casema.nl,

tel. 5731283

The Beach Pop Singers in concert

In het kader van de Kerkplein Concerten traden afgelopen

zondag The Beach Pop Singers op in de Protestantse kerk.

Een beetje vreemde eend in de klassieke bijt want het

oudste nummer van hun repertoire was het uit 1966 stam-

mende 'Somebody to love' van Oueen! Niettemin was er

genoeg publiek om van dit enthousiaste koor te genieten.

Onder leiding van de zeer ling doorgemaakt. Het was

betrokken dirigent Arno echterduidelijkte horen dat.

Westenburger heeft het met name in aanloop naar

in 2003 opgerichte koor al deauditie bij hetdoorHenny

een behoorlijke ontwikke- Huisman gepresenteerde EO

Korenslag, hard geoefend is.

Daarnaast was er ook qua

uitstraling geen 'timide'

houding bij de circa dertig

zangers en zangeressen te

bespeuren.

Het over het algemeen vier-

stemming gezongen reper-

toire bestond uit echte pop-

songs uit de jaren tachtigen

negentig, aangevuld metde

nieuwste hits. De beginsong

'l've got the music in me'

van Kiki Dee zette direct de

toon, gevolgd door het altijd

mooie 'Close to you' van de

Carpenters. Het prachtige

lied 'De Speeltuin' van Marco

Borsato, geschreven ter on-

dersteuningvan destichting

WarChild,werd heel mooi en

ingetogen gezongen. Twee

primeurs waren er te be-

luisteren: het door de wisse-

lende tempi lastige 'Boogie

Wonderland' en het eigen-

tijdse nummervan Coldplay

'Viva lavida'. Een klein puntje

van kritiek betreft de solo-

optredens: niet alleen door

een microfoonstoring, maar

ook qua zuiverheid kwamen
de solisten helaas niet hele-

maal uit de verf

Naast de ritmische onder-

steuning door drummer
Rob Spruyt verdient de in

het laatste jaar van het con-

servatorium studerende pia-

niste Julia Madjar een groot

compliment. Zij is pas sinds

begin oktober van de partij

en heeft in deze korte tijd

met veel flair ruim achttien

liederen ingestudeerd. Het

ging haar zeer goed af en

terecht kreeg zij van het ge-

hele koor een bos bloemen

overhandigd en werd zij in

het zonnetje gezet bij het

lied 'Zelfs je naam is mooi'

van HenkWestbroek.

Originele Fado in De Krocht

Afgelopen vrijdag klonken uitsluitend Portugese klanken

in gebouw De Krocht. Bruno Costa, Zé Manel Castro en zan-

geres Filipa Cardoso uit Portugal zongen de mooiste fado

liederen. Helaas was door een gebrekkige communicatie

c.q. publiciteit slechts een handjevol mensen op de hoogte

van dit concert, waardoor velen een geweldig optreden

hebben gemist.

Fado is hét Portugese levens- plek in in het leven van iedere

lied. Een zeer gewaardeerde Portugees, wantde muzieken

zangkunst, die vroeger in ar- teksten vertaalt de gemoe-

moedige kroegen werd ge- deren van zijn leven:verdriet,

zongen. Nog steeds echter melancholie,weemoed,maar

neemt fado een bijzondere ook de feeststemming.

Deze vorm van muziek is in

Nederland in het verleden

vooral bekend geworden

door Amalia Rodrigues en

tegenwoordig doorCristina

Branco, Duice Pontes en

Mariza. De Nederlandse

Nynke Laverman heeft hier

ook veel succes met het ver-

tolken van de Fado... in het

Fries!

Zangeres Filipa (29) heeft in

2004tijdens'De grote nacht

van de Fado' in Lissabon de

eerste prijs gewonnen. Het

is haast niet voor te stellen

dat uit zo'n frêle lijfje zo'n

geweldig diepe en door-

leefde stem kan komen!

Dat is tevens de grote kracht

van de Fado: niet alleen de

zang is belangrijk maar ook

de gelaatsuitdrukking en li-

chaamstaal maken dat het

publiek, ondanks de taal-

barrière, toch de intentie

voelt. Naast Filipa werd ook

indrukwekkend en koude

rillende bezorgend gezon-

gen door Zé Manel Castro.

Tegelijkertijd bespeelt hij

virtuoos de uit twaalf snaren

bestaande Portugese gitaar

(guitarra), daarbij zeer goed

ondersteund door de jeug-

dige Bruno Costa (26) op de

klassieke gitaar (viola). Sinds

drie jaarvormen zij een trio,

datvoornamelijk in Portugal

optreedt.

Doordat de Fadostijl in

Lissabon is ontstaan bren-

gen de meeste liederen een

ode aan de prachtige hoofd-

stad, zo ook deze avond.

Daarnaast, haast vanzelf-

sprekend, een eerbewijs

aan Amalia Rodrigues. Maar

ook een prachtig vertolkt

'De schreeuw', een stuk dat

ze zelf kort voor haar dood

componeerde. Alle mense-

lijke gemoedstoestanden

kwamen aan bod en het is

(nogmaals) zeer spijtig dat

nu zo weinig mensen geno-

ten hebben van een fantas-

tisch concert.

Zandvoortse Courant «NUMMER 47 «20 NOVEMBER 2008

Groepsfoto's geven
stof tot discussie

De bijeenkomsten die het Genootschap Oud Zandvoort regel-

matig houdt in de Zandvoortse bibliotheek mogen zich altijd

verheugen in de belangstelling van de wat oudere inwoners

van Zandvoort. Ook vorige week dinsdag was de zaal weer

overvol. Deze keer toonde het echtpaar Kol oude groepsfoto's.

Het was een komen en

gaan van bekende gezich-

ten. Foto's van de familie

Molenaar (Bonnie) gefoto-

grafeerd op de Buureweg,

de toneelvereniging Op
Hoop van Zegen, het be-

stuur van de Zandvoortse

Reddingsbrigade en het

zaalvoetbalteam van Rinko

leverden een groot aantal

reacties, maar ook discus-

sies op over wie er nu wel of

niet op de foto's staan. Jan

Kol regisseerde het uurtje

'plaatjes kijken' perfect. Zijn

vrouw verwerkte de verkre-

gen gegevens ter plaatse in

de computer, zodat ze niet

meerverloren kunnen gaan.

Het was opmerkelijk hoe in

sommige gevallen de aan-

wezigen van mening ver-

schilden, overigens zonder

dat de strijd die soms los-

barstte uit de hand liep. Het

bleef gemoedelijk en na een

uurtje was iedereen voldaan

en vond het jammerdat het

maar zo 'kort' had geduurd.

Dergelijke middagen zijn ze-

ker een frequentere herha-

lingwaard.

Historische open dag
Aankomende zaterdag wordt de 2e historische open dag

gehouden in De Krocht. Maar liefst negen verenigingen die

een verleden hebben met Zandvoort, zullen acte de pré-

sence geven.

De volgende verenigingen

zijn aanwezig: De Wurf De

Bomsch uiten bouwclub,

de Historische Werkgroep

Amsterdamse Waterleiding-

duinen, de Nederlandse

Genealogische Vereniging,

het Zandvoorts Museum, de

Zandvoortse Bunkergroep,

het Juttersmu-ZEE-um, het

Cruquius Museum en het

Genootschap Oud Zandvoort.

Belangstellenden kunnen

vragen stellen over hun

Zandvoortse voorouders,

Zandvoortse klederdracht, het

maken van modellen, kennis

nemen van de geschiedenis

van bunkers uit de Tweede

Wereldoorlog, strandjut-

terij en nog veel meer. Het

Genootschap Oud Zandvoort

staat klaar met een aantal fo-

toscanners en roept iedereen

op zoveel moge lijk foto's mee

te nemen, opdat ze ter plekke

kunnen worden ingescand.

Voor dia's wordt graag een

aparte afspraak gemaakt. De

open dag in De Krocht duurt

van 10.00 tot 15.00 uur en is

gratis toegankelijk.

a ^



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week^

z^^.x-l-hrt-KA .':-ffi-r.lj«llA- - r ' -a-.l:'

Hele maand november:

Malse Ierse kocelbiefstukken
|

3 STUKS: €6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING

0*si)»K«wirt2i -Dza-sïiaSM
zamAüMirll^EixwaBrL nl

^toerkoop nis^

JËTROMP
«non nochT »>i UHWiHitT

'n lekker stuk Noord-Holl^id

SMAAO Zacht beleg^H
achtgerijpte voor zo'n lo^^B

nu 500 gr slechts € 4,95

MARK SJLRPS
internet

06 199 6m 37

op i'Ëiloon vui di ZuidwoiLiJAs:

Grote collectie

Riverdale kaarsen

is binnen.

Ook te zien in de bladen

At Home + Linda

van december.

Bezoek ook onze

Kerstafdeling

www.de-bode.nl
Pashouders op alle

artikelen 5% korting.

Medina Woninginrichters Koene Cleanrng Servrce
(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl
Luxaflex Laminaat
Zonwerino- Parket

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Voor Pashouders

10% korting op onze wildspecialiteiten
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.n

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas fe i,so)

O Verlenging ZandvoortPas {€ s,-) - 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, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
iVlaak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

OW 'Zandvoort Pas' en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en

met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

eind december bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Koene Cleaning

\N\] leveren kwaliteit op maat
In".'.

ff

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

OTTI in Potgieterstraat 4

_ _-jf 2041 PC Zandvoort

Telefoon 023 -5717 287

Mobiel 05-5577 8563

Mobiel 05-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

gerust wat
dikkere
plakken...

(Met zo'n prijsje kan dat best)

GRAP CAFÉ 2S
ErwteDsoep roet

roggebrood € 8,--

Macmdag en dttsdag gesloiei)

Uvlstmi 25 - Tel. 5713510

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Speculaas
cakeje

van 3.95 voor

Vi^h. \i€myy\

Aanbod geldig tot en met woensdag 26 november 2008

en alleen in onze vestiging te Zandvoort,

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 855

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

Afkomstig uit de technische wereld wa

voor Willem Koene eerst wennen om i

schoonmaakbranche aan de slag te

Nu, tien jaar later, heeft hij ruim vijf

een eigen groeiend facilitair bedrijf,

trots op elk project, groot en klein, wa

zijn allemaal even belangrijk voor mij

het met heel veel plezier", aldus Will

"Ik ben van de oude stempel:

je doet het goed of je doet het

niet. Werk afraffelen komt in

mijn woordenboek niet voor. Ik

sta garant voor het leveren van

kwaliteit, want dat is waar mijn

bed rijf voor sta at", vertelt Willem.

Via onder meer mond-op-mond

reclame heeft Koene Cleaning

in Zandvoort en omstreken veel

verschillende soorten klanten aan

zich weten te binden. Denk aan

het midden- en kleinbedrijf kanto-

ren, het gemeentehuis, medische

hulpposten, zorginstellingen, trap-

penhuizen en Verenigingen van

Eigenaren. Verder komt Willem

met zijn team ook regelmatig bij

de mensenthuis. Het mooiste aan

zijn vak noemt hij de waardering

en het contact met zijn klanten.

"Ja, dat is gewoon ontzettend

leuk! De complimenten steek ik

in mijn zak, dat neemt niemand

van me af", lacht Willem enthou-

siast. Naast het werk is er geluk-

kig ook tijd voor een praatje:"Het

komt regelmatig voor dat ik met

de klant even gezellig een bakkie

koffie doe. Op zulke momenten

komen de verhalen los, daardoor

voel ik me ook persoonlijk erg bij

hen betrokken." \

Naast de reguliere schoonmaak

biedt Koene Cleaning ook andere

diensten aan. Zoals kleine interne

verhuizingen, het verwijderen van

graffiti, het opleveren van bouw-

schoon, technisch onderhoud,

dakgootreiniging, gevelonder-

houd, glazenwassen, schoon-

maaktechnisch advies en de le-

vering van schoonmaakartikelen

en schoonloopmatten.

ZandvoortPas

Voor de ZandvoortPas houders

biedt Koene Cleaning io% korting

op alle schoonmaakartikelen.

Koene Cleaning Service,

tel.o6 - 1432 4444. Voor informatie:

www.koenecleaning.nl of e-mail

naar k0enecleaning@xs4all.nl.

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 - Haltestr^j^

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd:

AutobednjTTSTidvoort - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-S4280S9S

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 132 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 - Kerkstra^jff

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Mark Sjerps Internet - 06 18868837 %

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

IHoreca:

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr s

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20



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

Take^Rve
Boulevard PauUis Loot, pav. 5 Zandvoort i|

1^ Kerstda

ïven-eransren Ker

Kerstdai

^en Kerg

44,50

__ Voor reserveringen:

1* 023-5716119/info@tfazMt^

Chocotadehuis

WJIlemsen

Chocoladeletters

H
www,chocoladeh ufswil Iemsen
HdirtestFdJIt 4B Zdnd^lKrrt- tiËl 021-5733092:

A« 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

"Sport is goed
voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zan^dvDvrt

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen
MET DE ZANDVOORTPaS!

Met de feestdagen in het vooruitzicht, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.

Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeh'ger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts € 5,00!

V X

^^ Nog geen ZandvoortPas?
. , BesteTdan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren

van heel veel leuke aanbiedingen!

Rpken zelf uw voordeel uit! ^^„malip gratis een Zandkorrel plaatsen.

Vanaf 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Mlimt1ltltf*ffitffW^K
Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Hoofdpiet
Wie zeker niet mag ontbreken in deze rubriek, is Zwarte

Piet. Al heel veel jaren komt Sint Nicolaas met wel 100

Zwarte Pieten naar Zandvoort. Maar er is één Zwarte Piet

die de baas is over de andere en dat is de Hoofdpiet. Hij

is de oudste, de slimste en de sterkste Piet van allemaal.

Dus ben ik op zoek gegaan naar dorpsgenoot en Hoofdpiet

Michiel.

bang voor water en heeft hij alle zwemdiploma's gehaald.

Hoofd piet is ook zeer technisch en sa men met de Knutsel piet

repareren ze de stoomboot als die stuk is. Hij is een verwoede

zeiler en is net zoals Sinterklaas nooit zeeziek. "Want wat

waren de golven weer hoog dit jaar Maar met hulp van de

grote redboot van de KNRM zijn we keurig aan land gezet."

Het enige waar Hoofd piet niet zo handig in is, is voetballen:

"laat mij maar liever klimmen en klauteren dat vind ik veel

leuker." Natuurlijk doet hij dat niet zo vaak meer want hij

wordt ook een dagje ouden Da arz ij n de Klim pieten voor dieTja, eigenlijk weet niemand precies waar Zwarte Piet van

daan komt. Zo rond de 19e eeuw was hij er ineens, als 'knecht' de cadeau's in de schoorsteen werpen

van Sinterklaas. Sommige oude Pieterbazen weten te vertel-

len dat de eerste Piet een Ethiopisch slaafje Piterwas Zandvoort

die door Nicolaas van Myra (later Sinterklaas

zou zijn vrijgekocht. Uit dankbaarheid is

Pieter altijd bij Nicolaas gebleven en pas

veel later kwamen erandere Pietjes bij.

Zoals de Wegwijspiet, de Muziekpiet

en noem maar op.

Hoe wordt je zwarte piet?

"Dat is niet zo gemakkelijk hoor.

Natuurlijk gaat ook een Piet

naar school. Naast rekenen, taal,

gymnastiek en aardrijkskunde

(trouwens heel handig als je

Wegwijspiet wilt worden) leren we
daar nog vele andere dingen. Eerst

ben ik natuurlijk een gewone Piet ge

weest en van de Pietenschool ben ik naar

het Hogepietencollege in Madrid gegaan. Na

een zware studie heb ik mijn Superpietendiploma

gehaald. Als gewoon Pietje kan je allerlei grappen en

grollen uithalen maar als Hoofd piet niet. Nee, ik moet rege

len dat alles in orde is en ik moet er onder andere voor zorgen kindertjes op het strand en het Raadhuis aanwezig. En wat

dat Sint Nicolaas niet omver wordt gelopen." speelde het Pietenorkest geweldig!" Op mijn vraag of er in

het grote boek nog stoute kinderen staan kijkt de Hoofdpiet

Hobby's me lachend aan. "Hoe kom je daar nu bij? In Zandvoort zijn

Hoofdpiet heeft zoveel hobby's dat we ons maar beperken alleen maar brave kinderen!" Ergens hoor ik hem nog iets

tot een paar. Zo is hij hoofd duiker. Stel je voor dat tijdens zeggen overeen begroting maar hij had zo een haast dat ik

een zware storm de pakjes overboord vallen, dan moet hij niet meer het fijne ervan weet. Ach ja, gelukkig is het een

met een paar Hulppieten alles opduiken. Verder is hij niet kinderfeest dat tot in lengte van jaren zal blijven.

De Hoofdpiet komt al heel wat jaartjes in

Zandvoort. Zo weet hijte vertellen dat

Sint Nicolaas in 1938 met de tram

kwam en dat de gymnastiekver-

eniging in het mooiste theater

van Zandvoort Monopole een

geweldige turndemonstra-

tie gaf Ook waren de vlag-

gen uitgestoken en alle

klokken werden geluid. Er

was nog een Zandvoorts

muziekkapel, dat voorop

liep bij de intocht. Wat een

feest was dat! Ook is Sint

Nico laas wel eens met de trein

gekomen en heeft hij een rondrit

meteen open wagen of koets door

het dorp ge maakt. "Het mooiste vind

ik toch", vertelt Hoofdpiet nog even, "de

redboot en natuurlijk daarna op Amerigo door

de Kerkstraat naarde burgemeestenWat waren erweerveel

Hoofdpiet

Beaujolais Primeur bij café Neuf

Gewoontegetrouw is komende donderdag weer de intro-

ductie van de Beaujolais Primeur, de eerste wijn van het

jaar. En ook gewoontegetrouw maakt café Neuf er een

feest van, inclusief een optreden van Different Cook, de

band van Kees Koek die al eerder in Neuf heeft gespeeld.

Tijdens het optreden wordt hapjes. Daarnaast heeft

de Beaujolais Primeur ge- café Neuf een speciaal VIP

serveerd. Toegangskaarten arrangement samengesteld Beaujolais, een kopje koffie en 19.00 uur. De ervaring

zijn te koop bij café Neuf a en dat bestaat uiteen 5gan- en diverse hapjes voor € 35 leert dat het altijd snel gaat

€ 7,50 en dat is dan inclu- gen verrassingsmenu van percouvert. De aanvang van metde kaartverkoopdusvol

sief een glas Beaujolais en de chef inclusief een glas de avond is tussen 18.30 uur is vol.
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Guur weer

met winterse buien
We krijgen kouder weer eind deze week met een gure

en onstuimige noordwestenwind en waarschijnlijk ook

enkele natte sneeuwbuien in het Zandvoortse. De aan-

staande koudere fase zat al een hele tijd in de weer-

kaarten en het onvolprezen Amerikaanse weermodel

kwam er eigenlijk als eerste mee begin november.

Een flink hogedrukgebied

gaat min of meer voor an-

ker boven de Atlantische

Oceaan en strekt zich tegen

hetweekeinde helemaal uit

tot IJsland en Groenland.

Een groot lagedrukgebied

als tegenhanger ziet dan

kans om via Noord-Europa

naar het zuidoosten te

zakken. Tussen deze twee

grootmachten in komt een

ijskoude noordwest- tot

noordcirculatie tot stand

die lucht van zeer hoge

breedten meevoert in zui-

delijke richting.

Die vrieslucht wordt in het

honderden kilometers lan-

ge traject over zee vele gra-

den aangewarmd alvorens

deze de kust bij Zandvoort

bereikt. Duitsland en Polen

liggen in zo'n situatie wat

'gunstiger' dan het veel

meer Noordzeegevoelige

Nederland, maar ook bij

ons zal hettegen hetweek-

einde slechts een graad of

6 zijn overdag, terwijl de

nachten iets landinwaarts

rond nul uitkomen.

Het Alpengebied trouwens

krijgt gegarandeerd te ma-

ken met vrachten sneeuw

en er kan op sommige

plaatsen boven de 800

meter hoogte wel tot een

meter sneeuw gaan vallen

binnen een etmaal tijd. Er

wordt dus wel een duideliik

koudere trend gezet, die

mogelijk aanhoudt tot in

het begin van december

Op deze donderdag is er

over het algemeen veel

bewolking en regent het

vooral in de avond. De rest

van deze week houden we
die periodiekewisselvallig-

heid, waarbij het vooral op

vrijdag geleidelijk minder

zacht wordt. Dan komen

ergure herfstbuien op ons

af die vanaf dan een meer

winterse lading meebren-

gen. Buien met stofhagel

en natte sneeuwvlagen

zijn dan goed mogelijk en

bovendien waait hetdaar-

bij hard uit het noordwes-

ten.

Na het weekeinde lijkt

het weer even wat zach-

ter te worden, maar mo-

gelijk volgt daarna weer

een herhaling van zetten

en keren de winters ge-

tinte buien weer terug.

Zo'n situatie waarin het

regelmatig koud en guur

is gedurende het voortra-

ject van de winter, pakte

voor de hoofdwinter in

een aantal gevallen goed

uit in het verleden. Dus

wellicht geen standaard

boterzachte winter deze

keer...

weerman hAarc Putto
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Supergezellige leeskring bij de Bieb

Op 14 november organiseerde Bibliotheek Duinrand Zand-

voorteen superleeskring over Twee Vrouwen, het bekende

en verfilmde boek van Harry Mulisch. Zijn roman was het

centrale boek tijdens de derde editie van de campagne Ne-

derland Leest van de Stichting Collectieve Propaganda van

het Nederlandse Boek (CPNB).

Alle leden van de openbare

bibliotheken kregen het boek

cadeau en de lezers werden

aangemoedigd om in een

leeskring van gedachten te

wisselen.

Korte samenvatting

Laura is op weg naar Nice

om haar moeder te begra-

ven. Gestrand in Avignon

schrijft ze in ijltempo haar

verhaal over de fatale liefde

met Sylvia. Door haar man

verlaten omdat ze geen kin-

deren kunnen krijgen, begint

Laura een relatie met Sylvia.

Nadat Sylvia haar liefde voor

Laura heeft bekend, gaat ze

er stiekem vandoor om een

verhouding te beginnen met

de ex-echtgenoot van haar

geliefde. In een meeslepende

vertelling verweeft Mulisch

de fatale liefde tussen Laura

en Sylvia met de klassieke

noodlotsdrama's van Orpheus

en Oidipoes.

Zandvoort leest

GespreksleiderJet Haverkamp

steldevragenals:wekt bijvoor-

beeld de schrijver persoonlijk

een antipathie op om zijn

boeken te lezen? Of is het de

relatie tussen twee vrouwen

die u tot denken zet? Vindt

u het verhaal Twee Vrouwen,

dat in de jaren 70 geschreven

is, gedateerd of kan het nog

geplaatst worden in deze tijd?

Niet iedereen in de kring was

gecharmeerd van de schrijver

Mulisch en daardoor ont-

stond een geanimeerde dis-

cussie. Tenslotte kwam naar

voren dat het met elkaar van

gedachten wisselen toch een

andere kijk op het boek geeft

en het nodigt uit om het boek

nogmaals te lezen. En dat is

uiteindelijk de bedoeling van

de superleeskring. Op 8 janu-

ari 2009 is er een nieuwe lees-

kring, dan bij Pluspunt. Meer

informatie bij de bibliotheek.

Première van Oorlogswinter in Zandvoort

Oorlogswinter is een Nederlandse bioscoopfilm van Martin

Koolhoven, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan

Cornelis Terlouw. De film draait vanaf 27 november in de

sfeervolle Zandvoortse bioscoop en is vanaf 12 jaar toegan-

kelijk. Het aangrijpende verhaal speelt zich af in de laatste,

ijskoude winter van de Tweede Wereldoorlog.

Op 27 november wordt in

Circus Theater Zandvoort

het startschot gegeven

voor een reeks activiteiten

rond de meeslepende film

Oorlogswinter. In de eerste

plaats ontvangen lezers van

de Zandvoortse Courant via

onderstaande lezersbon

twee weken lang korting

op het bioscoopkaartje. Op

vertoon van het bioscoop-

kaartje kunt u gratis de

speciale expositie over de

oorlog in het Zandvoorts

Museum bezoeken. In het

Juttersmu-ZEE-um staan

diverse oorlogsmateria-

len tentoongesteld van de

Stichting Bunkermuseum,

ook is in het Juttersmu-ZEE-

um detrailervan defilm te

bezichtigen.

Activiteiten

In combinatie met uw bios-

coopkaartje zijn er nog veel

meer geweldige activitei-

ten in Zandvoort te beleven.

Op 27 november, 13 en 20

december is er een bunker-

wandeling onder leiding

van de bunkerploeg, met als

extraatje een kop snert. Bij

slecht weer wordt er uitge-

weken naar het Juttersmu-

ZEE-um met een diapresen-

tatie over de bunkers. Voor

bewoners die slecht ter been

zijn organiseert Keep them

Rolling afd. Zandvoort op

30 november een rit langs

de Zandvoortse oorlogsmo-

numenten, met een bezoek

aan de 11 graven van de oor-

logsslachtoffers 1940-1945

op het oude gedeelte van

de algemene begraafplaats

Zandvoort. Deze speciale

oorlogsmonumenten route

wordt op 14 december, on-

der begeleiding, op de fiets

gemaakt. Op 21 december

geeft Marcel Meijer van de

Ba bbelwa gen, voor aanvang

van de film in de bioscoop,

een digitale presentatie met

beelden over de afbraak en

herbouw van Zandvoort.

Tevens is er op die dag een

Keep them Rolling parade

met legervoertuigen op het

Gasthuisplein.

Alle activiteiten zijn in com-

binatie met de film te boe-

ken bij Circus Zandvoort en

via de VVV Zandvoort.

Lezersbon Oorlogswinter

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 2,50 korting

op een toegangsl<aart a € 7,50

Maximaal 4 personen per bon

De actie loopt van 27 novembert/m 10 december

Bioscoop/theater

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

2042 JM Zandvoort

ÜZANDVÜCJRTSE
Courant

Oorlogswinter, de film

Het is de ijskoude winter van 1945. DeTweede Wereldoorlog

is nog in volle gang. In het westen van Nederland heerst

grote honger, waardoorveel mensen naar het oosten trekken

om daarvoedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje

in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel die

niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.

Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral

bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Wanneer

Michiel onverwacht een opdracht krijgt, is hij vastbesloten

te bewijzen dat hij deze kan volbrengen. Hierdoor raakt hij

betrokken bij de gevaren van de oorlog.

Filmprogramma
20 t/m 26 november

êlk aP fh'efawn
De Zandvoortse water-

toren heeft de status

van een gemeentelijk

monument. Het is ge-

bouwd naar ontwerp

van J. Zietsma en ver-

ving de oude water-

toren die in 1943 werd

vernietigd tijdens de

Tweede Wereldoorlog.

De watertoren is cul-

tureel en industrieel

erfgoed en daarom

is het van belang de

toren te beschermen

en te behouden. Maar

ook ten omwille van

het bestemmingsplan

Middenboulevard? We

vragen het Cijs, Jerry

en Nienke.

' ji^ De stelling:

"De wateTtoTen mag nooit , ook niet ten omwille van

het bestemmingsplan MiddenboulevaTd, woTden gesloopt"

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:

"De huidige watertoren is voor Zandvoort een belangrijke 'landmark'. De watertoren roept bij velen

nostalgische gevoelens op. Ik ben voor behoud van de watertoren als gemeentelijk monument voor

Zandvoort. Het CDA Zandvoort heeft vorig jaar een motie gesteund voor behoud van de watertoren,

helaas haalde deze motie niet de meerderheid in de gemeenteraad. Twee weken geleden heeft het

CDA nog een aanzet gegeven voor een 'nieuwe attractie' voor de watertoren, misschien is dit een

oplossing?"

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

"Gelukkig hebben wij in Zandvoort een aantal raadsleden die zich erg nuttig maken. Zij willen zich

aan de watertoren vastketenen indien men de toren wil slopen. Het is te hopen dat de toren hun

actie overleeft. Ik stel voor om appartementen in het gebouw te realiseren, zoveel mogelijk achter de

bestaande bakstenen gevel. Een variant met een totale bebouwing rond de toren vind ik afgrijselijk,

dan kan je de toren beter opblazen."

Nienke de Boer, 20jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:

"Ik vind dat de watertoren echt niet gesloopt mag worden. Alleen al omdat ik'hem'zou missen als ik

elke ochtend mijn gordijnen open doe en ertegenaan kijk! De watertoren is symbolisch voor Zandvoort

en hoort gewoon bij het dorp. Een nieuw te openen restaurant boven in de toren lijkt mij een goed

idee!"

itjeherfst-dip-tip!

iSinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn weer in het land! Afgelopen zaterdag was de

\spectaculaire intocht van de Coedheiligman. Maar dat wistje natuurlijk allang. Het is

weer tijd voor lootjes trekken, cadeautjes kopen en gedichten schrijven.

f ^

De uit je herfstdiptip van deze week: doe gezellig mee met

het Sinterklaasgevoel. Stort je in het feest van het jaar! Wie

wordt hier nou niet vrolijk van? Een handige tip: begin een

beetje op tijd met de voorbereid in gen, want voor je het weet

is het pakjesavond. Maar wat als je het al zo druk hebt met

school, werk, vrienden en uitgaan? Waar moetje de tijd va n-

daanhalenomooknogeensmethet Sinterklaasfeest bezig

te zijn?

Is gedichten schrijven nietje sterkste kant? En ben je ook niet erg creatief in het verzinnen van

originele surprises? Geen paniek. Hulp is in aantocht. De redactie van Jong heeft speciaal voor

jouw een paar handige sites op een rijtje gezet. Als je zin hebt, bezoek deze sites en doe inspiratie

op. Zodat je altijd iets achter dehandhebtalsjeer echt niet meer uitkomt! Have fun!

www.sintrecepten.nl
Een site met meer da moo Sinterklaas recepten voor het maken van o.a. pepernoten, marsepein,

speculaas en taaitaai poppen. Altijd lekker om met pakjesavond je vol te proppen met zelfge-

maakte snoep en warme chocolademelk met slagroom.

www.sinterklaasgedichten.com
Op deze site vind je een handige rijm mach in e, een rijmwoordenboek, rijmtips en het 10-stap-

penplan voor het schrijven van een origineel zelfgeschreven gedicht.

www.sinterklaassurprises.expertpagina.nl
Een site met allemaal leuke ideeën voor het maken van surprises. Stap voor stap wordt er aan

je verteld watje moet doen.

www.sinterklaas.startpagina.nl
Op deze site vind je zo'n beetje alles over het Sinterklaasfeest. Een uitgebreide site met heel

veel handige links en leuke tips.

I Know Where It's @
Donderdag 20 november:
Cabaretier Kaspervan Kooten staat vanavond met

zijn voorstelling 'Veelvraat' op de planken van theater

Philharmonie.ln deze voorstelling vraagt hij zich af hoe

de mens eigenlijk communiceert in een wereld waarin

iedereen altijd en overal bereikbaar is. Tekst, muziek,

spel, acrobatiek, humor, serieuze overpeinzingen en

imitaties; Van Kooten grijpt elk middel aan om zijn

verhaal te vertellen. Kaarten ie rang kosten € 17,50.

Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 21 november:
xVrijdagavond is een heerlijke avond om sportief te

:... gaan doen! Wat dacht je van een uurtje squashen?

In het sportcenter van Center Parcs kun jij je uitle-

^jjSè^ ven op één van de drie banen. Voor een uur betaal je

I

€ 14,50. Rackets en bal zijn te huur aan de balie.

Zaterdag 22 november:
Er is vandaag een heuse rode-loper- premie re van

de film Oorlogswinter in Circus Zandvoort. Wie

heeft het meesterwerk van Jan Terlouw niet ge-

lezen? Circus Zandvoort zorgt voor een première

waardige avond inclusief rode loper en een hapje

en drankje! De aanvang van de voorstelling is

20.00 uur. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop

bij de kassa van Circus Zandvoort.

Zaterdag 22 november:
Een superfeestje in de Lichtfabriekvanavond, name-

lijk Taste-it! Onder andere Sunnery James & Ryan

Marciano, Lucien Foort,Carita La Nina zorgen voor'a

fin e taste of real house mus ie'! Heffeest duurt van

22.30 tot 04.00 uur en kost € 15,-. Mis het niet!
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COLUMN
Surprise!

Het is weer tijd voor

Sinterklaas. Ik kijk er elk

jaar naar uit, want ik vind

Sinterklaas het leukste feest

van het jaar. Het begint

met de voorpret. Lootjes

trekken, cadeautje kopen,

het verzinnen van leuke

surprises en het schrijven

van gedichten. Voor mij is

Sinterklaas hét plaagmo-

ment van het jaar. Zo heb

ik ooit eens een keertje

mijn broer goed te pakken

gehad. Een van zijn hobby's

is vissen. Dat bracht me op

een leuk idee. Om achterde

locatie van het cadeautje te

komen moest hij eerst een

raadsel oplossen. "Vindt het

woord en sla je cadeautje

aan de haak."De letters van

het woord zaten goed ver-

stopt in mijn zelfgemaakte

'chocoladetaart' van in lau-

we bonensoep opgeloste

ontbijtkoek met aardbeien-

ja m, honing, zand en veren.

Lekker smerig. Hoe viezer,

hoe beter. Ik hield het niet

meer, want mijn broer haat

het om vieze handen te krij-

gen. De restvan de familie

hield het ook niet droog. Na

een beetje gepuzzel kwam
hij achter het woord. Op
naar de vijver. Ik had het

cadeautje waterdicht inge-

pakt en in de vijver gegooid.

Het mooiste vond ik dat

ik het cadeautje aan een

touw met een zware steen

had vastgebonden, zodat

het mooi in het midden

van de vijver bleef drijven.

Na veel gedoe heeft mijn

broer een heel klein lullig

pakje met vishaken van

de Sint gekregen. Gelukkig

kon mijn broererwelom la-

chen. Maar hij zei nog wel:

"Wacht maar, volgend jaar

is het payback time." Hij

heeft zijn woord gehouden.

Het jaar daarop was ik aan

de beurt. Alleen was het nu

nog een tikkeltje erger. Het

werd een koekje van eigen

deeg, alleen moest ik na het

ijskoudevijverook nog eens

in een boom klim-

men! Surprises? .2

Altijd leuk! 3
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Even bijbabbelen in de Babbelwagen AAessiah van Handel in Agathakerk

In hotel Faber, de stamlocatie van de Babbelwagen, was

het afgelopen zaterdagavond gezellig druk bij de diapre-

sentatie over bijnamen. Het gekozen thema was een schot

in de roos. Het leverde herkenbare beelden op en diep weg-

gezakte herinneringen kwamen tevoorschijn.

Tekst enfoto Nel Kerkman

In de grote en kleine zaal

zaten de 'echte'en 'geïm-

porteerde' Zandvoorters

gebroederlijk naast

elkaar. Op twee grote

schermen werden de

afbeeldingen geprojec-

teerd en van enthousi-

ast commentaar voor-

zien doorTon Drommel.

Als geen ander weet hij

uit te leggen hoe een fami-

lie aan zijn bijnaam kwam.

"Bijnamen zijn beslist geen

scheldnamen en werden

vroeger zelfs aangetroffen in

geboorte- en overlijdensak-

tes. Iemand meteen bijnaam

hoort tot de Zandvoortse adel,

daar moet je trots op zijn",

aldus Drommel. Zo werden

bijnamen ook gebruikt als

naamgeving op huizen. De

digitale beelden waren door

Irma deJongvoorzien van bij-

passende animaties, die een

speels karakter gaven aan de

voordracht.

Volkslied

In de pauze trakteerde Harry

Faase overheerlijke oliebol-

len, waarmee hij aangaf

waar hij zijn bijnaam aan

te danken heeft. Het leuke

van al deze avonden is dat

er altijd vanuit de zaal com-

mentaar wordt gegeven. Zo

vertelde een kleindochter

van 'Vuisie' (Paap) de

ware toedracht van

het ontstaan van de

bijnaam van haar opa.

Na bijna alle bijnamen

van Blauwe Krai,Gasco,

Pierie, Botje, Pumper,

Stompie enz. bespro-

ken te hebben werd het

tijd voor het Zandvoorts

volkslied als afsluiting.

Daarna ging de schaal

met snack's gespon-

sord door hotel Faber

langs en werd er in de late

uurtjes nog gezellig verder

gekletst over'van wie ben jij

er ien'.Mocht u niet in de ge-

legenheid zijn geweest om
deze avond bij te wonen?

Dan is er nog een herkan-

sing op 13 december in ho-

tel Faber, Kostverlorenstraat

15, aanvang 20.00 uur. Van

harte aanbevolen!

Volgende week vrijdag zal het Gelders-Utrechts Cantate

orkesten koor, onder leidingvan Harry Brasser, een uitvoe-

ring van de Messiah van Georg Friedrich Handel in de Aga-

thakerk verzorgen. Solisten zijn: Caroline Stam (sopraan),

Martine Straesser (alt),Jan van Elsacker (tenor) en Frans Fi-

selier (bas). Het is de grote productie van de stichting Clas-

sic Concerts voor 2008.

Messiah (HWV 56) is

een oratorium van G.F.

Handel, gecomponeerd

in 1741 en voor het eerst

uitgevoerd in 1742 in

Dublin. Het werk, dat

in de meeste geval-

len iets minder dan

tweeënhalf uur duurt,

wordt met name in de

Angelsaksische landen

vooral rond de Kerst uit-

gevoerd, maar ook wel

in de Paastijd. Het werk

is verdeeld in drie delen

die zich richten op specifieke

gebeurtenissen in het leven

van Christus. Hoewel de

Messiaszich bezig houdt met

het Nieuwtestamentische

verhaal van Christus' leven,

werd een meerderheid van

de teksten, geselecteerd uit

de Oudtestamentische pro-

fetische boeken, gebruikt

om het verhaal te vertellen.

Handel had slechts 24dagen

nodig om het werk te com-

poneren: van 22 augustus

tot 14 september 1741. Wel

maakte hij in de loop der

tijd een aantal verschillende

versies van het meesterwerk.

Er is geen definitieve versie

van Messiah; een aanzien-

lijk aantal onderdelen, met

name de aria's, is overgele-

verd in verschillende

versies, die teruggaan

tot Handels tijd.

De Messiah wordt

op vrijdag 28 novem-

ber aanstaande in de

Agathakerk aan de

Grote Krocht uitge-

voerd. Het concert be-

gint om 19.30 uur en

de kerk gaat om 19.00

uur open. De entree

bedraagt € 15 en do-

nateurs van Classic

Concerts betalen slechts

€12. Kaarten zijn te koop bij:

Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende, beide aan de

Grote Krocht;VVVZandvoort,

Bakkerstraat en op 28 no-

vember aan de entree van

de kerk.

/ ^
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Openingsfeest

vrijdag 28 november
van 16.00 tot 19.00 uur

Kom gezellig langs voor een
lekker drankje en hapje

Haltestraat 46 Zandvoort 023-5737046 www.laurelenhardy.nl

f 50 plus pagina
^ door Piek ter Heijden - 50plus@zaTidvooTtsecouTaTit.Til

Glas-in-lood is een intrigerende

hobby geworden
Lezend in het door Pluspunt verspreide boekwerk in 2007

over de vele cursussen viel zijn oog op de aangeboden glas-

in-lood-opleiding. Tom Loos, onze bekende Zandvoortse

loodgieter, was een van de eersten die de cursus van Nora

Wiggers wilde volgen. Na een bezoek aan de open dag van

Pluspunt en kennismaking met Nora schreef hij zich samen

met zijn dochter Wendy in.

Met zijn jarenlange soldeer- de voormalige werkplaats

kennis en techniek was hij heeft aangepast aan zijn

misschien iets in het voor- nieuwe hobby. Tom is kleu-

deel ten opzichte van de vele renblind en kan daarom de

andere cursisten. Twee cur- verschillende te gebruiken

sussen achter elkaar volgde glassoorten niet goed on-

hij en stak veel op. Ook zijn derscheiden. Daarom heeft

dochter Wendy is, dankzij hij alle glastypen een eigen

de gevolgde opleiding, in- nummer gegeven zodat hij

middels een ervaren glas-in- beslist niet misgrijpt. Een

loodramenmaakster gewor- nieuwe hobby is het glas-in-

den en is daarmee gedreven lood maken zeker geworden,

en overtuigd aan de slag. De

prachtigste ramen worden Het is duidelijk dat de glas-

bijna aan de lopende band in-loodcursus bij Pluspunt

gemaakt. Dat doen ze in de al bij heel wat mensen wat

werkplaats, pardon in het heeft losgemaakt. Veertien

atelier, aan de Pasteurstraat maanden geleden, bij de

waarTom zijn inrichting van opening van het nieuwe

Pluspuntgebouw, startte

Nora Wiggers een speciale

opleiding om Zandvoortse

belangstellenden de kunst

van het maken van glas-in-

loodramen aan te leren. In een

mum van tijd was baareerste

cursus volgeboekten werd er

gezellig en met veel overgave

getekend, glas en lood gesne-

den en gesoldeerd. Wiggers is

met haar grote ervaring voor

alle deelnemers een enorme

steun en voorbeeld. Op een

sympathieke wijze weet zij

haar cursisten steeds weer

te motiveren, want het zit

ookwel eens tegen. Vanwege

de grote belangstelling werd

zelfs een tweede cursus ge-

organiseerd waarin zij de cur-

sisten van het eerste uur nog

meer technieken van het ma-

ken van glas-in-loodramen

kon aanleren.

Ook in 2008 volgen de cur-

sussen elkaarop. Vorige week

maandag is alweer een dub-

belecursusvan zes weken ge-

start. Heeft u ook belangstel-

ling? Kom gewoon maandag

tussen 16.30 en 19.00 uur of

tussen 19.30 en 22.00 uur in

Pluspunt kennismaken met

Nora en haar deelnemers-

groepen. Glas-in-loodramen

maken is werkelijk een intri-

gerende hobby. Bel Pluspunt

voor meer inlichtingen:

023-5719393-

Grootse cadeaumarkt in Huize Bodaan

Zoals al enkele jaren achtereen het geval is, wordt er op

dinsdag 25 november de traditionele cadeaumarkt bij zorg-

centrum A.G. de Bodaan in Bentveld georganiseerd. Altijd

een zeer kleurrijk geheel waar veel moois en leuke cadeaus

te koop worden aangeboden.

Steeds weer is er verras- en de Kerstman) moeten

send veel te kiezen tegen natuurlijk gepast worden

zeer voordelige prijzen. En gevierd. In de stemmige

dat komt natuurlijk goed Blauwe Zaal van de Bodaan

uit want de verjaardagen zijn elk jaar weer een keur

van twee zeer overjarige van kraampjes opgebouwd

50-plussers (Sinterklaas die de meestdiverse cadeau-

artikelen te koop aanbieden.

Ook de vele organisaties die

vrijwilligerswerk hoog in het

vaandel hebben staan zijn

wederom te gast. Uiteraard

is het daar de gehele dag

goed toeven want met een

lekker kopje koffie, thee of

ander drankje worden de

vele bezoekers gastvrij ont-

haald en kan men nog even

nagenieten van de nieuwe

aankopen voor de komende

feestdagen.
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Zingen voor publiek is altijd feest

Een werkelijk stralend Zandvoorts koor zorgde zondag-

middagmiddag in gebouw De Krocht voor een heerlijk mu-

ziekfestival. Het Najaarsconcert van het ANBO-koor Voor

Anker met geschoolde mannen en vrouwenstemmen (van

zelfs boven de Bojaar) wist moeiteloos het toegestroomde

publiek te boeien.

ANBO-koor VoorAnker

Maar liefst 21 zangstukken (alt) maar ook koordirigent

stonden op het programma Wim de Vries ontvingen veel

die door het 40-koppige applaus voor hun perfecte

koor zuiveren melodieusten zangstukken. Aan de piano

gehore werden gebracht, de trouwe begeleider Theo

Solisten als Martha Koper Wijnendie metspeels gemak

(sopraan) en Afra Schaper devele gevarieerde zangstuk-

ken begeleidde. Een hecht

koor waarvan de leden het

zingen voor publiek gewoon

het einde vinden. En ook dat

straalt ervan af

Volgens koordirigenten repe-

titorWim de Vries zal het koor

in 2010 haar 40 jaar bestaan

gaan vieren. Uiteraard kun-

nen we dan ook weer op een

groots Najaarsconcert reke-

nen. Volgens DeVries zal daar-

om volgend jaar vooral een

jaar worden van hardwerken

en veel repeteren. Toch vraagt

hij ook of nieuwe leden zich

bij het koor willen aansluiten.

Er is geen leeftijdsgrens. Elke

woensdagmiddag (vanaf 14.15

uur) wordt er gerepeteerd in

het Gemeenschapshuis in

Zandvoort. Altijd reuze ge-

zellig en zeer leerzaam. Na

afloop van het concert ont-

vingen de solisten een bloe-

menhulde en werden ook alle

koorleden niet vergeten.

Sportclub Unicum 35 jaar

Vorige week woensdag was het weer een klein feestje op de

Brinck in Nieuw Unicum. De jarige sportclub S.C. Unicum '73

reikte traditioneel weer de prijzen uit aan de deelnemers

van de competities 'Bal over Net', rolstoeltennis en 'Jeu de

boules'. Een gezellige bijeenkomst waar de meest sportieve

deelnemers prachtige bekers in ontvangst namen.

Vanwege het 35-jarig bestaan

vierde het vrijwilligerscorps

dat met een gezellig feest

aan de overkant van de weg

in pannenkoekenrestaurant

De Duinrand. Want ook de

meeste vrijwilligers zijn al

jaren elke week belangeloos

aan het werk voor de sport-

club. Een waardering die zeer

op prijs werd gesteld.

Bij de oprichting was

Sportclub Unicum '73 di-

rect al een unicum. Alleen

gehandicapten, afkomstig

uit Nieuw Unicum, waren

lid. Tafeltennis, biljarten,

rolstoelraces in en rond de

faciliteit, jeu de boules en

allerlei jaarlijkse sportdagen

waren toen de belangrijkste

sportbijeenkomsten. Binnen

vijfjaar werd het ook mo-

gelijk dat valide sporters lid

mochten worden. Een nog

grotere groei werd daardoor

mogelijk en uitbreiding, met

onder andere een tennis-

baan, maakte juist de be-

langstelling voor deze sport-

club in de directe regio van

Zandvoort en Bentveld groter.

Uit dat verre verleden over-

leefden twee afdelingen de

tijdgeest, waarin de minder

gehandicapten zelfstandig

gingen wonen en er steeds

zwaarder gehandicapten 'in-

stroomden'. Minder hand- en

armfuncties maakten onder

andere tennis en tafeltennis

minder geëigend voor deze

bewoners.Anno20o8en dus

35 jaar later zijn 50-plussers

Cerard Schilpzand en Cerard

van de Bor met een grote

groep vrijwilligers de drijven-

de krachten achter 'Bal over

Net', een aangepaste tennis-

versie voor rolstoelers, en Jeu

de boules in eveneens aange-

paste vorm. Wekelijks zorgen

zij voor veel speelpleziervoor

tientallen gehandicapte be-

woners en belangstellenden

van buiten.

Ck ^
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 november

en de verdere in week 46 door het college genomen besluiten

zijn i8 november vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Eindejaarsuitkering 2008

De gemeenteraad van de gemeente Zandvoort heeft beslo-

ten uitvoering te geven aan voorgesteld beleid van het Rijk

om extra geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van

armoedebeleid.

Dit betekent dat ieder huishouden met een inkomen tot

maximaal 120% van het sociaal minimum een eenmalige

eindejaarsuitkering zal ontvangen van € 50,--.

Indien u bekend bent bij de gemeente Zandvoort met een

Wwb uitkering, een langdurigheidtoeslag, een toeslag ou-

deren en chronisch zieken, een toeslag voor schoolgaande

en/of sportende kinderen dan behoort u automatisch tot

de doelgroep die € 50,-- gaat ontvangen. U ontvangt hier-

over deze week schriftelijk bericht. U hoeft dus zelf niets

te doen.

Wanneer u niet bekend bent bij de gemeente Zandvoort en u

denkt op grond van het bovenstaande recht te hebben op de

eenmalige eindejaarsuitkering, dan kunt u contact opnemen

met de gemeente Zandvoort en een aanvraag indienen. U

kunt dagelijks langskomen om een aanvraagformulier op te

halen of bellen met de afdeling Maatschappelijke zaken en

diensverlening, telefoon: 5740100.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op deze toeslag

mag uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantiegeld

niet hoger zijn dan:

€1.069,63 voor een alleenstaande

€ 1.375,23 voor een alleenstaande ouder

€ 1.528,04 voor gehuwden/samenwonenden

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact op

met de afdeling Maatschappelijke zaken en Dienstverlening,

telefoon: 5740100.

Extra Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 november. Op de

agenda staat:

- Opening

- Loting

-Vaststellen agenda

-Vaststellen notulen van 30 september 2008

Hamerstuk:

-Welstandsnota strand

- Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Strand

en Duin

- Evaluatie parkeerbeleid Brederodebuurt

- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om

ig.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze krant

nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de web-

site. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering

ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en

conceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage

bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen

beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur

en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,

ether FM 106,9).

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 25 november vanaf

20.00 uurinde raadzaal. De deu ren gaanom 19.30 uur open. De

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

- Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijsten 16 oktober 2008

-Vast agendapunten

- Wijzigingsplan bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o.,

perceel Kennemerweg.

- Onttrekking wegennet

- Uitgangspunten erfpacht Middenboulevard

-Varianten hoorcommissie

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijn en van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen opdeagenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planningen Control vergadert op 26 november

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

ope n. De ent ree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda

staat:

- Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijsten van 14 en 15 oktober 2008

-Vaste agendapunten

- Subsidieverzoek Stichting Jazz in Zandvoort voor het organi-

seren van jazzconcerten in gebouw De Krocht

- Belastingverordeningen 2009

- Begrotingsrapportage 2008-3 (Berap 3)

- Plankosten project Middenboulevard

- Rondvraag

- Grondexploitatie Louis Davidscarré

- Sluiting

De agenda kan na het verschijn en van deze krant nog gewijzigd

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen opdeagenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweed e lid, van de Gemeentewet lig-

gen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 9

december 2008 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden

voorgelegd, inclusief de begrotingsrapportage 2008-3, sn die

financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden

tot en met 9 december 2008 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 20 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ontwerpbestemmingsplan Boulevard Noord artikel 3.8

WRO met bijbehorende Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 november

2008 ged urendezes weken ter inzage ligt het ontwerpbestem-

mingsplan Boulevard Noord.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied

dat wordt begrensd door:

- de Burg. Van Alphenstraat;

- de Van Speijkstraat;

- het Stationsplein;

- de Ir. E.J.J. Kuindersstraat;

- de Zeestraat;

- de Burg. Engelbertsstraat;

-de Van Heemkerckstraat;

- de Boulevard Barnaart.

Aard

Het bestemmingsplan moet voldoen aan het geldende

Europees-, rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. Beslo-

ten is om zoveel mogelijk de feitelijke situatie in het be-

stemmingsplan vast te leggen. Het plan heeft daarom een

hoofdzakelijk conserverend karakter. Daarnaast wordt in

het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om onder

bepaalde in het plan beschreven voorwaarden de paviljoens

langs de Boulevard Barnaart beperkt fysiek en functioneel

uit te breiden.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een plankaart,

toelichting en regels, ligt gedurende de openingstijden ter

inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis (ingang

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34 te Zandvoort.

Zienswijzetertnijn

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij

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

mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de

heer A. Hoogesteger (juridisch), bereikbaar onder nummer 06

- 54 68 50 57 of mevrouwT. Versteegen (stedenbouwkundig),

bereikbaar onder nummer 023- 574 01 00.

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publioatie week 47

Ontheffing Wet geluidliinder (artil<elen noa en nob)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend

dat zij voornemens zijn om ten behoeve van het bestemmings-

plan "Boulevard Noord "een besluit te nemen tot het vaststel-

len van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare

geluidsbelasting (verkeerslawaai) als bedoeld in artikel 110a

van de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op de

paviljoens Boulevard Barnaart 14 en 16.

Procedure

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 november 2008

gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het

gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare biblio-

theek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden

bij het college van Burgemeester en wethouders (Postbus 2,

2040 AA Zandvoort). Voor een mondelinge reactie kan contact

worden opgenomen met de heer A. Hoogesteger, bereikbaar

onder nummer 06 - 54 68 50 57.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Linnaeusstraat 1 t/m 11, sloop riolering, ingekomen 10 novem-

ber 2008, 2008-208S.

- Burgemeester v.Alphenstraat 108, vernieuwen race control

tower, ingekomen 10 november 2008, 2008-211RV 2e fase.

- Kerkplein 6, plaatsen terrasschotten , ingekomen 12 november

2008, 2008-212LV.

- Dorpsplein 2, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw, inge-

komen 12 november 2008, 2008-213LV.

Bentveld:

- Groot Bentveld 1-3, gedeeltelijk veranderen tuinmuur, inge-

komen 11 november 2008, 2008-210RV.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Zandvoortselaan 127, één populier, aanvraag ingekomen 23

oktober 2008, overlast.

- Parnassialaan 19, één berk, aanvraag ingekomen 24 oktober

2008, berk is van slechte kwaliteit.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Kostverlorenpark, 70 bomen, diverse soorten, verleend op 14

november 2008.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president

van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek

om voorlopige voorziening indienen bij de president van de

rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-

gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Verkeersmaatregelenfeestmarkt 2008

Het col lege van Burgemeesteren Wethouders meldt het instel-

len van de volgende maatregelen i.v.m. de feestmarkt 2008:

1. de plaatsing van fysieke maatregelen inclusief een geslo-

ten verklaring door het plaatsen van de borden model Coi van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 op de volgende locaties:

- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat tegen

te gaan;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

straat;

- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;

- in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan) direct

ten westen van de Koninginneweg;

- in de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davids-

straat;

- in de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de Louis

Davidsstraat;

- in de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;

- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

- in de Swaluëstraat direct ten noorden van het Gasthuis-

plein;

- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Swaluëstraat;

- op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aansluiting

met de Gasthuisstraat;

- op het Dorpsplein direct ten oosten van de Sandrinastraat;

- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

2. op woensdag 26 november 2008 de borden Eoi (Verboden

te parkeren) van bijlage I van het Regie ment Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 met onderbord 'zondag aanstaande' te

plaatsen op de locatie van de feestmarkt 2008 om zodoende

de locatie vrij te houden van geparkeerde auto's;

3. vergunningshouder voor de desbetreffende wegen kunnen

parkeren op het De Favaugeplein vanaf zaterdag 29 november

2008 na 12.00 uur tot en met maandagi december 2008 tot

12.00 uur;

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeesteren Wethouders, Postbus2, 2040 AA Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzien in gen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

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

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

Melding of klacht?

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoórdinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een

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 naarwerk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral diciit bij mensen



ADVENTURE RACE

Pepijn Paap 3^ tijdens NK Adventure Race

Anderhalve week geleden vond in de Belgische Ardennen

het Nederlands, en Belgisch, Kampioenschap Adventure

Race plaats. Een 225 km lange wedstrijd die lopend, met

de mountainbike, kayak, klimmend en oriënterend moest

worden afgelegd. De deelnemers hadden tussen de 24 en

30 uur de tijd om het parcours te slechten.

Pepijn Paap

Onze plaatsgenoot Pepijn

Paap deed dit l<eer mee in

het mixed l<lassement sa-

men met José Hamer en

met als doelstelling het po-

dium te halen. Miezerige re-

gen afgewisseld met flinke

plensbuien, modderachtige

en sompige bospaden, koud

waterdoorwadingen en een

nacht met temperaturen

rondom het vriespunt wa-

ren de uitdaging.

Al snel bleek dat het geen

eenvoudige wedstrijd was,

het glooiende terrein en

moedernatuurmaakten het

een ware slijtageslag. Van

de 31 teams zijn er 14 (!) uit-

gevallen. Met name de kou

eiste zijn tol. Paap en Hamer

probeerden goed voorelkaar

te zorgen en zaten goed in

de wedstrijd. Er werden de

eerste 20 uur geen naviga-

tiefouten gemaakt en alle

controlepunten werden sim-

pel gevonden. Natuurlijke

obstakels werden overwon-

nen, bijvoorbeeld door mid-

den in de nacht tot navel-

hoogte de ijskoude rivier

de Warche al lopende te

doorkruizen. Rond een uur

of 5 in de ochtend begon de

vermoeidheid op te spelen

en was de scherpte er een

beetje vanaf Kleine foutjes

werden gemaakt waardoor

niet meerde optimale route

gekozen werd.

Helaas werden de mannen

vroeg in de ochtend gecon-

fronteerd met een lekke

band die vervangen moest

worden. Door de bizarre

modderachtige omstandig-

heden verloor hetteam een

dik uur tijd door aan de fiets

te sleutelen. De modder was

zo hardnekkig dat deonder-

delen de nodig waren om de

band te vervangen, niet los

te krijgen waren. Het duo

besloten toen om tactisch

gezien een aantal punten

over te slaan en richting

finish te gaan. Elke 5 mi-

nuten na 13.30 uur over de

finish zou namelijk straf-

punten opleveren. Hetteam

finishte, na 29 uur ploeteren,

een uur binnen de tijd om-

dat het laatste deel van het

parcours simpeler was dan

verwacht.Achteraf bleek dat

het team op 1 punt na de 2e

plaats had gemist, maar ze

waren uiterst tevreden met

hun derde plaats. Paap en

Hamer gaan zich nu voor-

bereiden op het wereldkam-

pioenschap volgend jaar in

Portugal.

FUTSAL

Moeizame winst ZSC'04
Het was afgelopen vrijdag een moeilijke avondje futsai voor

ZSC'04. In de Korverhal ontving de Zandvoortse ploeg Pro-

motie De Eersteling uit Badhoevedorp, die op dit moment in

de onderste regionen van de tweede klasse verblijft. ZSC'04

echter speelt mee voor de eerste periodetitel.

De wedstrijd kenmerkte zich

doordat bij ZSC'04 de op-

drachten niet goed werden

uitgevoerd. Ondanks de ver-

woede pogingen van de coa-

ches Vincent Fleers en Marcel

Paap, om ZSC'04 bij de les te

houden. "Het was gewoon

heel simpel. Zodra je zag dat

mensen hun taak niet goed

uitvoerden, kwamen we in de

problemen. Op het moment
dat we dit weer wel deden en

extra gas gaven, maakten we

gewoon weer de doelpun-

ten", aldus coach Paap.

In de eerste helft nam ZSC'04

weliswaar een voorsprong,

maar de Badhoevedorpers

kwamen voor rust toch weer

op gelijke hoogte, 2-2. Na de

rust begon het bij ZSC'04 iets

beterte draaien. Uiteindelijk

wonnen de Zandvoorters het

duel met 6-4, maar over de

gehele wedstrijd genomen

kan het spel van Zandvoortse

zijde toch slecht genoemd

worden.

Door de winst blijft ZSC'04

wel zicht houden op de pe-

riodetitel. Als op woensdag

3 december tegen United

wordt gewonnen, dan heeft

ZSC'04 deze "titel.

SOFTBAL

Softballers in 3^ klasse

De KNBSB heeft de voorlopige competitie-indelingen voor het seizoen 2009 gepubliceerd.

De heren van ZSC doen na het kampioenschap van vorig jaar een stapje omhoog naarde

3e klasse D. De dames zijn opnieuw ingedeeld in de 6e klasse E.

De 3e klasse D is een regi- Badhoevedorp, TIW/ De dames van ZSC treffen

onaal getinte afdeling met Survivors (Diemen), RCH/ als tegenstandsters DSS 6,

voor het grootste deel stan- Pinguïns 2 (Heemstede) en Olympia 7 en 8, Schoten 2,

daardteams. De ZSC-heren de Haarlemse teams DSS THB 4 en Flags 2. De com-

ontmoeten in deze klasse 2, Kinheim, Olympia H en petitie begint op 11 april

AMVJ/US (Amsterdam), Sparks. 2009.

BASKETBAL

Heren en dames zonder punten
Het is het herenteam van The Lions zaterdag niet gelukt om de routiniers van Akrides 4

met een nederlaag naar huis te sturen. In de Korver Sporthal werd een 59-74 nederlaag

geleden. Het damesteam heeft opnieuw een wedstrijd met klein verschil verloren. In de

Amsterdamse Apollohal waren The Falcons met 46-42 te sterk.

Verdedigende actie van Ron v.d. Meij en Niels Crabbendam

Bij de heren begon het al

in het eerste kwart en dan

vooral tegen het einde

daarvan. Akrides kreeg van

de Zandvoortse verdediging

de gelegenheid om tot 4
keer toe aan te leggen van

buiten de driepuntscirkel

en alle 4 de schoten gleden

probleemloos door de ring;

dan sta je ineens achter met

27-14. Het tweede kwart

gaf een andere aanblik.

Zandvoort begon te sco-

ren en verdedigde strakker

waardoorvooral de driepun-

tenkoning aan IJmuidense

kant het een stuk moeilijker

kreeg.

Na de thee was het weer

Akrides dat de schrijver

het meeste werk bezorgde.

Zandvoort moest wat meer

aanvallendgaanspelen maar

als de schoten niet vallen,

houdt het gewoon op. Ook

nu. Met 8 punten achter-

stand begon Lions aan een

bijna onmogelijke opgave

om dit geroutineerde team

te verslaan. Uiteindelijk werd

met 15 punten verschil verlo-

ren, 59-74.

Dames
Coach Richard Koper kon he-

laas niet over de steeds meer

invorm komende BercisMetz

beschikken en dat merk je di-

rect onder het bord in zowel

de verdedig ing als in de aan-

val. Het verschil werd in het

eerste kwart duidelijk. Lions

was toen een groot aantal

minuten niet in staat de

bal door de ring te mikken.

Daarna ontstond een span-

nende strijd die uiteindelijk

in Amsterdams voordeel ein-

digde. Complimenten kreeg

Kim Monteauban van haar

coach voor haar getoonde

spel en inzet:"Kim heeft zeer

sterk gespeeld. Zowel aanval-

lend als verdedigend was zij

overal te vinden en scoorde

terloops ook nog een 7 pun-

ten. Voor de rest kan ik spre-

ken van een offday van mijn

team. Ik vond dit de slecht-

ste wedstrijd van dit seizoen.

Nu gaan verlieswedstrijden

doorwerken daarom hoop ik

dat we snel uit die negatieve

spiraal komen."

De eerstkomende wedstrijd

voorde Zandvoortse heren is

op 29 november aanstaan-

de als de reserves van Onze

Gezellen te gast zullen zijn

in Zandvoort. Deze wedstrijd

begint om 19.15 uur. Het da-

mesteam speelt komende

zaterdag een thuiswedstrijd

tegen AMVJ. Die wedstrijd

begint om 17.30 uur.

VOETBAL - ZATERDAG

Zaterdagelftal heeft het moeilijk

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort is er zaterdag niet in geslaagd om Marken een slag

toe te dienen. Op het voormalige eiland waren onze plaatsgenoten zeker niet de minste

partij maar ze konden opnieuw het doel niet vinden. Ondanks een redelijk groot over-

wicht, met name tijdens de 2e helft, en een aantal grote kansen werd er verloren met 2-0.

Hierdoor dreigt Zandvoort naarde onderste regionen van de 2e klasse A af te zakken.

stem Stobbelaar verdedigt

"Wij waren bijna de hele

wedstrijd de betere ploeg en

speelden veel meer op hun

helft dan zij bij ons. De beide

doelpunten zijn uit counters

gekomen. Ik maak mij niet

zo druk dat we niet scoren,

we krijgen pas problemen

als we niet meer creëren en

dat is nog steeds het geval.

Als Nigel Berg de kansen uit

de eerste helft voor 50% had

benut, sta je gewoon met

0-2 voor bij rust. Ik denk ook

dat de bovenste vier ploegen

voor ons te hoog gegrepen

zijn maar dat is niet erg. We
hebben een jong team en

dat moet nog helemaal ge-

vormd worden", zegt een nog

niet verslagen Piet Keur. Hij

heeft gelijk. Zandvoort be-

gon fel aan de wedstrijd en

liet zich de kaas niet van het

HANDBAL

brood eten en speelde voort-

varend, veelal op de helft van

de gastheren. Deze konden

zich beperken tot counteren

en dat gebeurde dan ook. In

de 17e minuut kon keeper

Boy de Vet in eerste instantie

een hard schot nog stoppen,

maar de rebound verdween

achter de Zandvoortse sluit-

post. Daarna was het eigen-

lijk alleen maar Zandvoort

dat domineerde echter,zoals

al vermeld, onder resultaat.

En kwartier na rust was het

weer Marken dat De Vet

het nakijken gaf en een vei-

lige marge van 2 doelpun-

ten kreeg. Ondertussen had

Berg de nodige kansen om
zeep geholpen waarvan er

een zeker een doelpunt had

moeten worden. Alleen voor

de keeper wachtte hij te lang

met schieten waardoor er als-

nog een Markens been in de

weg zat. Wat Zandvoort ook

probeerde het lukte gewoon

nieten toen Sven van Nes zijn

tweede gele kaart kreeg was

het over. Opnieuw een ne-

derlaag zonder zelf te scoren.

"Zaterdag wordt voor ons een

cruciale wedstrijd. Dan spelen

we de inhaalwedstrijd tegen

in mijn ogen een van de min-

ste ploegen uit de competitie,

WV-HEDW. Deze wedstrijd

moet hoe dan ook gewon-

nen worden. Ik voorspel dus

niet bepaald een mooie wed-

strijd", sluit Keur af Overige

uitslagen 2e klasse A: HCSC
- DVVA: 2-1; Monnickendam
- Amstelveen: i-i; HBOK -

ZCFC6-2en Kennemerland

-Swift 2-0.

Verh'es handbalsters ZSC

Het dames zaalhandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd

tegen Zeeburg 2 in Diemen niet met een overwinning

kunnen afsluiten. Na een 9-6 achterstand bij de rust werd

uiteindelijk met 18-12 verloren.

In het beginvan de wedstrijd van Rhee met een beenbles-

was er een gelijkopgaande sure uitviel, werd het nog

strijd, waarin Zeeburg gelei- moeilijkerdan hetal wasvoor

delijk aan een overwicht kon de Zandvoortse dames. In de

opbouwen. Nadat Daphina 2e helft zag ZSC geen kans de

achterstand weg te werken.

Zeeburg wist de voorsprong

zelfs te vergroten tot zes

doelpunten. Het werd uit-

eindelijk een duidelijke 18-12

nederlaag voor ZSC. Romena

Da n iels maakte 5 doel punten-

voor ZSC en Charisa Koning

4. Laura Koning, Daphina van

Rhee en Martina Balk scoor-

den ieder één doelpunt.
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VOETBAL - ZONDAG

Eerste zondagse punt is binnen
Het heeft even geduurd maar nu is dan eindelijk het eerste

punt binnen. SV Zandvoort zondag heeft uit bij mede-

kandidaat degradant Geel Wit een gelijkspel uit de strijd

weten te halen en staat nu niet meer puntloos onderaan.

De mannen van trainer Ja mal

hebben nog en lange weg te

gaan maarvorige week con-

stateerde deze krant al dat

er vooruitgang geboekt is.

In Haarlem, onder de rook

van de kathedraal, ontstond

een wedstrijd met twee ge-

zichten. De eerste helft was

duidelijkvooronze plaatsge-

noten die dooreen doelpunt

van Ahmet Bayal een voor-

sprong konden nemen die

ze tot de rust vast wisten te

houden. Het tweede bedrijf

echter kenmerkte zich door

een steeds sterker spelend

Geel Wit. Het kon eigenlijk

niet anders dan dat de gast-

heren lanszij zouden komen.

Dat geschiedde dan ook en

dan houdt je als Zandvoort-

supporter weer de billen

dichtgeknepen. Gelukkig

was Zandvoort nu wel in

staat om de aanvallen van

de gastheren te pareren en

konden na het laatste fluit-

signaal eindelijk het eerste

punt 'omarmen'. Komende

zondag speelt het zondagel-

ftal van SV Zandvoort niet.

Overige uitslagen 4e klasse

D: Concordia - Zwanenburg:

4-1; Bloemendaal - Olympia

Haarlem: 3-0 (!); SVIJ - De

Brug:3-o;DSK-Ripperda:o

- 3 en Alliance '22 -Schoten:

3-0.

JUDO

Nacht van de Samurai
Maar liefst 85 jeugdige judoka's hebben vorige week vrijdag de Nacht van de Samurai

in en rond de Zandvoortse vestiging van Kenamju meegemaakt. Zij kregen onderricht in

allerlei soorten Japanse (vecht)kunst, en spel, en bleven slapen en ontbijten in de dojo.

Ook werd eronderleidingvan

een aantal 'grote namen' uit

de Nederlandse judowereld,

waaronder Henk Grol (brons

op de Olympische Spelen van

Beijing)en zijn Olympischeju-

docoach Maarten Arens, flink

wat judo-oefeningen door-

genomen. Eveneens stond er

een strandtraining op het pro-

gramma."Het is steeds weer

een feest als we dit organi-

seren. De jeugd geniet ervan.

Maarnietalleen dejeugd.ook

de begeleiding is zeer enthou-

siast", blikt Marcel van Rhee

van Kenamju Zandvoort te-

rug. Toen de deelnemers uit-

eindelijk weer naar huis ging

kregen ze nog een aandenken

aan deze bijzondere nacht.

ADVERTEERDERS
(In alfabetische volgorde) Dierenarts Dekker Van Aacken Glaszettersbedrijf

Administratiekantoor K.Willemse Dorsman Assurantiën Van der Reijden Makelaars

Algemene uitvaartbegeleiding Filoxenia Greek Cuisine

Zandvoort IJzerhandel Zantvoort Sinterklaasactie:

Auto Strijder Jobtide Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Autobedrijf KariMo Laurel & Hardy Café Koper

Autobedrijf Zandvoort Meijer Advocaten Etos

Bertram & Brood OHD Kroon Mode
Beter Mobiel P.van Kleeff Lavogue

Café Oomstee Pluspunt Boomhut Massage bij Rosa

Café 't Badeendje Printing People Music Store

Cense en van Lingen Sea Optiek Parfumerie Moerenburg

Chocoladehuis Willemsen Stichting Classic Concerts Shanna's Shoe Repair

Circus Zandvoort Take Five & Leatherwear

Danzee Uitvaartcentrum Haarlem Slinger Optiek

Qi £>
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Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand

van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime

L-vormige woonkamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige

tuin op het zuiden met achterom, garage en oprit voor meerdere auto's.

• Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
• Alle ruimtes zijn zeer royaal

• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

• Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station

• Gebruiksoppervlakteca. 170m^

Vraagprijs € 575.000,-

prijsverlagi

Virtual tour

m0im^

Celsiusstraat 200
Altijd al gelijkvloers willen wonen maar liever niet in een flat? Dan kunt u

overwegen om deze patio-bungalow te komen bekijken. Deze nagenoeg

vrijstaande 4 kamer (voorheen 5 kamers) woning beschikt over een

achterom en parkeren op eigen terrein en is uitermate geschikt voor praktijk

of kantoor aan huis. Het kleinschalige winkelcentrum van Zandvoort Noord

ligt op steenworp afstand evenals de duinen en de bushalte naar onder

andere het centrum en het strand.

• Patio met achterom

• Gebruiksoppervlakteca. llOm^

Vraagprijs € 339.000,-

Virtual tour

Jac. van Heemskerckstraat 17
Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de

buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de Ie verdieping

is prachtig gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2

slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten.

• Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Op loopafstand van het centrum en station

• Gebruiksoppervlakte ca. 90 m^ (incl. het balkon)

Vraagprijs: € 275.000,-
Virtual tour

Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer appartement met

zonnig balkon op het westen en een vleugje zeezicht. Complex Westerduin

is tussen het gezellige centrum en het strand gesitueerd en beschikt over

een lift.

• Betreft appartement op de 2' verdieping.

• Inpandige berging

• Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen

• Gebruiksoppervlakte ca. 70 m^

Vraagprijs: € 209.000,-
Virtual tour

JanSnijerpleinS
In de luwte van het centrum, aan een autovrij pleintje, staat dit vrijstaande

woonhuis met oprit voor 2 auto's, besloten tuintje, 2 schuurtjes en 5

slaapkamers (waarvan 2 in het souterrain). Het huis is rond 1978 gebouwd,

beschikt over 4 woonlagen en is zeker uw bezoek waard.

• Sfeervolle woonkamer met balkenplafond

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Begane grond beschikt over een plavuizenvloer

• Gebruiksopp. ca. 150 m^ perceelopp. 143 m^

Vraagprijs € 450.000,-
^360;

Virtual tour

Thorbeckestraat 70
Altijd al de wens gehad om de indeling van uw appartement aan zee zelf

te bepalen? Het betreft een casco hoekappartement van ca. 85 m^ direct

aan de wandelboulevard, welke geheel naar eigen smaak en indeling kan

worden verbouwd. U kunt zelf bepalen waar u bijvoorbeeld de keuken

of de badkamer gaat plaatsen. Door de ligging op de hoek van de 3'

verdieping heeft u werkelijk fantastisch uitzicht over de Noordzee, dorp

en de beschermde duinen. Het balkon is op het westen gesitueerd en met

helder weer kunt u zelfs Noordwijk en Scheveningen zien liggen!

• Inpandige berging aanwezig

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m^ (exclusief balkon)

Vraagprijs € 239.000,-


