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Het concept fietsbeleidsplan Zandvoort 
2009 is vanaf heden in te zien aan de 
balie op het gemeentehuis. Natuurlijk 

nog sneller via www.zandvoort.nl. 

vervolg op pagina 3
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Op 22 november werd in circus Zandvoort de rode loper 
uitgerold voor de première van de film Oorlogswinter. In 
de enige bioscoop van Zandvoort werd onder grote be-
langstelling het startschot gegeven van niet alleen de 
film, maar ook tal van activiteiten in Zandvoort die te 
maken hebben met het thema uit de film: WO II. 

Première Oorlogswinter 
in Circus Zandvoort

Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker vindt dat er verder geen onder-
zoek hoeft plaats te hebben naar het aantal sterfgevallen bij woon- en zorgcentrum Huis 
in de Duinen in Zandvoort. Bussemaker heeft dat gemeld in antwoord op vragen van 
Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV). Volgens een onderzoek van een onafhankelijk ver-
pleeghuisarts is geen sprake van misstanden bij de afdeling De Branding.

van de psychogeriatrische af-
deling De Branding. In 2007 
waren er 15 sterfgevallen en 
12 in 2008. De verpleeghuis-
arts meldt in zijn rapportage 
dat er “geen aanwijzingen 
zijn voor onvoldoende zorg, 
waarbij er redelijkerwijs een 
oorzakelijke relatie gelegd 
kan worden met het overlij-
den”.

Op landelijk gemiddelde
In alle onderzochte gevallen 
is volgens de onderzoeker bij 
veranderingen in de gezond-
heidstoestand “voldoende en 
vroegtijdig”gerapporteerd 

De staatssecretaris verwijst 
daarbij naar een onderzoek 
van een consulterend ver-
pleeghuisarts van Huis in 
de Duinen, die geen bijzon-
derheden heeft geconsta-
teerd met betrekking tot de 
sterfgevallen in 2006, 2007 
en 2008. Een onafhankelijke 
verpleeghuisarts heeft, in 
aanvulling op de bevindin-
gen van de consulterend 
verpleeghuisarts, op verzoek 
van de Inspectie een nader 
onderzoek uitgevoerd. Deze 
arts heeft steekproefsgewijs 
onderzoek verricht naar het 
overlijden van 27 bewoners 
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Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes
Perikelen busbaan

‘Die aardige wethouder heeft 
alweer zijn excuses aangeboden’

Arbeids-, huur en strafrecht
Echtscheidingen, (verweer) incasso

Immigratierecht

Verspronckweg 1, Haarlem
023 – 534 71 56

(Bel voor gratis oriëntatiegesprek)
(ook voor gefinancierde rechtshulp)

www.meijeradvocaten.nl

A d v o c A t E n

MEIjEr

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Oerdonker met sesam   
400 gram € 1,25

Stap eens binnen voor het  
“Heerlijk avondje assortiment”: 

Banketletter, Banketstaaf,  
heerlijke speculaasjes mét of zonder 
amandel, Speculaasbrokken en een 
uitgebreid assortiment SINT en PIET 

chocolade en marsepein

door Nel kerkman 
 
Voor aanvang van de film 
nam Belinda Göransson, 
kwaliteitsmanager van Circus 
Zandvoort, het woord. In haar 
inleiding memoreerde ze de 
oorlogsjaren in Zandvoort 
waar 153 joodse gezinnen 
werden geëvacueerd waarvan 
slechts 21 de oorlog overleefd 
hebben. Ook de Zandvoortse 

bevolking moest evacueren, 
waarna de sloop van honder-
den gebouwen in werking 
werd gezet. Een dorp dat na 
de oorlog weer snel opge-
bouwd werd en waar tal van 
gedenktekens zoals bunkers, 
graven, plaquettes en foto’s 
herinneren aan een tijd die 
niet vergeten mag worden.

Actueel Actueel Jubileum Sport
Doe mee met
fotowedstrijd

Wethouder biedt 
excuses aan

Chris Wagenaar
50 jaar architect
 

Eindelijk winst
basketbal dames

aan de behandelend arts. 
Deze behandelend arts  heeft 
“actief overlegd” met de fa-
milie van de patiënten. Ook  
is er in alle situaties “over-
eenstemming bereikt” over 
het te voeren medisch beleid. 
Het Huis in de Duinen heeft 
eind oktober de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg 
geïnformeerd over de sterf-
tecijfers van afdeling De 
Branding. Statistisch gezien 
komen deze cijfers precies 
overeen met het landelijk 
gemiddelde.

Rapport: geen sprake van misstanden 
in Huis in de Duinen

Zelfs een rode loper ontbrak niet | foto Rob Bossink

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

Spetterende feeStmarkt 
zie pagina 12 & 13
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familieberichten

nov./dec.w a t e r
Hoog Laag Hoog Laag

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog

waterstanden

03.09
03.45

-
-
-
-
-
-

27
28
29
30
1
2
3
4

1 1 . 1 5
1 1 . 4 5
00.16
00.40
00.55
01.46
0 2 .1 5
02.54

1 5 . 1 9
1 5. 5 6
04.25
04.55
05.36
06.59
06.35
0 7. 1 5

23.37
-

12 .26
1 3 . 5 6
13 .26
14.56
14.36
1 5 . 1 6

-
-

16.32
1 7. 0 5
1 7. 3 9
1 8 .1 6
18. 45
1 9.25

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

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

Sinds 1992 uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM

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

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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colofon

Volgens mij…
zijn de data in mijn agenda 
voor december al aardig in-
gevuld met allerlei feesten, 
verjaardagen en evenemen-
ten. Hoezo rustig aan? Zelfs 
als gepensioneerde lukt het 
niet. Er is altijd wel iets waar 
ik geen nee tegen kan zeg-
gen. Nou moet ik eerlijk toe-
geven dat ik alles wel leuk 
vind en dat is kennelijk mijn 
valkuil. Misschien komt het 
omdat ik aan de korte kant 
van mijn leeftijd sta. Als u 
begrijpt wat ik bedoel.
 Vaak betrap ik me erop 
dat ik een streefjaartal in ge-
dachte heb. Hoe zou het bij-
voorbeeld over 20 jaar zijn? 
Jeetje, dan is mijn oudste 
kleindochter bijna 30 jaar en 
wie weet heb ik misschien al 
achterkleinkinderen. Dat lijkt 
me echt geweldig! Maar zal 
ik dat nog wel meemaken? 
Ik weet zeker dat ik niet de 
enige ben die zo redeneer. 
Net zoals ik af en toe nog 
terugreken naar de ouder-
wetse gulden en dan denk: 
“Tjonge, dat moet ik echt 
niet kopen, véél te duur!” 
Ik kan er niets aan doen, zo 
zit ik gewoon in elkaar. Dat 
is de aard van het beestje. 
Maar volgens Cruijff  ‘heb 
ieder nadeel zijn voordeel’ 
want de euro is best handig 
als jouw vakantiebestem-
ming dezelfde munteenheid 
heeft. Geen geklungel meer 
met teruggeven. 
 Bij het nadenken over 
mijn streefjaartal krijg ik 
ontzettende haast en wil 
ik dubbelop genieten van 
het leven. Lekker lang op 
vakantie, genieten van fa-
milie en de kleinkinderen. 
Ik zal me dan ook niet meer 
zo druk maken over aller-
lei zaken waar ik toch niets 
aan kan veranderen. Neem 
nou de Middenboulevard of 
de commotie over de bus-
baan. Prima allemaal, als ik 
financieel maar niet hoef 
bij te dragen aan de 
hersenspinsels van 
anderen. Ik heb al-
leen nog maar zin in 
gezellige zaken! Dus, 
welkom december. N
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cartoon Hans van Pelt

vervolg  - Première Oorlogswinter

vervolg  - Rapport Huis in de Duinen

De Decemberactie van de Ondernemers Vereniging Zand-
voort (OVZ) staat dit jaar geheel in het teken van het 100 
jarig bestaan van de vereniging. De loten en bijbehoren-
de posters zijn in een nieuw jasje gestoken en de prijzen 
liegen er niet om! Zo stelt OVZ i.s.m. Lukon Tweewielers 
een spiksplinternieuwe scooter ter beschikking. Daarnaast 
hebben vele leden van de vereniging andere aantrekkelijke 
prijzen aangeboden. 

Verder maakte Göransson 
een vergelijk met de film 
Oorlogswinter waar de 13 
jarige hoofdpersoon Michiel 
geconfronteerd wordt met 
verraad en verzet en daar-
door snel volwassen wordt. 
“Michiel woont in Vlank, een 
dorp dichtbij Zwolle maar hij 
had net zo goed in Zandvoort 
kunnen wonen. Want ook in 
Zandvoort zijn kinderen door 
de oorlog sneller volwassen 
geworden”, sprak Göransson. 
Tot slot bedankte ze alle 
mensen en instanties die 
spontaan medewerking had-
den verleend aan de specia-
le activiteiten rond de film. 
Tevens sprak Göransson de 
wens uit dat de VVV de acti-

Gedurende de komende 4 
weken vult u het gratis lot 
in dat u ontvangt bij uw 
aankoop bij een van de aan-
gesloten winkeliers, vervol-
gens deponeert u het lot in 
de daarvoor bestemmende 
bussen. Op zaterdag 29 no-
vember, 6, 13 en 20 decem-
ber zal er bij ZFM tijdens 
“Goedemorgen Zandvoort” 

viteiten zal oppakken en ge-
bruiken om te laten zien dat 
Zandvoort ook een bijzonder 
dorp is met historie en ver-
halen. Vervolgens werd de in-
drukwekkende film vertoont 
over de laatste oorlogswin-
ter van een gezin ergens in 
Nederland. 

De film draait vanaf van-
daag dagelijks tot en met 
10 december. Naast de film 
worden er verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd die 
met het oorlogsverleden van 
Zandvoort te maken hebben, 
waar bioscoopbezoekers op 
vertoon van hun kaartje aan 
kunnen meedoen. Meer hier-
over leest u op pagina 11. 

de weekprijzen getrokken 
worden en aan het einde 
van de actie op 27 december, 
onder het toeziend oog van 
de notaris, de hoofdprijzen. 
De  prijswinnaars ontvangen 
bericht van het secretariaat. 
De winkeliers die zich voor 
deze actie hebben aange-
meld zijn herkenbaar aan 
een raamposter. 

Decemberactie OVZ
Nare tijd
De directie van Huis in de 
Duinen had de Inspectie om 
onderzoek gevraagd direct 
nadat het PVV-Kamerlid 
Agema op 16 oktober in 
het tv-programma Pauw & 
Witteman met beschuldi-
gingen kwam over het grote 
aantal sterftegevallen in de 
afgelopen anderhalf jaar op 
de psychogeriatrische afde-
ling De Branding van het 
Huis in de Duinen. Ook zou 
de zorg niet voldoende zijn. 
Directeur Ger Mulder van 
Huis in de Duinen is niet 
verrast maar wel tevreden. 
“Uit twee onderzoeken blijkt 
dat de beschuldigingen niet 
waar zijn en het sterftecijfer 
op het landelijk gemiddelde 
ligt. Er is geen sprake van 
misstanden:, aldus de direc-
teur. Volgens Mulder zijn de 

sie Raadszaken afgelopen 
dinsdag.

Vervolgvragen
Fleur Agema is er echter nog 
niet klaar mee. In een eer-
ste korte reactie zegt zij: “De 
staatssecretaris bevestigt in 
de antwoorden dat er in 18 
maanden 26 van 30 bewo-
ners op De Branding zijn over-
leden. Haar lezing over deze 
zeer hoge sterfte, en dat de 
publicatie van het CBS welke 
van 25% in 1998 uit gaat ver-
ouderd zou zijn, is onjuist. 
Ook recentere publicaties 
(in 2004 en 2008 over juist 
lagere sterftekans door ho-
gere levensverwachting) be-
vestigen een sterftekans van 
rond de 25% en niet zoals op 
De Branding bijna 60%. Ik zal 
dan ook vervolgvragen aan de 
staatssecretaris stellen.”

beschuldigingen hard aan-
gekomen: “Dit was een nare 
tijd. Wij hebben van mede-
werkers, bewoners en fami-
lieleden veel steun gekregen. 
Zij vinden het onterecht wat 
er is gebeurd.”

Vertrouwen
Ook wethouder Gert Toonen 
was blij met de uitkomst van 
het onderzoek. “Wij hebben 
de uitslag van het onder-
zoek met vertrouwen tege-
moet gezien en zijn daarom 
blij ermee. Waarschijnlijk 
komende week al zullen wij 
Fleur Agema, Jeroen Pauw, 
Paul Witteman en de pers 
uitnodigen om naar het Huis 
in de Duinen te komen waar 
wij met bloemen en taart 
zullen proberen het leed wat 
te verzachten”, aldus de wet-
houder tijdens de commis-

Het is echt waar!

De Lip wordt  4 december 60 jaar!
Liesbeth, Peter jr, Martijn en Anouschka

Nieuw in Zandvoort
Op 30 november opent Plony’s Haarwinkel haar deuren!

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom en is er voor iedere klant een leuke attentie!

Alles voor uw haarVoor professionele kappersproducten
(o.a. verf, shampoo, scharen, extensions, etc.)
Voor goed adviesVoor haar en voor hem Voor mooie sieradenVoor leuke cadeaus

Kosterstraat 13a2042 JJ  Zandvoort023 573 30 66

Advies over en verkoop van NIOXIN.
NIOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen 
zoals roos, eczeem, psoriasis en chemotherapie.

Plony's_Adv.indd   1 20-11-2008   08:51:12

Sint Nicolaas of Kerstcadeau?

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Straatnamenboek 
van Zandvoort

nu in de aanbieding: € 9,95

fotowedstrijd

ZO
zie

ik

zandvoort

Hoe ziet u Zandvoort?
Deelname:
Deelnemen aan de fotowedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig. Stuur een door uzelf 
gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ú over Zandvoort denkt, per email naar 
foto@zandvoortsecourant.nl. Deelname is alleen voor Zandvoorters. Vermeld 
in de email uw naam, adres, telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:
• Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname 
• Per persoon max. 1 foto inleveren
• Fotokwaliteit: bij voorkeur min. 1MB
• 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 vanaf 19 december tot en met 2 januari 2009 daar bekij-
ken en hun stem uitbrengen. Begin januari wordt de winnaar bekend gemaakt. De VVV 
is zeven dagen per week geopend (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

Doe mee met de fotowedstrijd van de Zandvoortse Courant!
foto@zandvoortsecourant.nl

Bekers met Zandvoortse 
afbeeldingen € 9,95
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De herstructurering van de busbaan doet veel stof opwaaien

Wethouder Wilfred Tates heeft tijdens de vergadering van 
de commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag zijn ex-
cuses aangeboden aan de commissie en aan de bewoners 
van de huizen die aan de busbaan gelegen zijn. Vorige week 
ontstond grote consternatie toen bleek dat de aannemer 
die de busbaan van een nieuwe asfaltlaag had voorzien, 
twee rode stroken aan de buitenkant van de weg had aan-
gelegd. Hiermee zou de indruk gewekt zijn als waren die 
twee stroken, fietspaden.

De wethouder had de be-
langhebbenden hei l ig 
beloofd dat er een egaal 
zwarte bovenlaag zou wor-
den aangelegd waardoor de 
status van de busbaan (geen 
openbare weg, dus ook niet 
toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers) geëerbiedigd 
zou worden. Als later het 
te repareren bestemmings-
plan‘Kostverlorenstraat en 
omgeving’, met daarin even-
tueel de mogelijkheid om 
fietspaden op de busbaan 
aan te leggen, door de raad 
zou worden aangenomen, 

konden nog altijd de beide 
stroken worden aangelegd, 
redeneerde Tates. 

Nu kreeg hij door een fout 
bijna alle fracties, met OPZ 
voorop, tegen zich in het 
harnas. Tates: “Ik betreur de 
gang van zaken en biedt u en 
de belanghebbenden hierbij 
mijn welgemeende excuses 
aan voor wat er is gebeurd. 
Ik had opdracht gegeven om 
een zwarte toplaag aan te 
leggen. Toen ik echter op 17 
november jongstleden ging 
kijken, lag er een laag met 

onmiskenbaar twee rode 
stroken aan de zijkanten. Ik 
wil geen discussie over het 
feit dat rode stroken pas in 
juridische zin fietspaden zijn 
als ze zo zijn aangemerkt. De 
toplaag is om technische re-
den zo afgewerkt. In de beide 
buitenste stroken liggen de 
putten en die staken ver bo-
ven de grond uit, een gevaar-
lijke situatie dus. Toen heeft 
iemand beslist deze maar 
rood te asfalteren. Ik verzeker 
u dat deze beslissing grote 
personele consequenties 
heeft gehad.”

Er zijn volgens de wethouder 
nu twee opties: een zwarte 
laag over de rode leggen 
maar dan vervalt de garan-
tie en is het door een glad-
dere bovenkant gevaarlijk, 
en de rode banen ‘wegvegen’ 
en weer terugleggen als de 
mogelijkheid wordt geboden 
in het gerepareerde bestem-
mingsplan. Aan beide zaken 
hangt wel een prijskaartje: 
de eerste kost € 25.000 en 
de tweede € 65.000. De raad 
gaat nu beslissen wat ermee 
gaat gebeuren. Tates meldde 
ook nog dat de toegangssluis 
tot de  busbaan binnen drie 
weken actief zal zijn. Dan 
kunnen alleen de lijndienst-
bussen, hulpverleningsvoer-
tuigen en vergunninghou-
ders de ‘busweg’ op.

Wethouder biedt welgemeende excuses aan

Politiek Commissie Raadszaken, d.d. 25-11-2008

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

In zijn welkomstwoord gaf 
voorzitter Virgil Bawits aan 
dat het OVZ de bakens wil 
verzetten en nu al vooruit 
wil kijken en vaststellen wat 
men over vijf jaar (en liefst 
eerder) bereikt wil hebben. 
Vanuit de leden werden di-
verse suggesties en voorstel-
len aangedragen.

Het muziekpaviljoen is een 
groot succes gebleken en 
geeft veel ‘exposure’ voor het 

diverse gidsjes verschijnen, 
komen er nog twee infor-
matiezuilen bij en zal ook via 
de uitgebreide website onze 
omringende natuur en de 
vele mogelijkheden van trou-
wen in Zandvoort worden 
gepromoot. Een maandelijks 
verschijnende actuele eve-
nementenkalender en meer 
informatie naar de media 
wordt op prijs gesteld. Ook 
wordt meer samenwerking 
met het OVZ nagestreefd.

dorp; ook in 2009 zal vanaf 
tweede paasdag t/m eind 
oktober elke zondag daar 
iets te doen zijn. De samen-
werking met de gemeente 
hierover is prima geregeld en 
mede door haar subsidie kan 
een wisselend programma 
worden geboden. 

Tenslotte gaf Ferry Ver-
bruggen een overzicht van 
de toekomstplannen van de 
nieuwe VVV. In 2009 zullen 

OVZ heeft vertrouwen in de toekomst
Op 18 november vond in Hotel Hoogland de algemene ledenvergadering van de Onderne-
mers Vereniging Zandvoort (OVZ) plaats. Hoewel er naast het bestuur slechts circa tien van 
de in totaal 70 leden aanwezig waren, was het een inspirerende bijeenkomst en ziet men de 
toekomst, ondanks de huidige kredietcrisis, met vertrouwen tegemoet.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Met oog en oor
de badplaats door

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

voor de kust bij Zandvoort 
een optie. Het is één van 
de tien door de provincie 
Noord-Holland te onder-
zoeken toekomstscenario’s 
voor de Luchthaven Schiphol 
in 2040. Dit ondanks dat de 
rijksoverheid vijf jaar gele-
den een streep zette door de 
plannen voor een luchthaven 
in de Noordzee, omdat het 
veel te duur zou worden en 
er te veel onzekerheden zijn. 
Kustgemeenten en milieu-
organisaties waarschuwden 
destijds voor horizonvervui-
ling en geluidshinder. Na de 
mogelijke verplaatsing van 
het circuit naar Den Helder 
laat de gedeputeerde op-
nieuw van zich spreken, met 
een plan dat bij voorbaat 
onhaalbaar lijkt. We zijn be-
nieuwd naar het volgende 
ballonnetje.

De gedroomde zee 
Tijdens de kunstmanifestatie 
heeft kunstenaarsvereniging 
BKZandvoort de bundel  ‘de 
gedroomde zee’ uitgegeven, 
met tekeningen en opstellen 
van de Zandvoortse school-
kinderen. De opbrengst van 
de bundel gaat naar het 
goede doel St. Kizito Babies 
Home in Oeganda. Er zijn nog 
een paar bundels bij boek-
handel Bruna verkrijgbaar. 

Hondenshow

Iedereen kent wel de Engelse 
Cocker Spaniël. Maar zijn 
bijzondere bruine neefje, 
de Sussex spaniël, is minder 
bekend. De naam van dit ras 
is afgeleid van het Engelse 
graafschap Sussex. Om meer 
bekendheid aan dit ras in 
Nederland te geven wordt op 

zaterdag 29 november een 
speciale dag georganiseerd 
in Zandvoort. Van 11.00 tot 
13.00 uur geeft de Deense 
Anne Lydeking met haar 
honden een jachtdemon-
stratie op het parkeerter-
rein Watertorenplein. Ook 
wordt op het terrein geoe-
fend voor de rassenparade 
die op 30 november in de 
Amsterdamse Winnershow 
2008 plaats vindt. Iedereen 
die meer wil weten of vra-
gen heeft over de Sussex 
spaniël is welkom.

Kids For Animals
De jeugdafdeling van 
de dierenbescherming 
Haarlem organiseert di-
verse actie’s. Eén daarvan 
was op 9 november met 
een rondleiding door het 
dierentehuis in Zandvoort. 
Tegelijkertijd werden speel-
tjes, krabpalen, mandjes en 
speeltunnels aangeboden 
die gekocht waren van het 
opgehaalde geld rond die-
rendag. Het feest was voor 
de kids pas compleet toen 
zij samen met een zestal 
pups op één van de hon-
den- uitlaatvelden moch-
ten spelen met de door 
hun zelf meegebrachte 
speeltjes. Op de winter-
markt van 30 november is 
het begeleiderteam van de 
Kids aanwezig met alweer 
een nieuwe actie voor het 
dierentehuis.

Succes Ada
Onze Dichter bij Zee, Ada 
Mol heeft zaterdag 29 
november haar eerste 
optreden buiten de gren-
zen van Zandvoort. Ze zal 
op de vierde Nationale 
S t a d s d i c h t e r s d a g  i n 
Lelystad, Zandvoort gaan 
vertegenwoordigen. Het 
wordt een culturele dag 
waar 40 dichters hun dicht-
kunsten presenteren met 
als eindresultaat een nieu-
we dichtbundel waar ook 
een gedicht van Ada Mol en 
Marco Termes in staat. 

Gezellige open dag 

De derde historische open 
dag in De Krocht is succesvol 
verlopen en druk bezocht. 
Tijdens deze dag tonen ver-
enigingen wat Zandvoort 
op historisch terrein zoal 
te bieden heeft. Menigeen 
had zijn geboorteaktes en 
gegevens meegenomen 
om zich te laten voorlichten 
over zijn voorouders. Ook 
fotoalbums met onbeken-
de beelden van Zandvoort 
werden door Martin Kiefer 
en Jan Kol van Genootschap 
Oud Zandvoort vakkundig 
ingescand. Zo te zien wa-
ren de heren zeer tevreden 
met het meegebrachte ma-
teriaal. Buiten de andere 
Zandvoortse verenigingen 
was het Cruquius muse-
um dit jaar als extra gast 
aanwezig. Ononderbroken 
werd op een groot scherm 
digitaal Zandvoortse fo-
to’s vertoont met beelden 
uit lang vervlogen tijden, 
waarin de winter echt 
nog winter was. Dikke 
pakken sneeuw zorgden 
voor mooie kerstplaatsjes, 
schaatsende kinderen op 
de straten en de Vijverhut. 
Ook deze beelden zorgden 
voor gespreksstof voor de 
vele aanwezigen. Voor de-
genen die niet aanwezig 
konden zijn: in 2009 is er 
weer een open dag.
 
Schiphol aan zee
D e  N o o rd - H o l l a n d s e 
VVD-gedeputeerde Ton 
Hooijmaijers heeft weer 
eens een ‘luchtballon-
netje’ opgelaten. Volgens 
Hooijmaijers is een gedeel-
telijke verplaatsing van de 
luchthaven Schiphol naar 
een kunstmatig eiland 
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evenementen agenda
November
Classic Concerts - ‘The Messiah’, Agathakerk 

Wintermarkt - Ruim 300 kramen en veel 
straattheater in centrum

December
De Babbelwagen - Voorstelling over De Bijnamen
van Zandvoorters (door Ton Drommel). 
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

‘De Jantjes’ - Toneelvoorstelling van 
Wim Hildering. Grote Krocht, 
aanvang 20.15 uur

Cabaret - Ellen Dikker in theater 
Circus Zandvoort, 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 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
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De gemeente wil graag inwoners in het zonnetje zetten die 
zich bezighouden met het schoonmaken van de openbare 
ruimte. Mensen die regelmatig de handen uit de mouwen 
steken en de straat, de stoep, het plantsoen of het perkje ont-
doen van waaivuil en andere rommel. In de reinigingswereld 
noemt men hen Zelfstandige Afval Pakkers: ZAPpers.
Kent u zulke mensen? Meld ze aan bij de gemeente. Dan 
kunnen ze in aanmerking komen voor een attentie op de jaar-
lijkse ZAP-dag die dit jaar op donderdag 11 december wordt 
gehouden. In samenwerking met de stichting Nederland 
Schoon worden die dag landelijk vele enthousiaste onbezol-
digde vuilprikkers, afvalopruimers, straatvegers bedankt voor 
hun fantastische inzet. Nomineer uw kandidaat. U kunt uw 
voordracht mailen naar zap@zandvoort.nl. Voor nadere info: 
bel de afdeling Reiniging en Groen, telefoon 5740100. 
Ook met ZAPpers houden we Zandvoort Schoon!? 

ZANDVOORT ZOEKT ZAPPERS

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

De unieke locatie voor:
* Een gezellige dag/avond

* Bruiloft of partij

* Bedrijfsfeest of themafeest

Al uw wensen zijn bespreekbaar!
Voor info en of boekingen

0643906935

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

Zaterdag 
29 november

Sinterklaasmiddag
Aanvang: 14.00 uur 

Zondag 30 november
Live muziek

‘Rein Mercha’
Aanvang: 16.00 uur 

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Zaterdag 29 november
spetterend optreden van

“Addie Timmermans”
aanvang: 00.00 uur

Gratis entree

Voor meer info:
www.chin-chin.nl

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921
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door Joop van Nes jr.

Kommer, al jaren wijkagent 
van het Zandvoortse cen-
trum en contactpersoon 
voor onder andere de hore-
caondernemers, gaat een 
paar maanden stage lopen 
bij de recherche in Haarlem. 
Opdam komt in Zandvoort 
als wijkagent op de vrijko-
mende plaats. Beide ‘oude 
rotten’ zullen deze nacht 
door het centrum lopende 
surveilleren, niet alleen om 
rottigheid te voorkomen 
maar vooral om hun contac-
ten te intensiveren, iets dat 
duidelijk vruchten afwerpt.

Opdam is zoals hijzelf zegt 
“een laatbloeier”. Hij had al 
een aantal jaren ‘binnen de 
muren’ en op de rechtbank 
gewerkt voordat hij naar de 
reguliere politie overstapte. 
“Door dit werk heb ik veel 
mensenkennis opgedaan 

en dat komt mij nu van pas. 
Ik ben alweer zes jaar in 
Zandvoort maar ga nu pas 
de wijk in. Henk is mijn ‘leer-
meester’ want die kent zo 
langzamerhand het klappen 
van de zweep wel, dus kan 
ik een hoop van hem leren”, 
zegt hij. Later, tijdens de sur-
veillance door het centrum, 
wordt duidelijk wat hij daar-
mee bedoelt. Het valt op dat 
er veel ‘blauw’ op straat loopt, 
althans dat is de indruk die 
het publiek krijgt. “Wij laten 
ons gezicht vaak op de geëi-
gende plaatsen zien en ma-
ken zo nu en dan een praatje 
met de diverse portiers en 
horecaondernemers. Ik ken 
alle ondernemers en hun 
portiers en zij weten wat zij 
aan ons hebben. Jack loopt 
nu al een aantal keren met 
mij mee en krijgt ook steeds 
meer contacten. Omdat wij 
zo zichtbaar aanwezig zijn, 
voelt het publiek zich een 

Een nacht op stap met de wijkagent

Agent Henk Kommer informeert even bij de portier van Chin Chin 

Het is zaterdagavond 23.00 uur. In het wachtlokaal van 
het Zandvoortse politiebureau komt de nachtploeg van 
het district Kennemerland Zuid bij elkaar om de taken te 
verdelen. Brigadier Henk Kommer is de commandant deze 
nacht en erbij is onder andere Jack Opdam, zijn opvolger 
voor de komende vijf maanden.

stuk veiliger. Daar hebben 
wij veel in geïnvesteerd. Ook 
in de samenwerking met de 
beveiliging en de directie van 
Center Parcs is geïnvesteerd. 
Waar vroeger nog groepen 
begeleid moesten worden, 
kunnen ze nu ‘alleen op pad’. 
Wel houden hun beveili-
gingsmensen een oogje in 
het zeil, desnoods als bege-
leiders op de fiets vanaf de 
spoorbaan. En wee degene 
die rotzooi trapt. Die wordt, 
samen met zijn groep, van 
het park verwijderd, komt 
op een zwarte lijst en kan 
nooit meer boeken”, aldus 
Kommer. Tijdens de surveil-
lance wordt duidelijk dat 
de beide wijkagenten zeer 
wel ingeleefd zijn binnen 
het centrum. Ze groeten ie-
dereen die ze passeren en 
maken met ondernemers, 
portiers en bekenden, al dan 
niet ‘aan de goede kant van 
de streep’, een praatje. 

“Voordat wij de straat op-
gaan, informeren wij altijd 
even bij Center Parcs wat hun 
bezetting is. Dit weekend is 
het park volledig volgeboekt. 
Met deze weersvoorspellin-
gen echter kopen ze drank 
en openhaardhout en laten 
zich met de benen op de 
tafel vollopen. Dan hebben 
wij het een stuk rustiger”, 
aldus Kommer. Tijdens de 
eerste ronde van die nacht 
was het inderdaad rustig 
in Zandvoort. Niet alleen 
door het weer, ook door de 
opstelling als persoon en de 
uitoefening van de taken van 
agenten als Henk Kommer 
en Jack Opdam!

Met de naderende feestdagen in het verschiet zit menig-
een weer na te denken wat zij een ander deze keer moet 
schenken… Nu, dat hoeft dit jaar helemaal geen probleem 
te zijn als u binnenkort eens binnenstapt bij ‘t Winkeltje. 
Inspiratie genoeg te vinden in het gezellige pandje aan de 
Pasteurstraat in Nieuw Noord.

“In augustus 2006 zijn we 
hier gestart vanuit de dagbe-
steding van Nieuw Unicum”, 
zegt Petra Zijlstra, die samen 
met bewoners/cliënten deze 
winkel draaiende houdt. Per 
dagdeel zijn iedere keer vijf 
creatieve bewoners actief 
met als doel een leuke dag-
besteding te beleven, maar 
daarnaast ook de integratie 
van de gehandicapte mede-
mens binnen de wijk te be-
vorderen. Vanzelfsprekend is 
het ook motiverend als alle 
producten worden verkocht 
en gelukkig loopt dat prima.

Wat kunt u zoal vinden in ‘t 
Winkeltje? Heel leuk zijn de 
gipsen rozen met een waxi-
nelichtje, die zeer zeker goed 
tot hun recht komen in een 
kerstpakket. Met behulp van 
sjablonen zijn figuurtjes op 
glazen en stenen voorwer-
pen aangebracht en nader-
hand in de oven gebrand, 

‘t Winkeltje

door Erna Meijer

waardoor alles afwasbaar 
blijft. Zo worden bijvoor-
beeld, ook in opdracht, met 
porseleinverf (onderdelen 
van) serviezen beschilderd. 
De prijzen liggen bijzonder 
laag: borden zijn al vanaf € 
1,50 per stuk te koop. Van 
brooddeeg is een hele, net 
echte, verzameling petitfours 
aanwezig, om zo in te bijten. 
Om de spaarzin van de kin-
deren weer aan te wakkeren 
(een actueel onderwerp) 
zijn er leuke spaarpotten 
en er is zelfs een kleine col-
lectie kinderkleertjes tegen 
spotprijsjes. Kettingen kun-
nen eveneens op bestelling 
gemaakt worden, dus als u 
nog een sieraad nodig heeft 
in juist die bijzondere kleur: 
kom dan zeker langs. Alles 
wordt vanzelfsprekend fees-
telijk ingepakt. 

In ‘t Winkeltje wordt met ver-
schillende thema’s gewerkt 

en met afwisselende, vaak 
seizoensgebonden artikelen. 
Zo kunt u nu voor de winter 
een voederhuisje voor vogels 
aanschaffen, maar is het de 
bedoeling om volgend jaar 
ook jam van vers fruit te ma-
ken. Dit fruit komt dan van 
de eigen bomen, die op de 
locatie Meerwijk van Nieuw 
Unicum staan. Daar is tevens 
een moestuin en de geteelde 
groenten worden dan weer 
gebruikt voor het eigen res-
taurant in Noord: Bienvenu. 

In Noord is Nieuw Unicum 
nog een dagbestedinglo-
catie rijker. Onder de naam 
‘De Werk plaats Zand voort 
Noord’ is op het industrie-
terrein een pand gehuurd. 
Met name is de Werk plaats 
opgestart door de brand in 
de Houtpoort afgelopen mei. 
Hier worden nu de eerder 
genoemde gipsen figuren 
gegoten, maar het is vooral 
de bedoeling om kleine meu-
bels op te knappen, die dan 
weer in ‘t Winkeltje verkocht 
kunnen worden. Hebt u nog 
klein meubilair op zolder of 
in de schuur waar u vanaf 
wilt? Neem dan even con-
tact op.

Mocht u nog meer inspira-
tie willen opdoen? Op 10 
december is op De Brinck 
in Nieuw Unicum een grote 
kerstmarkt.

‘t Winkeltje in winkelcen-
trum Nieuw Noord is woens-
dag, donderdag en zaterdag 
geopend van 09.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 13.00 
tot 17.00 uur. Neem contant 
geld mee want pinnen is he-
laas niet mogelijk!

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Leeuwerikenstraat 9  Zandvoort

Kochstraat 5  Zandvoort Oosterparkstraat 27  Zandvoort

Celsiusstraat 191  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 37 Zandvoort

•	 Luxe,	halfvrijstaande	woning	met	garage,	oprit	en	een	onder	architectuur	
	 aangelegde	voor-	en	achtertuin	met	achterom!
•	 Gelegen op een perceel van 277 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
•	 Begane grond: riante woonkamer met schouw en toegang tot luxe open keuken vzv div. inbou-

wapparatuur; 
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 2e toilet, douchecabine en wastafel;
•	 2e verdieping: ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;
•	 Voortuin op het zuiden en royale (ca. 12,5 X 10 mtr), besloten achtertuin op het noorden met 

•	 Goed	onderhouden,	halfvrijstaande	woning	met	o.a.	modern-landelijke	keu-
ken,	moderne	badkamer,	5	(!)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Gelegen in de kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en 

zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en  

•	 Karakteristieke,	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap),	omgeven	door	een	fraai	
aangelegde	tuin	met	oprit	en	garage!

•	 Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen grond;
•	 De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div. terrassen heeft een 

opp. van ca. 165 m²;
•	 Beg. grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en toegang tot achter-

tuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div. inbouwapp., toilet met fontein;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, moderne badkamer met ligbad, douchecabine en 

•	 Luxe	en	zeer	stijlvol	5-kmr	maisonnette	met	balkon	op	het	zuiden!
•	 Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein app. complex;
•	 Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op 100 mtr afstand van winkels;
•	 1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken vzv van div. 

inbouwapp.;
•	 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, moderne badkamer vzv ligbad, wastafel-

meubel en 2e toilet, was-/droogruimte;
•	 Het balkon is op het zuiden gelegen en voorzien van markiezen;

•	 Een	 vrijstaand,	 grotendeels	 te	 renoveren	 50-er	 jaren	 woonhuis	 met	 voortuin,		
royale	achtertuin,	garage	en	oprit	!	

•	 Gelegen op een perceel van 290 m² in de geliefde en kindvriendelijke “Parkbuurt” in Zandvoort 
Zuid;

•	 Beg. grond: entree, hal, toilet met fontein, woonkamer met rondom raampartijen, toegang tot 
semi open keuken met zicht op en toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer vzv doucheruimte en wastafel;

Vraagprijs: 
€ 498.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 275.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 379.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

verschillende terrassen en achterom, 
beide tuinen zijn onder architectuur 
aangelegd;

•	 Deze woning is recent bijzonder 
smaakvol en onder toepassing van 
hoogwaardige materialen gemoder-
niseerd!

•	 Woonoppervlakte ca. 155 m², per-
ceel 277 m², inhoud ca. 370 m³.

2e toilet;
•	 2e verdieping: 2 slaapkamers met 

dakkapel, overloop met was/
droogruimte;

•	 Voortuin op noordwesten en 
achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) 
op zuidoosten met achterom;

•	 Woonoppervlakte ca. 115 m², 
perceel 129 m², inhoud ca. 280 m³.

wastafel; 
•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapka-

mer met dakkapel;
•	 Ervaar de rust en de ruimte die deze 

woning u te bieden heeft!
•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², per-

ceel 369 m², inhoud ca. 325 m³.

•	 Dit is royaal en modern wonen in een 
rustige woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², inhoud 
ca. 300 m³.

•	 2 slaapkamers beschikken over een 
vide met bergruimte;

•	 Diverse glas-in-lood details door ge-
hele woning;

•	 Voortuin op het westen en achtertuin 
op het oosten met stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 
290 m², inhoud ca. 240 m³.

Rob Slotemakerstraat 20  Haarlem Hogeweg 28-07  Zandvoort Verzetsplein 36  Zandvoort

•	 Bijzonder	fraai	afgewerkte	3-kmr	maisonnette	met	privé-parking,	2	terrassen	
en	uniek	uitzicht	over	waterpartij!

•	 Gelegen op de begane grond en 1e verdieping van app.complex “Korinthe” in “Park 
Duijnwijk”;

•	 Speels ingedeelde living met toegang tot terras, open verbinding naar luxe semi-open keu-
ken (vzv div. inbouwapp.) en eetkamer, luxe badkamer vzv design sanitair, 2 slaapkamers 
met toegang tot 2e terras;

•	 Nieuwbouw	2-kmr	appartement	met	terras	op	het	zuiden,	eigen	parkeerplaats	en	
berging	in	het	trendy	Droste	complex	aan	het	Noorder	Buiten	Spaarne!	

•	 Dit appartement bevindt zich in casco staat;
•	 Gelegen op de 2e verdieping van het appartementencomplex “Citadel 1” (www.drostewonen.nl)
•	 Het Droste terrein ligt aan de oostkant van Haarlem en is goed bereikbaar met de auto en open-

baar vervoer;
•	 De Haarlemse binnenstad en het NS station Haarlem bevinden zich op loopafstand;
•	 Dit starters appartement is gelijkvloers, via lift of trappenhuis toegang tot galerij op 2e verdieping;

•	 Een	luxe,	sfeervol	3-kmr	appartement	met	riant	zonneterras	op	het	zuiden!
•	 Gesitueerd op de 2e verdieping van het app. complex “Phoenicië” (bj 2002);
•	 “Phoenicië” (totaal 13 appartementen) is gelegen in het centrum van Zandvoort;
•	 Beg. grond: o.a. trapopgang en liftinstallatie;
•	 2e verdieping: o.a. sfeervolle living op het zuiden met zitgedeelte, eetgedeelte, schuifpui naar 

balkon en modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, moderne badkamer 
vzv douchecabine, dubbele wastafel en ligbad;

•	 Een privé parking (in ondergelegen garage) is afzonderlijk te koop voor € 30.000,- k.k.;
•	 Woonoppervlakte ca. 76 m² (ex. terras), inhoud ca. 190 m³.

Vraagprijs: 
€ 239.000,- 
(deels) k.k. (met NHG) 

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 274.500,- k.k.

•	 Beide terrassen zijn op het oosten 
gelegen met uitzicht over binnen-
tuin met waterpartij;

•	 Privé parking in ondergelegen 
parkeergarage;

•	 Stijlvol ingericht en uitstekend 
onderhouden!

•	 Woonoppervlakte ca. 95 m², 
inhoud ca. 230 m³.

•	 Het appartement is ontworpen als stu-
dio met als basis een hal met toilet, een 
moderne badkamer en een wasruimte: 
voor de rest is het aan u om over uw 
eigen wooncomfort te beslissen;

•	 Het terras is gelegen op het zuiden en 
meet ca. 15 m²;

•	 Woonoppervlakte ca. 55 m² (excl. ter-
ras), inhoud ca. 185 m³.

Vraagprijs: 
€ 479.000,- k.k.

***ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN 
ONS NIEUWE WONINGAANBOD? MELDT U NU 

AAN VOOR ONZE “PRIMEURMAILING”!***
Wist	u	dat	wij	ons	nieuwe	woningaanbod	via	een	zgn.	
“primeurmailing”	aan	een	selecte	groep	woningzoekenden	
presenteren	vóórdat	de	woning	officieel	“op	de	markt”	
komt?	Via	de	primeurmailing	bent	u	er	altijd	verzekerd	
van	dat	u	als	eerste	op	de	hoogte	wordt	gebracht	van	
nieuw	woningaanbod	dat	aan	uw	zoekcriteria	voldoet.	
U	kunt	zich	hiervoor	–	vrijblijvend	-	aanmelden	via	
nick@vrijehuizenmarkt.nl	of	bel	onderstaand	telefoon-
nummer	voor	meer	informatie.	

VERKOCHT ONDER 

VOORBEHOUD

NIEUW
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die uiteindelijk toch niet overwinnen. Dit plot nodigt uit tot 
improviseren en dat werd vrijdag dan ook volop gedaan. 

Als je een prestatie die eruit sprong zou moeten noemen, 
zonder iemand tekort te doen, dan zou dat die van Conny 
Kramer moeten zijn. Als een perfecte heks Secretia (“ach, zeg 
maar Secreet”) liep zij als een rode draad door het toneelstuk. 
Voortreffelijk gegrimeerd door moeder Ria en dochter Diny 
Driehuizen en met een krasstem moet zij vooral bij de klein-
sten indruk hebben gemaakt. Als een wervelwind ging Thea 

v.d. Woerd als Jul over het to-
neel. Wat een energie en im-
provisatietalent heeft deze 
dame. Als klap op de vuurpijl 
sprong ze bijna bij wethouder 
Wilfred Tates op schoot onder 
de kreet “hé, daar is mijnheer 
Tates, daar kan je goed mee 
praten”. Barbara Ottho, als de 
goede fee Tiny Fortunia, kreeg 
de zaal op haar hand toen zij 
na een opmerking van een 
van de acteurs proestend 
haar tekst nauwelijks nog 

kon uitbrengen. Even later gebeurde dat weer en dat geeft 
een goede onderlinge sfeer aan.

Een voortreffelijke avond voor de genodigden die af en toe 
schaterden van het lachen. En gezien de beperkte tijd die de 
acteurs hadden in de aanloop, een puike prestatie. Tot volgend 
jaar (misschien het 11e lustrum?)!

door Joop van Nes jr.

Het toneelstuk ‘Soep met magie’, onder regie van Gerda 
Reinders, draait als in een sprookje om een goede koning (Ab 
Reinders, de enige echte) met zijn gezin, het kwaad en een 
aantal hulpjes, al dan niet dom, die hem helpen om het kwaad 
te verslaan. Ook speelt een verwarring een hoofdrol: Maggi in 
plaats van magie. Natuurlijk komen er magische krachten los 

Zowel in de bar in de foyer als in de benedenbar zal er te-
vens gluhwein worden geserveerd. Alle bezoekers ontvan-
gen bij aankoop van een consumptie aan de bar een gratis 
lot waarop een kerstboom, aangeboden door Bloemenhuis 
W. Bluys,  zal worden verloot. Voor de kinderen is de  

Kerstman gevraagd om de markt een bezoek te brengen. 
Ook dit keer zijn er weer kramen beschikbaar gesteld aan 
het Rode Kruis en de stichting Tsunami Weeskinderen. 
Mocht u ook willen deelnemen aan de markt, dan zijn 
er deelnameformulier te verkrijgen aan de receptie van 
Pluspunt Noord. De toegang tot de markt is gratis evenals 
het parkeren in de wijk.

Het winnende lot voor de appeltaart van het appeltaart-
imperium, verloot tijdens de markt van 28 oktober, is geval-
len op lotnummer  419. De winnaar wordt verzocht zich te 
melden bij Renz Koning van Pluspunt , tel. 5740330.

Vooral het feit dat VVD-wethouder 
Wilfred Tates de indruk had gewekt 
dat er een oplossing mogelijk was, werd 
gehekeld. Volgens de rechter was van 
meet af aan duidelijk dat het pension 
onmogelijk kon worden gelegaliseerd. 
In het vonnis is ook te lezen dat een 
ambtenaar van de gemeente Zandvoort 

het merkwaardige gedrag van wethouder Tates heeft toe-
gegeven.

De bestuursrechter heeft het besluit tot sluiting vernietigd 
en de gemeente opgedragen de tegenargumenten van de ei-

genaren nog eens goed te bestude-
ren, waarbij ook het terugbrengen 
van het aantal slaapplaatsen van 15 
naar 10 moet worden meegenomen. 
De gemeente werd veroordeeld tot 
de betaling van de proceskosten 
van € 966 en de griffiekosten van 
€ 290, en moet binnen vier weken 
een nieuw besluit nemen, zodat de 
betrokken partijen snel weten waar 
ze aan toe zijn.  

Sinterklaastoneel weer volop dolle boel

Kerst rommelmarkt in Pluspunt

Sluiting Terre Panache opgeschort

De avondvoorstelling van het jaarlijkse Sinterklaastoneel, 
was het nu de 54e of 55e keer, was weer dolle pret. De 
voorstelling, die voor alle leerlingen vanaf groep 3 van de 
basisscholen op donderdag en vrijdag totaal 4 keer werd 
gespeeld, is op de vrijdagavond voor volwassenen bedoeld 
en die snoepten weer van de improvisaties die de diverse 
acteurs, allen onderwijzende medewerkers van de Zand-
voortse basisscholen en het Wim Gertenbach College. 

Op zondag 14 december a.s. organiseert  Pluspunt aan de 
Flemingstraat 55 te Zandvoort een rommelmarkt in kerst-
sfeer. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens de markt kunt  u genieten van een kopje koffie met 
verse appeltaart, gebakken door het Appeltaart Imperium.

De Haarlemse bestuursrechter heeft donderdag uitgespro-
ken dat pension Terre Panache aan de Dr. Schaepmanstraat 
de deuren niet op stel en sprong hoeft te sluiten. Uit het 
vonnis werd duidelijk dat er vraagtekens worden gezet bij 
de manier waarop met belangen van 
de pensionhouders is omgesprongen.

De cast van ‘Soep met magie’

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Ooohhh kom er eens kijken………………

Vraagprijs: € 137.500,= k.k.

Vraagprijs: € 410.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Vraagprijs: € 387.500,= k.k.
incl. parkeerplaats

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Van Galenstraat 136

Brederodestraat 55

Dr. C.A. Gerkestraat 4

Van Speijkstraat 17

Max Euwestraat 8

Van Speijkstraat 2-15

Dr. C.A. Gerkestraat 30 rood

Een comfortabel 2-kamer appartement op de begane  
grond met een ruim, zonnig terras op het zuidwesten  
gelegen, in het recentelijk gerenoveerde complex  
“Sonnevanck”. Gelegen aan de boulevard met een puntje 
zeezicht. Ideale starters woning of als belegging voor de 
verhuur. Binnen één minuut genieten van het strand om 
heerlijk uit te waaien tijdens een lange strandwandeling 
of in de zomer direct vanuit uw appartement een heerlijke 
duik in zee! Waar wacht u nog op?

• Ideale starters woning of als belegging voor de verhuur;
• Zonnig terras groot ca. 10 m2 en gelegen op het zuidwesten; 
• Woonoppervlak ca. 40 m2 excl. terras;
• LAGE servicekosten € 92,= p/mnd.

Locatie: ligging nabij het strand, de duinen en het centrum in een gewilde woonomgeving!

• fraaie, vrijstaande ’30-er jaren villa gelegen op gewilde locatie;
• grote oprit voor meerdere auto’s aanwezig;
• woonoppervlakte ca. 160 m2, perceel 383 m2.

Deze bijzonder fraaie ‘30 jaren 2-onder-1 kapwoning is 
gelegen op loopafstand van de Amsterdamse waterleiding-
duinen, het centrum en het strand. Diverse kenmerkende 
details zijn aanwezig zoals de erker aan de voorzijde van 
de woning, de deuren en de hoge plafonds. De woning 
beschikt o.a. over een prettige L-vormige woonkamer, een 
moderne keuken, 3 slaapkamers met een mogelijkheid tot 
4 en een moderne badkamer.

• Fraaie ’30 jaren woning op goede locatie;
• Diverse speelse details aanwezig;
• Woning op erfpacht, canon € 907,56 per jaar (fiscaal 

aftrekbaar);
• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceelgrootte 196 m2. 

Deze bijzonder fraaie BENEDENWONING beschikt over  
een ROYALE woon- en eetkamer, 2 slaapkamers, een nieuwe 
keuken, een HEERLIJKE ACHTERTUIN (ca. 100 m2) voor de 
kinderen én wat deze woning extra interessant maakt is  
het ZOMERHUIS met een aparte ingang. Dit zomerhuis 
biedt uitstekende VERHUURMOGELIJKHEDEN! De woning 
is op loopafstand gelegen t.o.v. het centrum, het NS station 
en het strand. Wacht niet langer en maakt snel een afspraak 
voor een bezichtiging! 

• Gehele woning is v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas;
• Elektra vernieuwd in 2002, CV woonhuis vernieuwd 2007;
• Parkeren in vergunninggebied voor bewoners;
• Woonoppervlakte: ca. 110 m2, perceelgrootte: 294 m2.

Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een  
voor- en achtertuin, een royale living met open keuken,  
4 slaapkamers en een fijne achtertuin gelegen op het  
zuiden. Wonen in een heerlijke, rustige omgeving waar  
de kinderen op straat kunnen spelen en op loopafstand  
van de prachtige duinen met het Visserspad, het centrum 
en het strand. 

• Royale woonkamer over de gehele breedte van het
 woonhuis; 
• Fraaie achtertuin op het zuiden; 
• Perceelgrootte 258 m2, de woonoppervlakte ca. 130 m2;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk.

Deze uitermate royale maisonnette (type dijkwoning) is 
verdeeld over maar liefst drie woonlagen en is gelegen op 
loopafstand van het centrum, het NS station en het strand 
(250m). Het beschikt o.a. over een fraaie keuken (2007), 
4 slaapkamers, een terras aan de voor- en achterzijde en 
een parkeerplaats in de onderbouw. Het is een type dijk-
woning waardoor de overige vertrekken op niveau -1 en 
-2 gesitueerd zijn. Zoekt u een woning met ruimte? Maak 
snel een afspraak voor een bezichtiging!

• Privé parkeerplaats en berging in de onderbouw;
• Nieuwe Eurolonvloeren (2007) op niveau -1 en niveau -2;
• Woning om zo te betrekken;
• LAGE servicekosten € 127,= per maand;
• Woonoppervlakte ca. 140 m2, inhoud ca. 350 m2.

Deze ruime en kenmerkende ’30-ER jaren BOVENWONING 
met een erker is verdeeld over 2 ETAGES en gelegen op loop-
afstand van het gezellige centrum, de duinen en het strand. 
Het is thans in gebruik als 2 SEPARATE APPARTEMENTEN met 
een ZELFSTANDIGE OPGANG waardoor het interessant is 
voor een eigenaar die VERHUUR overweegt. De mogelijk-
heid van bewoning op de 1e etage en verhuur van de 2e 
etage is daardoor zéér aantrekkelijk. Verdien een deel van 
de hypotheeklasten terug met verhuur!

• Fraaie ’30-er jaren details aanwezig: glas-in-lood ramen 
en paneeldeuren;

• Mogelijkheden voor de combinatie van eigen bewoning 
én verhuur;

• Totale woonoppervlakte: ca 130 m2; 
• Woonoppervlakte appartement -1: ca. 75 m2;
• Woonoppervlakte appartement -2: ca. 55 m2.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Sinterklaas Taxatie Piet Aankoop Piet Verkoop Piet

’30 jaren

’30 Jaren Nieuwstaat

Verkocht 

Verkocht 

Zomerhuis

Starter 

Verhuur

Deze ’30-er jaren, vrijstaande villa “de Wiekslag” is gelegen in Zandvoort Zuid op een  
royaal perceel van 383 m2. De woning is gebouwd in de stijl van de populaire “Amsterdamse  
School”. Het beschikt over een prettige living met een erker, een moderne woonkeuken,  
2 slaapkamers, een moderne badkamer en een ruime zolderverdieping. Er is een oprit voor 
meerdere auto’s aanwezig. Kenmerkende ’30-er jaren details zijn nog altijd aanwezig.  
Met behoud van het speciale karakter is het woonhuis in 2005 gerenoveerd. De achtertuin 
is gunstig gelegen op het zuiden en biedt volop mogelijkheden. Het is hier heerlijk vertoeven  
in de zomer, of om een fantastische barbecue te organiseren!

Vraagprijs: € 629.000,= k.k.

 Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max 9-10 6-7 5 5

Min 6 4 1 0

Zon 10% 20% 25% 30 %

Neerslag 10% 20% 15% 15% 

Wind west 3 zzw. 3-4 zw. 4-5 wzw. 4-5

Temperatuur eerst 
nog even 10 graden

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een venijnig lagedrukge-
bied (de luchtdruk daalde 
bijna 20 millibar) gaf uit-
gebreide en intensieve 
sneeuwval . Sommige 
waarnemers meldden eerst 
nog een semi-droog tot 
drabberig dekje van koud 
anderhalve centimeter op 
de tuintafel of op het gras, 
maar geleidelijk werd het 
even meer (soms ruim 3 
centimeter), zoals vooral 
aan de binnenduinkant 
richting Haarlem.

Maandagochtend was er 
nauwelijks meer iets van 
over en waren het voorna-
melijk de sneeuwresten die 
nog aan het zondagse win-
terfeestje deden denken. De 
meeste sneeuw (landelijk) 
werd gerapporteerd op de 
Veluwe. Plaatselijk lag hier 
bijna 20 centimeter en voor 
november is dat beslist een 
indrukwekkende sneeuw-
hoeveelheid.

Inmiddels is de kou al een 
paar dagen uit de lucht. 
Donderdagmiddag en 
-avond is het, net als op 
woensdag, ook nog te zacht 
voor de tijd van het jaar 
met (bijna) 10 graden, maar 
de dagen daarna wordt het 
weer iets ‘frisser’. De wind 

krimpt wat meer naar zuid-
oostelijke richtingen vanaf 
vrijdag en daarmee wordt 
de lucht nadrukkelijker vanaf 
het nog vrij koude vasteland 
van Europa aangevoerd. De 
nachten worden dan ook 
weer tijdelijk kouder met 
zelfs weer een kleine nacht-
vorstkans. De meeste dagen 
geven nauwelijks of geen re-
gen af overigens, maar het 
algehele weerbeeld zal nogal 
somber zijn.

Serieus winterweer met 
‘duurvorst’ en sneeuwpe-
rikelen is voorlopig niet 
in zicht op grond van de 
meest recente weerkaar-
ten. Waarschijnlijk blijven 
we nog wel ruim een week 
gevrijwaard van serieuze 
winterse omstandigheden. 
Mogelijk wordt het eerder 
zachter dan kouder vanaf be-
gin komende week. Toch lijkt 
dit nog prille winterseizoen 
wel wat in z’n mars te kun-
nen hebben en in ieder geval 
is het visitekaartje van Thialf 
(Koning Winter) duidelijk af-
gegeven en dat nota bene al 
in november. Er zijn genoeg 
jaren geweest waarin de eer-
ste sneeuw pas half januari 
werd bezorgd in Zandvoort. 

weerman Marc Putto    

Genieten was het vooral in het voorbije weekeinde voor 
sneeuwliefhebbers, die ook in Zandvoort en Bentveld aan 
hun gerief kwamen. Na een wat tegenvallende zaterdag 
qua sneeuw, hadden we zondagmiddag het ‘klapstuk’ 
met toch wel een winterse surprise in een groot deel van 
het Noord-Hollandse kustgebied.

Het pension Villa Panache



Zandvoortse Courant • nummer 48 • 27 november 2008

1110

De Zandvoortse winkeliers heten Sinterklaas 
van harte welkom

Kom bij ons je schoentje 
zetten t/m/ 2 december.
Op 4 december kun je  

je schoentje komen ophalen…..
met een leuk Sinterklaascadeautje erin!
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Zondags ook open

Ook voor leuke en praktische  
kado geschenken voor de 
komende feestdagen gaat u naar 
Slinger Optiek.

Zoals:
Briletui’s
Loupen en Leesglazen
Brilkettingen
Kijkers
Meteo/buiten -hygrometers
Onderhoudsmiddelen voor uw bril
En natuurlijk Bril en Zonnebril

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

www.slingeroptiek.nl 

Uw sloggi dealer

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

Tot en met zondag 7 december dagelijks ruim 
25 originele Spaanse hapjes uit eigen keuken.
Hasta la vista in

P R O E F  &  G E N I E T !
WWW.CAFEKOPER.NL  5713546

T A P A S

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Nieuw bij music store
elke zaterdag dagaanbieding 
een game met 5 euro korting

deze week call of duty world at war
voor  alle platformen

Uitnodiging

Graag tot ziens!
Nelly en Stephanie Wendelgelst

Haltestraat 22
2042 LM  Zandvoort 
Tel. 023-573 01 72

Sinterklaasactie
10% korting op de eerste behandeling
(geldig tot 5 december)

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

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30  Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen en workshops
workshop Tapas
We gaan 10 soorten Tapas maken, o.a. obongidas (pittige  
gehaktballetjes), gegrilde tonijn, rolletjes met parmaham,  
kleine spiesjes met garnalen, champignons, etc. Uiteraard  
allemaal heerlijk gemarineerd. Tot slot maken we ook nog  
een echt Italiaans dessert. Alles op traditionele wijze. U krijgt 
alle recepten mee naar huis zodat u alles zelf kunt namaken.
3 & 10 december. Tijdstip: 15:00 tot 18:00 
Bijdrage: € 37,50

workshop kersTdeCoraTie
Met de warme gloed en de ruimtelijke uitstraling van dit royale 
stuk heeft u niets meer nodig om in de perfecte feeststemming 
te komen. Op een mooi onderbord maakt u een speelse en 
vooral sfeervolle compositie. Een topcombinatie die in deze 
gezellige dagen op uw tafel niet mag ontbreken. Zelf meebrengen:  
snoeischaar en een scherp (aardappelschil) mesje.
Woensdag 10 december 2008. Tijdstip: 19:30 tot 22:00 
Bijdrage: € 17,50

aCTiviTeiTen
heT inlooppunT
Het Inlooppunt is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur in de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek, 
Senioren kunnen onder het genot van een (gratis) kopje koffie 
leeftijdgenoten ontmoeten. Wie vragen heeft kan terecht bij de 
ouderenadviseur. 
Speciale data: Op 3december Sinterklaas 
Op 17 december komt groep 3 van de Oranje Nassauschool 
van Juf Maaike Cappel “Het meisje met de zwavelstokjes” 
opvoeren. Start 10.30 uur.

1001 dingen Club
Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en heb je zin om met 
andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op 
woensdagmiddag. Van 15.15 tot 17.00 uur worden er steeds 
andere activiteiten gedaan. Voor €1,50 per keer ben je actief of 
creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen. 
kom eens langs en doe mee!!

informaTie
wijksTeunpunT spreekuren
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-
sen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
-  wijkmeesters emm 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

Spreekuren deze maand om vast in uw agenda te noteren:
Politie : 2 en 16 december  19.00-20.30 uur 
   9 en 23 december  15.00-16.30 uur
Juridisch : 16 december  19.00-20.30 uur 
Gemeente Zandvoort : 11 december 19.00 uur tot 20.00 uur

Lezersbon Oorlogswinter
Tegen inlevering van deze bon krijgt u 

€ 2,50 korting 
op een toegangskaart à € 7,50
Maximaal 4 personen per bon
De actie loopt van 27 november t/m 10 december

Bioscoop/theater
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5
2042 JM Zandvoort

Sint of Kerst idee…

BUDDHA TO BUDDHA JUNIOR
De populaire sieraden nu ook voor de kids. 

    3 en 4 december koopavond   

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a 023-5719519

Activiteitenprogramma  
rondom film Oorlogswinter

(in samenwerking met Zandvoortse musea en verenigingen)

Zandvoort in de oorlogsjaren is een expositie in het  
Zandvoorts museum
Van woensdag t/m zondagmiddag (gratis entree op 
vertoon van bioscoopkaart)

Expositie van Bunkermuseum Zandvoort in  
Juttermu-ZEE-um
Woensdag, zaterdag en zondagmiddag gratis toegankelijk 
Tijdens de kerstvakantie elke middag open (1ste Kerstdag gesloten)

Onderstaande activiteiten zijn in combinatie met de  
film te boeken
Inschrijving bij Circus Zandvoort en de VVV Zandvoort

Zaterdag 29 november, 13 & 20 december 14.00 uur  
(extra kosten € 1,00 p.p.)
Bunkerwandeling in de Waterleidingduinen met snert
Verzamelen bij ingang Waterleidingduinen/
Pannenkoekenrestaurant Zandvoortselaan

Zondag 30 november 13.00 uur 
(extra kosten € 2,50 p.p.)
Oorlogsmonumententocht met leger-
voertuigen i.s.m. Keep them Rolling
Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Zondag 14 december 14.00 uur 
(extra kosten € 1,00 p.p.)
Fietstocht langs de oorlogsmonumenten en oorlogsgraven
Verzamelen bij ingang Circus Zandvoort

Zondag 21 december 13.00 uur op het Gasthuisplein
Parade van auto’s uit WO II door Keep them Rolling

Zondag 21 december 19.00 uur 
(extra kosten € 1,00 p.p.)
De Babbelwagen met “de Zandvoortse Oorlogsjaren”
In de bioscoopzaal Circus Zandvoort 

Bij ons BenT 
u aan heT 
juisTe adres 
voor aL uw 
schoenreparaties  
   



FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHU IS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

2008
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Komende zondag zal het centrum van onze woonplaats weer 
omgetoverd worden tot één groot feestterrein met voor een 
ieder wat wils. De ploeg van Pole Position zal, in nauwe samen-
werking met de Ondernemers Vereniging Zandvoort, voor de 
11e keer een superfeestmarkt organiseren die, gezien de re-
putatie in Nederland van de vorige edities, honderden markt-
kooplieden naar Zandvoort zal lokken.

Ruim 200 kramen zullen als één lint door het centrum van Zandvoort 
worden opgesteld. Maar ook vaste bestanddelen van de succesfor-
mule van Ferry Verbruggen zullen weer te herkennen zijn: de nieuwste 
hebbedingetjes, het straattheater, veel kinderattracties, de deelname 
van veel Zandvoortse bedrijven met bijzondere aanbiedingen en, als 
onderdeel van een bijna-traditie, het mooie weer.

Feestdagen
Het is de organisatie gelukt om veel handelaren met op het seizoen 
geënte producten naar de feestmarkt te lokken, want de verjaardag 
van Sinterklaas is nabij en ook de Kerst laat niet lang meer op zich 
wachten. Modieuze kleding voor de feestdagen en de bijbehorende 
accessoires zullen in groten getale worden aangeboden.

Veel te doen
Een feestmarkt in deze tijd van het jaar zou niet compleet zijn 
zonder de aanwezigheid van Sinterklaas. Ondanks zijn strakke 
schema heeft de Goedheiligman toch nog tijd kunnen vinden 
om Zandvoort met een tweede bezoek te verblijden. De Sint 
zal rond de klok van 13.00 uur worden ontvangen op het po-
dium op het Raadhuisplein. Hier zal hij kinderen ontvangen 
en vind er een spectaculaire Pietenshow plaats. Als Sinterklaas 
weer verder moet, kunnen de kinderen bungeejumpen (tram-
poline) of een tochtje maken in de klassieke draai- en zweef-
molen. Naast deze attracties is er een BMX trailshow en zullen 
zangkoren winter- en middeleeuwse sfeerliederen zingen. 
Uiteraard is er tijdens de feestmarkt genoeg te genieten  
van hapjes, broodjes en drankjes bij de vele restaurants en 
terrassen. Hier kunt u lekker even uitpuffen en genieten van 
het langslopende publiek. Meer informatie kunt u krijgen via 
tel. 57 37 355 of via www.zandvoortpromotie.nl.

Al met al is er entertainment voor jong en oud tussen 10.00 
uur en 18.00 uur in het hele centrum van onze woonplaats. 
Een dag dus om in uw agenda te noteren!

Spetterende Wintermarkt



1414 15

Visschotels dienen minimaal twee dagen van tevoren besteld te worden.
Op feestdagen kunnen de visschotels tot 17.00 uur worden opgehaald.
Woensdag gesloten. Wij zijn op vakantie van 5 t/m 23 januari.
 

www.visschotels.nl 

Indien u nog andere vragen of wensen heeft  
kunt u altijd bij ons informeren,wij zullen  
u graag te woord staan.Onze nieuwe folders  
zijn beschikbaar op onze viskraam.
Patrick en Mandy Berg
06-51353653
 

Koude luxe visschotel 35 cm € 27,50
 45 cm € 42,50
 55 cm € 60,00
Luxe salade visschotel 35 cm € 32,50
 45 cm € 47,50
 55 cm € 65,00
Haringschotel 10 st.  € 17,50
 20 st. € 32,50

U kunt de bestelling ook 
plaatsen op onze site: 
www.dezeemeermin.com of 
www.visschotels.nl
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Café - RestauRant

Wij zijn Weer open!
Haltestraat 7, 2042 lj zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631

WWW.zaras.nl

Haltestraat 46 - Zandvoort 023-5737046 - www.laurelenhardy.nl 

Openingsfeest 
vrijdag 28 november
van 16.00 tot 21.00 uur

Kom gezellig langs voor een 
lekker drankje en hapje

Eindelijk is het zover!

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

A.J. van der Moolenstraat 69 

Recentelijk gebouwde (2000) en bijzon-
der vormgegeven ééngezinswoning met 
achtertuin op het westen met vrijstaande 
houten schuur en achterom. Deze opti-
maal geïsoleerde woning is aan de rand 
van een kindvriendelijke nieuwbouwwijk 
gesitueerd. Strand en dorpscentrum 
liggen op enkele minuten loopafstand. 
Woonoppervlakte ca. 120 m2.

> Recent nieuw stucwerk door de gehele woning
> De gehele eerste verdieping is voorzien van een laminaatvloer
> Stadsverwarming en centrale warm watervoorziening
> Zonnige achtertuin op het westen met houten berging en achterom
> Totaal 4 slaapkamers
> Deze aanbieding is exclusief de bijbehorende 
 garageplaats ad. € 20.000,-- k.k.
> Een moderne en zo te betrekken gezinswoning in een gewilde  

omgeving

 
“Een greep uit ons aanbod”
Hogeweg 54/5 ............................................................................................................................................€ 159.000,-- k.k.
Hogeweg 54/9 ............................................................................................................................................€ 159.000,--  k.k.
Secr. Bosmanstraat 11a .......................................................................................................€ 169.000,--  k.k.
Burg. van Alphenstraat 57/4 ................................................................................€ 198.000,--  k.k.
Hogeweg 22/15 ........................................................................................................................................ verkocht
Pakveldstraat 23 ................................................................................................................................€ 249.000,--  k.k.
Schuitengat 31 ..........................................................................................................................................€ 249.000,--  k.k.
Stationsstraat 3 ...................................................................................................................................€ 259.000,--  k.k.
Kromboomsveld 55 ........................................................................................................................€ 259.000,--  k.k.
Bilderdijkstraat 19 ...........................................................................................................................€ 309.000,--  k.k.
Hogeweg 46/1 ..............................................................................................................................................€ 350.000,--  v.o.n.
Koningstraat 29 ....................................................................................................................................€ 379.000,--  k.k.
De Ruyterstraat 13 ........................................................................................................................€ 395.000,--  k.k.
Hogeweg 46/3 ............................................................................................................................................€ 420.000,-- v.o.n.
Van Speijkstraat 2/51 .............................................................................................................€ 439.900,--  k.k.
Frans Zwaanstraat 12 .............................................................................................................€ 455.000,--  k.k.
Haarlemmerstraat 45 .............................................................................................................€ 469.000,--  k.k.
Thorbeckestraat 17 ........................................................................................................................€ 499.000,--  k.k.
Patrijzenstraat 10 ............................................................................................................................€ 559.000,--  k.k.
Brederodestraat 8e ......................................................................................................................€ 645.000,--  k.k.
Stationsplein 15/16 .......................................................................................................................€ 695.000,--  k.k.
Veldlaan 18 te Aerdenhout .........................................................................................€ 795.000,-- k.k.
Kennemerboulevard 608 te IJmuiden ...........................................€ 795.000,-- k.k.
Brederodestraat 128 ..................................................................................................................€ 975.000,--  k.k.
Hogeweg 70 .......................................................................................................................................................€ 998.000,--  k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 72 ......................................................................................................€ 1.075.000,--  k.k.
Brederodestraat 257 ................................................................................................................€ 1.290.000,--  k.k.
Boulevard Paulus loot 23 ..............................................................................................€ 1.495.000,--  k.k.

NIEUW

Pakjes weekend!
van vrijdag t/m zondag

20% voordeel op geuren
10% kassakorting + 10% spaartegoed op uw klantenkaart*

*Heeft u nog geen spaarkaart? Vraag deze dan gratis aan. Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Parfumerie Moerenburg

Haltestraat 1, Zandvoort
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Bloemidee!

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,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Woningruil:
Gevraagd: 

ééngezinswoning met 
tuin, 2 etages, 2-p. huish.

Aangeb.: riante flat, 3 
slaapk., 1e verdieping.

Recent gemoderniseerd. 
gmichels@casema.nl, 

tel. 5731283
.................

God zegt:”Want Ik zal 
u genezing schenken, 

u van uw wonden 
genezen”(Jeremia 30:17). 

Jezus geneest nog steeds. 
Zie www.levensstroom.nl 

Gebed nodig? Bel 5363804.
 .................

Te huur: zomerhuis. 
Per 1 januari 2009. 

Geen huisdieren. Incl. 
g/w/l/TV €650 per maand. 

1 maand borg. 
Bob: 06-29527140

.................
Gevraagd: jonge dames 
vanaf 18 jr. voor sex en 
massage. €150 per uur, 
discr. verz. 023-5716998

.................
Weleda Schoonheidssalon 

Chez Ans. Geef een 
schoonheidsehandeling 

à € 35,- kado! Salon Chez Ans,
Flemingstraat 52, tel. 5713196

.................
Boeken te koop gevraagd: 

Jan de Hartog ‘Het huis 
met de handen’ en ‘Ave 

Caesar’. Tel. 5716262
.................

Te huur: loods/ opslag-
ruimte in Zandvoort-Noord

Curiestraat 2C. Huurprijs: 
€ 750,-- per maand

Curiestraat 2F. Huurprijs: 
€ 1.100,-- per maand
Van Schaik Omaco 

Makelaars
023-5712944

www.vanschaikomaco.nl
.................

Touch of class
De nr.1 schoonheids-

salon. Beauty-Haar-en 
unieke modecollectie.

Haltestraat 15
Aanbieding: 

Van za. 27 t/m 2 dec.
Gezichtsbehandeling 

v.a. €35,-
10% korting op: massage  

• harsen • pedicure deluxe  
• make up • haar.  

Bel voor info: 7522470 
of (voor afspraak) 

06-4832 2029.
 “Walk in and find out”. 

Maandags gesloten.

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.

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

.................
Chinese massage 

Zandvoort. Bij u aan huis, 
Chinese body- en voetmas-

sage. 80 Minuten à €40. 
Bel voor afspraak: 

06-3454 9835
.................

Schoonmaken 
bij ouderen thuis! 

ThuiszorgInHolland.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
.................
Te huur: 

woonruimte in centrum. 
Slaap/woonkamer, keuken, 

douche/toilet/ligbad. 
Electra/gas/water/internet/

tv incl. Geen huisdieren. 
€800,- p.m. + borg. 
Beschikbaar vanaf 

5 december. 
Info: 0653344660

.................
Leuke kado-tip:

Verjaardagskalender
van Zandvoortse plekjes. 

Naar schilderijen van 
Yvon Schoorl

Brederodestraat 83
Tel. 023-5717063

Voor grotere aantallen
(relatiegeschenken)

te bestellen bij Yvon Schoorl.
Verder is de kalender 

te koop  bij Bruna, bloe-
miste Hanneke Voit 

(Buureweg 1)
en Zandvoorts Museum

.................
Vlooienmarkt: 
zo. 27 dec - spc. 

Groenendaal, Heemstede 
(9.30-16.30u). 

Res. 0229-244739 
www.mikki.nl 

.................
Hij wil er niets van weten 

maar wij zijn het niet 
vergeten. Helaas is het 
waar, 4 december a.s. 

‘De Lip’ 60 jaar. 
H.G. Peter en Ingrid

 Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

opleiding heeft genoten aan de Technische Hogeschool te 
Delft en colleges volgde bij dezelfde hoogleraren. Wagenaar 
heeft vorige week maandag de opening bijgewoond en was 
zelfs in staat om in aanwezigheid van de 70 genodigden 
zijn dank uit te spreken voor deze hommage.

TU
Chris Wagenaar studeerde in de periode 1948 tot 1957 
aan de TU in Delft. In 1957 voltooide hij zijn opleiding als 
bouwkundig ingenieur. Een opleiding waarin de Griekse 
en Latijnse klassieken onderwezen werden, maar ook 
de voor de wederopbouw kenmerkende Delftse School 
en Nieuwe Zakelijkheid. Zijn loopbaan startte hij bij ir. 
Helms. In die beginperiode ontwierp hij bedrijfs- en kan-
toorgebouwen. Een bijzonder ontwerp van hem is het 
hoofdkantoor voor de AGAM, importeur van Mercedes 
Benz in Utrecht.

Wederopbouw
Al snel daarna vestigde hij zich als zelfstandig architect 
in Zandvoort. De oorlog had het dorp zwaar getroffen en 
had alle bebouwing langs de kust doen verdwijnen. De 
eerste naoorlogse woningbouw aan de Van Alphenstraat, 
aan de rand van de in verval geraakte Noordbuurt, werd 
gerealiseerd. Met zijn bureau nam hij zijn intrek in een klein 
oud vissershuisje aan de Kruisstraat 24 in de Noordbuurt. 
Zijn betrokkenheid met het dorpshart van het voormalig 
vissersdorp Zandvoort loopt als een rode draad door zijn 
loopbaan. Door het Genootschap Oud Zandvoort, waar-
van hij in 1970 de eerste voorzitter was, werd de historie 
uitvoerig vastgelegd.

Mede dankzij de financiële steun van Rotaryclub Zandvoort is 
het gelukt om een maand later de tentoonstelling te openen 
in de centrale hal van het raadhuis. De opening is verricht 
door wethouder Marten Bierman, die evenals Wagenaar zijn 

Chris Wagenaar 50 jaar architect
Op zaterdag 18 oktober kwamen 4 collega’s en oud-me-
dewerkers van de Zandvoortse architect Chris Wagenaar 
voor het eerst bijeen om een idee uit te werken voor een 
overzichtstentoonstelling van het werk van Wagenaar. Ge-
zien de ziekte van hem was haast geboden. Gekozen is om 
een selectie van zijn werk te laten zien die ze geïnspireerd 
heeft en die de invloed laat zien die een architect in 50 jaar 
kan hebben op de bebouwde omgeving.

Chris Wagenaar bij zijn overzichtstentoonstelling
 

Prijsvraag
Aan de Kostverlorenstraat ontwierp hij diverse grote woonhui-
zen. Deze woonhuizen werden ingepast in het voor Zandvoort 
karakteristieke duinlandschap. Ook in het Kostverlorenpark 
verrezen een aantal geschakelde villawoningen die deze 
stijlkenmerken hebben. Voor de Haarlemmerstraat nabij de 
Koninginneweg ontwierp hij ook een twaalftal herenhuizen. 
Voor de uitbreiding van het raadhuis werd in 1973 een prijs-
vraag uitgeschreven. Het ontwerp van Chris Wagenaar had 
het motto ‘Noordkap‘. De vakjury sprak haar voorkeur uit voor 
dit plan. De realisatie liet echter geruime tijd op zich wachten. 
Uiteindelijk moest zijn ontwerp worden samengevoegd met 
dat van ing. Wouter Ingwersen, die ook aan de prijsvraag had 
meegedaan. Vervolgens moest het hele plan vanwege de hoge 
kosten worden vereenvoudigd, zodat pas in 1980 een beperkte 
uitbouw van het raadhuis kon worden gerealiseerd. Ook een 
groot aantal bedrijven in Zandvoort werden door hem ontwor-
pen of verbouwd.

Liefhebberij
Naast zijn architectenpraktijk doceerde Chris Wagenaar decen-
nia lang architectuurgeschiedenis en handtekenen aan de HTS 
in Amsterdam. Honderden studenten inspireerde en onder-
steunde hij aan het begin van hun loopbaan. Geheel belange-
loos, uit liefde voor zijn vak en fascinatie met het verleden, wist 
hij kunstenaars als Emmy van Vrijberghe de Coningh, Ariën van 
Waterland en diverse historici te interesseren voor de geschie-
denis van Zandvoort. In 50 jaar tijd heeft Chris Wagenaar een 
grote bijdrage geleverd aan de bebouwing van het dorp en het 
behoud van het cultureel erfgoed van ‘zijn’ Zandvoort. De over-
zichtstentoonstelling is tot eind december te bezichtigen.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

66 kinderen hadden zich 
voor de vier kennisma-
kingslessen opgegeven. De 
Zandvoortse maître (docent) 
Siroos Askary, werkzaam 
binnen schermvereniging 
Haarlem, heeft deze les-
sen met veel enthousiasme 
vormgegeven. 

De ZRB is dus niet alleen 
tijdens het zomerseizoen 
alert op het strand! In de 
zomer is de bewaking van 
strand- en badgasten de 
voornaamste activiteit. In 
de wintermaanden vind je 
de ZRB in het zwembad van 
Center Parcs. Zwemmend 

De JSP biedt kinderen uit 
groep 4 t/m 8 de mogelijk-
heid om met een sport ken-
nis te maken zonder verdere 
verplichtingen zoals lid wor-
den. Voor € 5 mogen de kin-
deren doorgaans vier lessen 
meesporten. In periode 3, 
(maart/april),  staat paardrij-

redden, cursus Strandwacht, 
Varend redden of EHBO? De 
opleidingen van de ZRB zijn 
zeer gevarieerd en worden 
door eigen instructeurs ver-
zorgd.

Zwemmend redden
Kinderen van 6 t/m 15 jaar 

JeugdSportPas: sport jij ook mee?Zandvoorste Redding Brigade 
den bij Stal de Naaldenhof 
in Bentveld op de agenda en 
heeft Open Golf Zandvoort 
haar medewerking toege-
zegd om kennis te maken 
met de golfsport.

Inschrijven
Alle kinderen die in 
Zandvoort op school zit-
ten, krijgen via de school 
een brief en een brochure 
mee naar huis. Heeft uw 
kind geen informatie ont-
vangen? Vraag deze dan als-
nog aan via de school. Om 
te kunnen deelnemen aan 
de JSP is vooraf inschrijven 
noodzakelijk. Dit kan uitslui-
tend via de school en moet 
steeds per periode worden 
gedaan. Meer informatie 
via www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl of 
tel. 5740116 (do & vr). 

kunnen in de wintermaan-
den in het zwembad diverse 
diploma’s zwemmend red-
den (het redden van een 
drenkeling met behulp van 
bevrijding- en vervoersgre-
pen) halen. 

Strandwacht
De taken van de strand-
wachten lopen zeer uiteen. 
De hoofdtaak is het bewaken 
van de veiligheid van baders, 
zwemmers, surfers, zeilers 
en andere watersporters. 
Natuurlijk is er ook tijd voor 
gezelligheid en ontspanning. 
Gezamenlijk barbecueën, 
zwemmen of een potje 
beachvolleybal horen er bij. 

Meer weten? Loop dan eens 
op donderdagavond bin-
nen in het zwembad. Meer 
info via Ernst Brokmeier 
(023-5733160) of via e-mail 
ernst.brokmeier@zrb.info.

Sportservice Heemstede-Zandvoort doet in samenwerking 
met de zeven basisscholen en diverse sportverenigingen in 
Zandvoort opnieuw een aanbod van verschillende beweeg-
activiteiten. Zo hebben kinderen kennis kunnen maken met 
een heel bijzondere tak van sport: schermen. 

Op 1 januari wordt in Zandvoort traditiegetrouw door 
duizenden weer een duik in de Noordzee zal worden ge-
nomen. Deze duik, maar ook de WNF duik op 11 november 
jongstleden, wordt voor de veiligheid begeleid door de 
Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB). 



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Aanbod geldig tot en met woensdag 3 december 2008 
en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Wedden 
dat u er 

wel twee 
van lust?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

De tweede krijgt u voor

Saucijzen-
broodje

de halve
prijsprijs

OP=OP

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

Diverse handgemaakte
marsepein figuren
Op vertoon van uw pas
€ 0,50 korting

Roombrie van het huis
zacht, romig, smeuïg

100 gram € 1,19

Hele maand november:
Malse Ierse kogelbiefstukken

3 stuks: € 6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 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 - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Mark Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Grand Café 25 - Kerkstraat
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
She Satehcafé - Zeestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Erwtensoep met 
roggebrood € 3,--

GRAND CAFÉ 25

Maandag en dinsdag gesloten
Kerkstraat 25 - Tel. 5713510

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

pashouders 5% korting op de gehele collectie

Sinterklaasactie t/m 5 december
10% korting op onze accessoires
5% korting op onze meubelen

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Achterham +
Berliner +
Gekookte worst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Op vertoon van de ZandvoortPas

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50
voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op een 
voet-reflexmassage

massageservice ook aan huis
www.nympheia.com

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Leuke Sinterklaas- 
en Kerstkadootjes 

w.o. schilderijen, beelden, 
kerst raam stickers,

kadobonnen, kransen, sieraden,
penselen, canvasdoeken,

verf (olie, aquarel en acryl)
kerstlint, houten kerstboompjes,

découpage, mozaïk, 3D, 
klei en scrap etc. 

Gasthuisplein 6 
(naast het Circus)

Pashouders 5% korting

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting op
alle cartridges

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

LEuK vOOR dE SInT!
BOxERSHORTS van

vInGInO En MucHacHOMaLO
aLLE wInTERJaSSEn 30% KORTInG

Actie!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

T/m zondag 7 december
alle monturen 2008

€ 15,- per stuk
(Bij aankoop montuur + glazen)
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven: de aftrek 
van ziektekosten wijzigt met ingang van 2009. Andere 
buitengewone uitgaven, zoals begrafeniskosten, zijn dan 
helemaal niet meer aftrekbaar. Belastingjaar 2008 is een 
overgangsjaar waarin een groot deel van de ziektekosten 
nog aftrekbaar is. U kunt daar uw voordeel mee doen door 
nog dit jaar een aantal van de aftrekbare kosten te maken. 
U treft hieronder een overzicht aan van de aftrekbare ziek-
tekosten in 2008.

Alleen niet-vergoede kosten komen voor aftrek in aanmer-
king. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten, dan kunt u 
deze natuurlijk niet meer als aftrekpost opvoeren. Ontvangt 
u een gedeeltelijke vergoeding, dan is het niet-vergoede deel 
aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat u de kosten in het jaar 
2008 hebt maakt. Betaalt u de rekeningen dan ook nog dit 
jaar. Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt, hangt af 
van de hoogte van uw inkomen en van de hoogte van de 
aftrekpost. Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar 
als het bedrag meer is dan de niet-aftrekbare drempel. Deze 

drempel is 1,65% van het verzame-
linkomen uit Box 1 (werk en wo-
ning), Box 2 (aanmerkelijk belang) 
en Box 3 (sparen en beleggen).

Is dat verzamelinkomen bijvoor-
beeld € 10.000, dan is de drempel 
€ 1a65. De minimum drempel is € 
115 per persoon. Voor gehuwden of 
samenwonenden die elkaars fis-
caal partner zijn, is de minimum 
drempel € 230. Blijft het inkomen 
van u en uw partner beneden € 
31.589, dan wordt het aftrekbare 

bedrag met 113% verhoogd. Voor vragen kunt u zich wenden 
tot de ANBO Servicelijn, geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, bereikbaar via: 030-233 
00 60 of via e-mail: info@anbo.nl. 

Kruispunt straks veilige oversteek voor iedereen

Genieten van de feestdagen

Een hele eerZiektekosten en uw aangifte inkomstenbelasting 
over 2008, de laatste kans!

De reconstructie van dit 
kruispunt, ten behoeve 
van een vernieuwd knoop-
punt voor onder andere de 

Ook de organisaties die in 
het algemeen betrokken 
zijn bij de zorg voor oude-
ren laten van zich horen. 
Lekker eten met z’n allen, 
koffiedrinken, luisteren 
naar muziek, concerten in 
de kerk, bingo spelen en 
gewoon met elkaar praten 
op speciale maar vooral ge-
zellige bijeenkomsten. Zo 
komen we de feestdagen 

Tijdens het continentie & 
MS congres op 7 november 
jl. hielden de kandidaten een 
presentatie waarbij Coby in 
haar presentatie de conti-
nentieproblematiek voor MS 
patiënten in beeld bracht. 
Met haar voordracht werd zij 
als winnaar gekozen. De prijs 
is door Astra Tech Benelux bv 

U kunt voor het jaar 2008 
de volgende ziektekosten 
opvoeren: de premie voor 
de aanvullende zorgver-
zekering, voorgeschreven 
medicijnen, tandarts, 
hulpmiddelen (bril en 
hoortoestel), kosten van 
vervoer naar arts en zie-
kenhuis, kosten van dieet 
op medisch voorschrift 
(een vast bedrag afhan-
kelijk van het soort dieet), vaste aftrek voor huisapotheek 
(€ 23 p.p.), ouderenaftrek voor 65-plussers (€ 821 p.p.), deel 
van de eigen bijdrage AWBZ, extra uitgaven voor kleding en 
beddengoed als gevolg van een ziekte of handicap.

Gebruikers van elektrische rolstoelen en scootmobielen uit het Huis in de Duinen en 
Nieuw Unicum zijn bepaald niet blij met de povere mogelijkheden om het kruispunt Tol-
weg/Kostverlorenstraat over te steken. En toch willen zij ook graag (vrijwel) dagelijks het 
centrum van het dorp blijven bezoeken.

De komende weken staat bijna alles in het teken van de feest-
dagen. Je ziet het symbool daarvan in alle winkelstraten van 
Zandvoort aan de gevels bevestigd. Allereerst Sinterklaas, 
een overjarige 50-plusser die vooral de allerkleinsten een ge-
weldig feest wil geven, de vele te organiseren kerstmarkten, 
rommelmarkten, maar ook de vele feestjes van sportvereni-
gingen die iets extra willen betekenen voor hun leden.

Coby van den Berg, verpleegkundig specialist chronisch zieke 
bij Nieuw Unicum, is gekozen tot continentieverpleegkun-
dige van het jaar 2008! Naast Coby waren er nog twee kandi-
daten genomineerd. 

50 plus pagina 

21

De contouren van de nieuwe kruising Tolweg/Kostverlorenweg worden zichtbaar

De aanschaf van een bril is tot en met december nog aftrekbaar

Feestdagen op komst

Coby van den Berg

aansluiting op de busbaan, 
schiet gelukkig wel lekker 
op terwijl de politiek deze 
week in de gemeenteraad 

wel door. En natuurlijk ook 
weer de beste bedoelingen 
hebben voor het nieuwe 
jaar. Zandvoort staat de 
komende weken bol van 
de activiteiten. Laten we de 
zorgen om de toekomst, zo-
als iedereen die kan hebben, 
maar even op een laag pitje 
zetten. Geniet gewoon van 
alle ontmoetingen en gezel-
lige bijeenkomsten. 

in het leven geroepen en be-
staat uit een gouden speld 
in de vorm van een kathe-
ter en een geldbedrag van  
€ 2000. Coby weet al waar ze 
het geld aan gaat besteden 
maar dat maakt ze in 2009 
pas bekend. Het zal vast en 
zeker met haar specialisatie 
te maken hebben.

nog zal steggelen over de 
rode fietsbanen naast het 
spekgladde zwarte asfalt 
van de busbaan zelf. De fel 

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! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Image Outdoor pakt uit!

Kadotip 1
Ski winterjassen

dames en heren

20 – 70% korting

Kadotip 4
Beaufort 

Outdoor laarzen
15% korting

Kadotip 2
Truien, vesten, shirts
(ook grotere herenmaten)

30 – 70% korting

Kadotip 3
Muchachomalo

dames en heren underwear

20% korting

Kadotip 5
Winteraccessoires

mutsen, sjaals, 
handschoenen

vanaf € 5,-

oplichtende witte richting-
pijl op de Zandvoortselaan 
zorgt ervoor dat in ieder 
geval automobilisten extra 
voorzichtig het kruispunt 
met een prachtige slalom 
passeren tussen de vele op-
gestelde verkeerspaaltjes. 
Hopelijk duurt dat allemaal 
niet te lang want naarmate 
we de kortste dag van het 
jaar naderen wordt het bij-
na al vroeg in de middag be-
hoorlijk donker en wordt het 
verkeerstechnisch niet alle-
maal makkelijker. Laat staan 
als het regelmatig regent, 
stormt of sneeuwt zoals in 
het afgelopen weekend. 

De gebruikers van die ei-
genlijk onvervangbare ver-
voersmiddelen kijken dan 
ook halsreikend uit naar het 
moment dat het complete 
kruispunt in gebruik kan 
worden genomen.

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Burg Engelbertsstraat 94B 2042KP  Zandvoort 023-5389695
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Dikke overwinning Lions dames Zandvoorts kampioenschap 
Driebanden op de helft

Puike wedstrijd handbaldames

Nu maakt een blik op de 
ranglijst wel duidelijk dat 
zowel onze plaatsgenoten 
als hun gasten onderaan 
de ranglijst van Rayon 1 
bungelen dus het was een 
rechtstreeks degradatieduel. 
Natuurlijk wist ook Lions-
coach Richard Koper dat, hij 
had een speciaal strijdplan 
voor deze wedstrijd ontwor-

Hoewel het er op lijkt dat de 
kredietcrisis ook de prestaties 
op het groene laken aan het 
beïnvloeden is, was dat tot 
nu toe aan de toeschouwers 
niet te merken. Ze reageer-
den enthousiast op mooie 
caramboles en lieten teleur-
gestelde geluiden horen bij 
bijna rake ballen en missers.

In het individuele klasse-
ment staan drie spelers met 
het maximale aantal pun-
ten bovenaan. Louis v.d. Mije 
(café Oomstee) heeft van 
hen verreweg het hoogste 
gemiddelde (0.867). Addie 
Ottho (café De Kippetrap) en 
Frans Moët (café Bluys) zijn 

ZSC begon voortvarend 
en nam al snel een 3-0 
voorsprong. Dit noopte 

pen: na een Zandvoortse 
score direct een full court 
press! Hierdoor wordt de 
aanvalsopbouw van de te-
genstander gestoord en is 
er veel kans op intercepties. 
De dames moesten daar nog 
wel even aan wennen maar 
toen het min of meer ging 
lopen, werden die intercep-
ties steeds talrijker.

tweede en derde. Een bijzon-
dere prestatie leverde Frans 
Blom (café De Lamstrael) die 
in de tweede ronde zijn partij 
in café Oomstee met een se-
rie van zeven in drie beurten 
wist uit te maken.

In de strijd om de Cafétrofee 
voert café De  Kippetrap ver-
rassend de ranglijst aan. Op 
korte afstand volgen café 
Bluys en team De Lip. De 
spannende tweede helft van 
het Driebandentoernooi be-
gint op zaterdag 29 novem-
ber in café De Kippetrap aan 
de Zeestraat. Daar wordt om 
19.30 uur afgestoten voor de 
vierde ronde.

de Aalsmeerse coach om 
een van haar troeven in 
te zetten. Deze dame, een 

Al in het eerste kwart bleek 
er een klassenverschil tus-
sen Lions en AMVJ (14-2). 
Waar Zandvoort regelmatig 
de basket vond, konden de 
Amsterdamse dames nau-
welijks tot scoren komen. 
Hun eerste score, 1 punt uit 
2 vrije worpen, was pas in 
de 8e minuut. In het tweede 
kwart liep het net als in het 
eerste, alleen was de richting 
van de AMVJ-schoten nu wat 
beter en ging bij de stand 
33-15 de rust in.

Zowel in het derde als in het 
vierde deel van de wedstrijd 
was er voor Lions geen vuiltje 
aan de Zandvoortse lucht en 
bouwden de dames een grote 
voorsprong op. Veel intercep-
ties met gemakkelijke scores 
(lay-ups) waren het gevolg 
van het ‘Koper-plan’. maar 
ook het insidespel was ein-
delijk goed verzorgd, mede 
door Bercis Mets die een 
plaag voor de Amsterdamse 
verdediging was met haar 
pivotspel. Vooral Wendy 
Bluijs en Tessa de Boer gaven, 
regelmatig door een assist, 

oud-jeugdinternational, 
bracht zoveel meer dat de 
Zandvoortse voorsprong 
smolt als sneeuw voor de 
zon. Binnen 10 minuten 
stond Fiqas/Aalsmeer met 
twee doelpunten voor en 
dat werden er binnen een 
half uur zelfs vier.

Wat coach Rob Til en trai-
ner Joop Boukes in de rust 
gezegd hebben weet nie-
mand maar een herboren 
Zandvoorts team begon aan 
een enerverende tweede 
helft. Punt voor punt wisten 
onze plaatsgenoten van de 
achterstand af te knabbelen 
maar steeds weer was het 
een drietal speelsters van 
Aalsmeer dat er toch weer 
voor zorgde dat Zandvoort 
niet op voorsprong kon ko-

basketbal - dames biljart

handbal - dames

Eindelijk was het dan zover en ze hebben er na afloop echt 
van genoten. Het damesteam van The Lions won voor het 
eerst in acht wedstrijden (de laatste was de openingswed-
strijd van dit seizoen in september) en deed dat niet zo 
zuinig ook. Het Amsterdamse AMVJ werd met 76-25 terug 
naar huis gestuurd.

De wedstrijden om het Driebandenkampioenschap van 
Zandvoort zijn halverwege. Na de derde ronde in het goed 
gevulde café De Lamstrael zijn er nog verschillende spelers 
die in aanmerking komen voor de individuele titel. Ook de 
strijd om de belangrijke Cafétrofee is nog lang niet beslist.

De dames van ZSC hebben zich zondag bijna kunnen re-
vancheren van de zware nederlaag in Aalsmeer van een 
aantal weken geleden (19-10). Vooral de tweede helft 
speelde Zandvoort zeer geconcentreerd en kon het haar 
tegenstander het vuur na aan de schenen leggen.

Tessa de Boer (l) een half jaar weg

Hetty Wisker is de enige dame in het gezelschap
 

Martine Balk verzilvert een strafworp

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Plony’s Haarwinkel
Pluspunt
Pole Position
Selekt Mail
Stichting Classic Concerts 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik Omaco Makelaars
Vlug Fashion Men’s Wear
Vrijehuizenmarkt.nl
YAYA-Zandvoort
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zeemeermin, viskar

Sinterklaasactie:
Café Koper
Etos
Kroon Mode
Lavogue
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Slinger Optiek

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Danzee
De Lamstrael
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Genootschap Oud Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Image Outdoor
Jobtide
Johan Lindeman
Laurel & Hardy
Meijer Advocaten

adverteerders

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

in de tweede helft de tafel 
veel werk. De Boer overigens 
speelde voorlopig haar laat-
ste thuiswedstrijd. Zij gaat 
binnenkort voor een half 
jaar ver naar het zuiden en 
zal niet eerder dan volgend 
jaar september weer in de 
Korver Sporthal te bewon-
deren zijn.

“Natuurlijk dik verdiend. Dit 
is een goed iets voor het zelf-
vertrouwen, dat iedere week 
weer een duw kreeg na een 
net aan verloren wedstrijd. 
We spelen dit seizoen niet 
echt slecht maar de basket 
wordt te weinig gevonden. 
Na het zien van deze wed-
strijd heb ik volop vertouwen 
in de rest van de competitie”, 
zei Koper na afloop, die ook 
de arbitrage een pluim kon 
geven en dat is wel eens an-
ders geweest! Komende za-
terdag treffen de dames van 
The Lions in de Amsterdamse 
Apollohal de op de vijfde 
plaats staande reserves van 
eredivisionist BV Lely. Deze 
wedstrijd begint om 19.30 
uur.

men. Een spannende eind-
strijd ging in bij 13-13. Weer 
kwam Aalsmeer op voor-
sprong en kon zelfs een klein 
gaatje slaan (13-15). Met de 
nodige krachtsinspanning 
kon Zandvoort weer terug-
komen en zo ging dat door 
tot de laatste minuut. De 
dames uit het bloemendorp 
kwamen weer 2 punten voor 
en toen was helaas de tijd 
te kort om nog langszij te 
kunnen komen. Het siert 
de Zandvoortse dames dat 
uiteindelijk met slechts één 
punt verschil werd verloren 
tegen een tegenstander 
die, op papier, sterker zou 
moeten zijn (16-17). ZSC 
topscores: Romena Daniëls 
en Laura Koning 5; Daphina 
van Rhee 3; Martine Balk 2 
en Asia El Bakkali 1.



vrij in te delen

Sara Roosstraat 28  
Zonneterras op het zuiden, woonkeuken, 3 slaapkamers en een eigen 
inpandige parkeerplaats….? Deze ruime 4 kamer maisonnette beschikt 
over al deze eigenschappen! 
Een heerlijke ruime woning, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Park 
Duijnwijk met in de directe omgeving sportfaciliteiten, ontspannings-
mogelijkheden en natuurlijk het strand.

• Inpandige parkeerplaats
• Op loopafstand van het station, centrum en strand
• Bouwjaar 2000
• Gebruiksoppervlakte ca. 115 m2 (incl. bergruimte) 

Vraagprijs: € 269.000-- (incl. parkeerplaats)

nieuw

Kostverlorenstraat 61
Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde 
groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is 
dan het lijkt, iets wat je alleen maar ziet als je de woning ook van binnen 
bekijkt. De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een 
prachtige keuken, een zeer royale living van ca. 55 m2, hoge plafonds, een 
beschutte intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, 
schuur, zomerhuis, garage en carport.

• Sfeervolle woning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte, 
 van binnen gezien moet worden
• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie 
• Gebruiksoppervlakte ca. 250 m2

Vraagprijs:  € 745.000,--

Jac. van Heemskerckstraat 67   
Wonen aan zee, op loopafstand het strand, NS-station, centrum en 
supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4de, tevens 
hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en 
een ruim balkon (ZW) Het complex is in 2005/2006 geheel 
gerenoveerd en beschikt over een eigen parkeerterrein. De inpandige 
garage (6.00 x 3.85) wordt separaat te koop aangeboden. 

• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
• Het gebouw is v.v.  lift 
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2 (incl. balkon)

Vraagprijs: € 259.000,--

in prijs verlaagd

Dr. J.G. Mezgerstraat 43
Modern 4-kamer hoekappartement op de 1ste verdieping van het vlak aan 
de boulevard gelegen complex “Ruyterstede”. De woonkamer heeft veel 
lichtinval en geeft toegang tot het balkon. De open keuken is modern, de 
badkamer is luxe en beschikt over een ligbad en douche. Er zijn 3 slaapka-
mers waarvan 2 met zeezicht en in de onderbouw bevindt zich de berging en 
garage. Het complex beschikt over een lift. 

• Het complex beschikt over een lift.
• Wit gestuukte muren en plafonds
• Eventueel garage onder in het gebouw te koop
• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m2 

Vraagprijs: € 209.000,-- appartement
                         € 27.500,-- garage

Hogeweg Zandvoort, Residence Cocarde
• Nog 3 appartementen te koop

• A-6:  € 439.000,-  v.o.n.
• A-7:  € 390.000,- v.o.n.
• A-10:  € 475.000,-. v.o.n.

• Bouw gestart
• Geplande oplevering: zomer 2010
• Individuele indelingswensen nog bespreekbaar
• Vrijblijvend gesprek met makelaar of architect mogelijk
• Uitgebreide brochure beschikbaar

nieuwbouw

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 m2 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 3e verdie-
ping 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 m2 (exclusief balkon)

Vraagprijs: € 239.000,-- 

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu
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