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Het verloop van de raads-
vergadering van dinsdag 
heeft tot opschudding in de 
coalitie geleid. Naar aanlei-
ding van het stemgedrag 
van coalitiegenoot VVD liet 
PvdA-raadslid Fred Kroons-
berg weten zich over zijn 
positie te willen beraden 
omdat hij geen vertrouwen 
heeft in het grootste deel 
van de VVD-fractie.

selijke belastingentarieven 
bracht de nodige discussie 
in de raad. Beide voorstellen 
werden overigens aangeno-
men. Het voorstel over de 
belastingen zorgde voor de 
uitspraak van Kroonsberg.

Boetekleed
De raad werd voorgesteld 
om twee kredieten beschik-
baar te stellen. Een bedrag 
van € 87.500, welke ten 
laste zou komen van de re-
guliere begroting van 2009, 
kreeg alleen kritiek van het 
CDA dat vond dat de begro-
ting voor het komende jaar 
amper was aangenomen 
en dat er nu al een wijzi-
ging op is gekomen. Veel 
meer kritiek was er op een 
bedrag van € 170.000 dat, 
zoals uit de discussie bleek, 
al uitgegeven was. Feitelijk 
kan de raad daar geen be-
slissing over nemen omdat 
het bedrag al is uitgegeven. 
De VVD en de PvdA hebben 
daar net als het CDA grote 
problemen mee. OPZ steun-
de echter haar eigen wet-
houder door dik en dun. Na 
twee schorsingen en ruim 

De gemeenteraad sprak 
over twee hete hangijzers. 
Zowel de plankosten voor 
de Middenboulevard als de 
vaststelling van de plaat-
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een uur discussie werd een 
compromis gevonden. Ook 
de € 170.000 werd uiteinde-
lijk ter beschikking gesteld 
met dien verstande dat er 
feitelijk nog eens een zelfde 
bedrag beschikbaar moet 
komen om de voortgang 
van het bestemmingsplan 
Middenboulevard niet ver-
der te stagneren. Het was 
uiteindelijk wethouder 
Toonen van financiën die 
zijn collega Bierman te hulp 
schoot, door het boetekleed 
namens het college aan te 
trekken. De raad besloot 
uiteindelijk in te stemmen 
met zowel een bedrag van 
€ 87.500 als de gevraagde 
€ 170.000.

Belastingen
Met de discussie over de 
gemeentelijke belastingen 
kwam opnieuw de discus-
sie tussen een deel van de 
VVD-fractie en het college 
naar voren over de te ma-
ken kosten voor het vegen 
van de straten. Twee amen-
dementen van de VVD 
werden na een vierde en 
vijfde schorsing aangepast. 
Het eerste voorstel werd 
verworpen met 6 stem-
men voor en 11 tegen. Het 
tweede amendement werd 
tegen het advies van wet-
houder Toonen aangeno-
men met 8 stemmen voor 
het voorstel van het college 
en 9 tegen. Fred Henrion 
Verpoorten, die tijdens de 
begrotingsbehandeling 
voor het standpunt van het 
college koos, stemde nu te-
gen. Het stemgedrag van de 
VVD zette kwaad bloed bij 
Kroonsberg.

Fred Kroonsberg dreigt met aftreden

5 januari
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort

Ook u bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie staat in de gemeente-advertentie in deze krant.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open – wanneer dicht?

U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Dinsdag 16 en donderdag 18 december
Inzameling van oud papier en karton

Kijk voor nieuwe, gewijzigde ophaaldagen in  
de gemeentelijke advertentie in deze krant.
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Zandvoort Optiek

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

De Mannetjes
Fotowedstrijd

‘Vandaar dat al die mensen 
met ons op de foto willen!’ 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Proefstolletje 
 met spijs € 1,50
• Appelbeignet € 1,50

Nu in het assortiment: 
kerstchocolade 

stol met of zonder spijs 
roomboter kerstkrans 500gr 

roomboter koekkransjes 250gr

Belofte maakt schuld zegt een welbekend Nederlands spreekwoord. Burgemeester 
Niek Meijer heeft na afloop van het onlangs gehouden jeugddebat de winnaars, Aicha 
Khachnaoui en Sam Stalenberg van de Hannie Schaftschool, beloofd ze uit te nodigen 
voor een lunch. Vorige week donderdag was het dan zover. 

Burgemeester lost belofte in

van het jeugddebat. 

“De gemeente Zandvoort 
hecht grote waarde aan het 
ontwikkelen van politiek besef 
onder de Zandvoortse jeugd. 
Met name bijzonder commis-
sielid Uschi Rietkerk (PvdA) en 
raadslid Belinda Göransson 
(VVD), uit de werkgroep Jeugd 
en Politiek, hebben zich sterk 
gemaakt voor het jeugddebat”,  

aldus gemeentelijk woord-
voerder Ton van Heemst. 
Na het debat hadden alle 
deelnemers zich spontaan 
aangemeld om zitting te 
nemen in de nog te vormen 
Zandvoortse Jeugdraad, 
waarin zij namens hun  
leeftijdgenoten de wensen 
van de Zandvoortse jeugd aan 
de politiek kenbaar kunnen en 
zullen maken.

De beide basisschool leer - 
l ingen werden door Meijer 
uitgenodigd om met hem 
en zijn vrouw de lunch 
in grand café Danzee te  
nuttigen. De vier hadden 
een intiem plaatsje in het 
restaurant uitgezocht en  
lieten de gerechten zich goed 
smaken. Een lunch met de 
burgemeester was een van 
de prijzen voor de winnaars 

De Burgemeester en zijn vrouw lunchen met de winnaars
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familieberichten

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

kerkdiensten
ZONDAG 14 DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. T. Boddaert
RK Parochie Antonius & Paulus, 
10.30 uur pastor D. Duijves

Op 5 december kregen wij het droevige bericht 
van het overlijden van onze oud-voorzitter, 

vice-voorzitter en erelid

Ir. Chris Wagenaar
Chris is betrokken geweest bij de oprichting van het  

Genootschap Oud Zandvoort en heeft in velerlei 
opzichten veel betekend voor het tot stand komen van 
het historisch besef in onze en omliggende gemeenten. 
Voorts heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan  

de gebouwde omgeving en aan het behoud van het  
cultureel erfgoed van Zandvoort.

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Hanneke, 
zijn kinderen en overige familieleden.

 

      
Het bestuur van het 
Genootschap Oud Zandvoort

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de 
blijken van medeleven, na het overlijden van

Marijtje Koning – Keur
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 

dat zij bij zo velen geliefd was.

Uit aller naam:
J. Koning

Zandvoort, december 2008

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons 
midden mochten hebben, geven wij u kennis van 

het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze vader, 
schoonvader, opa, overgrootopa en mijn zwager

Hendrikus Halderman
Henk

in de leeftijd van 96 jaar.

 Feikje Halderman – Spijkerman
  Jorrie  
 Gerlach † en Hetty

 Henk en Coby †

 Hillie en Roel

 Feikje en Rob

 kleinkinderen en achterkleinkinderen

 tante Rie

Zandvoort, 5 december 2008

Correspondentieadres:
Kostverlorenstaat 73
2042 PC Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten 
kring plaatsgevonden.

Wij danken de medewerkers van de Thuiszorg,  
zorgcentrum Huis in de Duinen en artsen en 
verpleegkundigen van huisartsenpraktijk  
Hermans/Paardekooper voor de liefdevolle verzorging.

Het bestuur van Rotaryclub Zandvoort geeft met 
leedwezen kennis van het overlijden van

de heer Chris Wagenaar

De heer Wagenaar was vanaf 1986 lid van Rotaryclub 
Zandvoort. Bij heel veel activiteiten was hij betrok-

ken. Behoud van cultuurgoederen stond bij hem 
hoog in het vaandel  en hij zorgde dat onze club daar 
aandacht aan bleef besteden. De heer Wagenaar was 

een goed, actief  en waardig lid van de Rotary familie.                                                            
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden. 

Wij wensen  zijn nabestaanden veel sterkte.
Bestuur en leden van Rotaryclub Zandvoort.

decemberw a t e r
Hoog Laag Hoog Laag

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

waterstanden

0146
0236
0326

-
-
-
-
-

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18

0 9 5 5
1 0 4 4
1 1 3 6
0 0 0 5
0 1 0 0
0 3 1 6
0 4 0 2
0 3 0 4

1 4 0 5
1 4 5 5
1 5 3 9
0 4 1 1
0 5 0 1
0 5 5 6
0 6 4 1
0 7 3 6

2 2 1 5
2 3 3 6

-
1 2 1 5
1 2 5 6
1 3 4 6
1 4 3 5
1 5 1 9

-
-
-

1927
1716
1808
1906
1959

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
zijn het donkere en span-
nende dagen voor de kerst. 
De eerste kerstkaart viel dit 
jaar al vroeg op mijn mat. 
Die van mij moet ik nog gaan 
maken en de tijd dringt. Wel 
had ik met de kleindochters 
al geweldige kerstkaarten ge-
maakt. De dametjes namen 
ze zonder overleg mee naar 
huis. Dus: ik zal zelf aan de 
bak moeten! Ondanks dat dit 
jaar de kerstboom niet binnen 
maar buiten wordt neergezet 
moet ik de kerstspullen uit de 
kelder halen. Even controleren 
of de lampjes het nog doen en 
de kerstballen nog heel zijn. 
 Op mijn afstreeplijstje 
staan, buiten kerstkaarten 
en kerstspullen, nog een paar 
andere zaken die voor 2009 
moeten gebeuren. Zoals de 
tuin winterklaar maken, wa-
terkraantje aftappen en het 
concept fietsbeleidsplan le-
zen. Voor deze laatste klus 
is veel tijd nodig omdat het 
beleidsplan uit 45 bladzijden 
bestaat. De mening van de 
burger moet, net zoals de 
zienswijze voor een hore-
cabedrijf annex cafetaria in 
het J.P. Heijeplantsoen, begin 
januari in het raadhuis lig-
gen. Er wordt geen rekening 
gehouden met kerstvakantie 
en kerststress van de burgers. 
Ook is het gek dat je de brood-
nodige informatie aan een 
tafeltje in het gemeentehuis 
kunt lezen en niet gezellig 
aan de leestafel in de Bieb. 
Het lijvig fietsbeleidsplan is 
wel te downloaden. Kennelijk 
verwacht de gemeente dat 
elke burger in het bezit is van 
een computer!
 Het zijn niet alleen voor mij 
spannende en donkere dagen 
voor de kerst maar ook voor 
de gemeenteraad en het col-
lege. Hun afstreeplijstje is 
aanzienlijk kleiner dan dat 
van mij. Wel moeten ze onder-
ling nog nader tot elkaar ko-
men. Het liefst voor het eind 
van het jaar. Gelukkig 
is er deze week een 
gezamenlijk raads-
diner als afsluiting. 
Wie weet, komt alles 
toch nog goed voor 
de kerst! 
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Jaquelien Hermeling ontvangt als eerste een plant van het college

Het Zandvoortse college is afgelopen maandag op bezoek 
geweest in het Huis in de Duinen. Omdat de directie en me-
dewerkers van ‘het Huis’ de afgelopen weken nogal negatief 
in het nieuws zijn geweest door de Kamervragen van Tweede 
Kamerlid Fleur Agema (PVV), wilde het college een teken van 
ondersteuning geven. Een opgetogen directeur Ger Mulder 
verwelkomde burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert 
Toonen maandagochtend in ‘zijn’ Huis in de Duinen.

Kamerlid Agema stelde de 
vragen over vermeende wan-
praktijken in de gesloten af-
deling De Branding van het 
zorgcentrum. Het antwoord 
van staatssecretaris Jet Busse-
maker was voor het college 
aanleiding om nogmaals hun 
vertrouwen in het Huis in 
de Duinen uit spreken en ze, 
door middel van een grote 
taart voor iedereen en een 
kerstster voor alle medewer-
kers, een hart onder de riem 

te s teken. Dat gebeurde af-
gelopen maandag onder grote 
belangstelling in de grote zaal 
van de zorginstelling.

Wethouder Gert Toonen vond 
de Kamervragen van Agema 
suggestief en vond dat ze al-
leen maar bedoeld waren voor 
publiciteit. “Wij gingen ervan 
uit dat er niets aan de hand 
was. Het antwoord van de 
staatssecretaris geeft ons ge-
lijk. In plaats dat een Tweede 

Kamerlid zich hiervoor inzet, 
zou ze zich in moeten zetten 
om de zorgverlening beter 
op poten te zetten. Dat ver-
dienen de medewerkers veel 
meer dan een klap om de oren. 
U hoeft zich nergens over te 
schamen en u kunt met op-
geheven hoofd door het dorp 
lopen”, aldus de wethouder.

Ook burgemeester Niek Meijer 
sprak zijn vertrouwen uit in 
het Huis in de Duinen. Hij bood 
namens het college en de ge-
meente Zandvoort aan alle 265 
medewerkers een kerstster 
aan. Symbolisch overhandig-
de hij de eerste aan Jacqueline 
Hermeling, verpleegkundige 
op de zo geschoffeerde af-
deling De Branding. Zij deed 
daarna uit de doeken wat voor 
impact de actie van Agema op 
hen heeft gehad. “Gelukkig 
stond de Raad van Toezicht, 
de Cliëntenraad, de directie 
en het managementteam vol-
ledig achter ons. Dat heeft ons 
kracht gegeven om verder te 
gaan”, aldus de verpleegkun-
dige. Twee woordvoerders 
namens de Raad van Toezicht 
en de Cliëntenraad beaamden 
haar woorden.

College bezoekt Huis in de Duinen

2e Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ  
(6 december 2008)

 Cadeau  De heer/mevrouw Ondernemer

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

fotowedstrijd
foto@zandvoortsecourant.nl

J.P. v an Daalen 
Huijbers  
Kim Kroon  
O. van Tetterode 
Hoff   
Bontan   
J.J. de Kruif  
Fam. de Boer  
K. van Lingen  
H. Jansen  
Jeremy   
J.C.M. Blom  
M. Molenaar  
A. Kramer  
T. van Steen  
D. Peters  
A. Lenters  
van de Berge  
A.M. Roozen  
S. Zwemmer  
P. Hoogvorst  
T. Zijlstra  
F. van der Veen 
C.J. van der Meije

Boekenbon t.w.v. € 20 
Notenpakket  
Cadeaubon t.w.v. € 15 
Zuivelmandje  
Rode of witte wijn  
Cadeaudoos Noa Pearle van Cacharel
Cadeaubon t.w.v. € 15 
Fondue/gourmetschotel voor 4 pers. 
Boxer short uni  B. Borg 
Fruitmandje  
Dames of heren hakken 
Bonbons doosje  
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00 
Dinerbon t.w.v. € 25,00 
Verwenbon t.w.v. € 15,00 
Waardebon t.w.v. € 25,00  
Ondergoed van C. Klein  
Grote slagroomtaart  
Wintervoerpakket buitenvogels 
Ontbijt voor 2 personen  
Boeket bloemen   
2 kaartjes voor bioscoop  
Varkensrollade   
Cadeaubon € 10,00  

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek 
Gall & Gall
Parfumerie Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Beachim
Daniel Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Holland Casino
Koffie Club
Kwekerij van Kleeff
Vlug Fashion
Van Vessem le Patichou
Dobey Zandvoort
NH Hotel Zandvoort
Bloemsierkunst Bluijs
Circus Zandvoort
Vreeburg
IJzerhandel Versteeg
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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)

Tip van de week
“Hieronder vindt u een 
overzicht van straten die in 
de komende periode niet of 
beperkt toegankelijk zijn. 
Hierdoor kan enige verkeers-
overlast ontstaan waarbij 
het verkeer meestal omge-
leid wordt.” Deze tekst staat 
op de gemeentelijke website 
onder het kopje ‘werk aan de 
weg’. Helaas is de informatie 
niet bijgewerkt. De straten 
die er op staan zijn allang 
toegankelijk. Het zou een 
goede zaak zijn om voor de 
kerst deze informatie te ac-
tualiseren voor iedereen die 
van buitenaf naar Zandvoort 
wil komen.

Interessante expositie

In het kader van de film 
Oorlogswinter is er in het 
Zandvoorts Museum in een 
apart gedeelte van de ten-
toonstellingsruimte een klei-
ne expositie ingericht. Er is 
fotomateriaal over de sloop 
van Zandvoort te zien, in de 
vitrine liggen oude kranten 
met bijzondere artikelen en 
de typemachine waar de ver-
zetskrant ‘De Kleine Patriot’ 
op getypt is, is te bewon-
deren. Van de Bomschuiten 
Bouwclub staan modellen 
van de oude gebouwen in 
het museum zoals de oude 
watertoren en het badhuis 

ten toon. Beslist een aan-
rader om even langs te 
gaan.

Kinderkerstfeest
Ieder jaar wordt in de 
Protestantse kerk het jaar-
lijkse kinderkerstfeest ge-
vierd. Zo was er verleden 
jaar een echte poppenkast 
en dit jaar is er een spet-
terende kerstmusical over 
het meisje met de zwa-
velstokjes. Verder worden 
er bekende liedjes gezon-
gen en wordt er op een 
spannende manier het 
echte kerstverhaal verteld. 
Kinderen die de liedjes van 
de musical kennen worden 
van harte uitgenodigd om 
deze avond ook aan de mu-

sical mee te werken. 
Kortom wilt u met uw 
kinderen een mooie 
kerstviering meema-
ken kom dan vrijdag-
avond 19 december 
om 19.00 uur naar de 
Protestantse kerk en 
geniet!

Sponsors  gezocht
Het duurt nog wel 
even voordat het 
nieuwjaarsconcert zal 
worden uitgevoerd. 
Maar om de centjes 
rond te krijgen is de or-
ganisatie van het con-
cert nu al op zoek naar 
sponsoren. Ondanks 
de gemeentelijke sub-

sidie is het uitvoeren van 
een dergelijk evenement 
best kostbaar. Aan het 
concert doen de volgende 
koren mee: The Beach Pop 
Singers, Music All-In, het 
Zandvoorts Vrouwenkoor 
en het Zandvoorts Mannen-
koor. Het belooft weer een 
speciale middag te worden. 
Noteer alvast 11 januari 
14.00 uur in de Agatha Kerk 
in uw agenda, want voor u 
het weet staat die vol met 
nieuwjaarsrecepties. Voor 
meer informatie over de 
bijdrage, nadewit@zand-
voortsmannenkoor.nl.

Tip van de politie
Een 37-jarige Haarlemmer 
wilde geld pinnen en 
voelde voor de zekerheid 
aan het mondstuk voor de 
bankpas. Tot zijn verbazing, 
rukte hij het mondstuk los 
en hield het in zijn handen. 
De oplettende man bekeek 
de geldautomaat ernaast, 
ook hier zat het opzetstuk 
los. De man alarmeerde de 
politie die de opzetstukken 
in beslag heeft genomen. 
De geldautomaten zijn 
buiten gebruik gesteld en 
zullen door de politie nader 
worden onderzocht. De po-
litie geeft de volgende tips 
om veiliger te pinnen: 1: 
kijk of het mondstuk voor 
de bankpas goed vast zit en 
geef er een flinke ruk 
aan. 2: bij het intoet-
sen van de pincode 
schermt u het pasje 
af door de andere 
hand er vlak boven 
te houden, zodat 
zowel van de zijkant 
als ook eventueel via 
een cameraatje van 
de bovenkant niets 
gezien kan worden. 
3: laat u niet aflei-
den tijdens het pin-
nen. Tenslotte: als u 
het niet vertrouwt 
of bij twijfel, niet 
pinnen!

Tip van de Bieb
Gaat u uitgebreid in 
de keuken staan met kerst? 
Of houdt u het eenvoudig 
en toch voedzaam? De bi-
bliotheek is benieuwd naar 
uw kerstrecepten. Wilt u 
die met ze delen? Dat kunt 
u vóór 15 december sturen 
naar webmaster@bibli-
otheekduinrand.nl (liefst 
met foto). Het meest origi-
nele recept mag een gratis 
bibliotheekabonnement 
aan een vriend, vriendin of 
familielid geven. Houdt dus 
de website van de biblio-
theek in de gaten, want een 
aantal recepten zal worden 
gepubliceerd.
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evenementen agenda
December
Taizé dienst - Agatha kerk, 19.00 tot 20.00 uur

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

De babbelwagen – ‘Zandvoortse bijnamen’. 
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Cabaret – Ellen Dikker. Theater Circus Zandvoort, 
aanvang 20.15 uur

Mainstream Jazzcombo - Live jazz in Take Five, 
aanvang 16.00 uur

Adam Spoor kwartet - Café Alex, 
aanvang 16.30 uur 

Kerstmarkt - Rommelmarkt in Pluspunt Noord, 
10.00 tot 16.00 uur

Kinder Kerstfeest - Mini musical in Protestantse 
kerk, 19.00 tot 20.00 uur

Jazz in Zandvoort - Kerstconcert met zanger 
Ronald Douglas. De Krocht, aanvang 14.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 50 • 2008
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Deze beroemde regel uit een aloud Sinterklaaslied heeft 
de afgelopen weken menigmaal in talloze huiskamers  
geklonken. Sinterklaas is weer vertrokken, maar de gemeen-
telijke zoutvoorraad is weer maximaal aangevuld.
Sneeuw en ijzel kunnen de komende maanden het open-
bare leven danig in de war schoppen. Trottoirs en de rij- en 
fietspaden kunnen dan glibberroutes worden. De gemeente 
zorgt bij gladheid voor berijdbare doorgaande routes. Een 
beproefd hulpmiddel hierbij is strooizout. Zaak is om daar 
gepast mee om te gaan: teveel is erg slecht voor het milieu, 
te weinig helpt onvoldoende bij het begaanbaar maken van 
wegen. Het op pad gaan bij gladheid blijft een verantwoor-
delijkheid van de weggebruiker  Wanneer en onder welke 
voorwaarden gestrooid wordt is vastgelegd in een protocol. 
Alle informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website. 
Daar leest u ondermeer ook dat burgers gratis zout kunnen 
afhalen op de remise om het trottoir rondom hun huis beter 
beloopbaar te maken. 
Voor meer informatie: bel de meldlijn 023-5740200. 
Samen houden we ZANDEVOORT SCHOON!?

“...EN EEN ZAKJE, ZEGT HIJ, 
MET WAT ZOUT…”

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

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

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921
www.zandvoortsecourant.nl

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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20 December 2008 zijn onze ouders 
Hetty en August van der Mije 

50 jaar getrouwd

Burg. Engelbertsstraat 
13zwart 2042 KM   

Zandvoort

Wij zullen deze  
heugelijke dag vieren 

met onze familie en 
vrienden in Hotel 

Faber te Zandvoort

U bent van harte  
welkom om 20.00 uur

Guus & Carla, Selwin, Jerka, Duko    
Hermien, Anouk, Daan

Henk & Anita, Alexander, Jonathan

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Kerstbomen
Kerstbomen in pot

Insteekgroen en
insteekmaterialen

Kerststukken
Kerstkransen
Bollen op pot

Hiep hiep hoera!

16 december 
wordt Carla 
Wendelgelst 

50 jaar!

Liefs 
Nenad, Rosella, 

Danilo, Sharona

Houd je van sprookjes? Dan is er zaterdag 20 december een 
speciale avond waar jij zeker bij wilt zijn. Tussen 18.00 en 
20.30 uur wordt er speciaal voor de jonge jeugd  (tot 12 jaar) 
van Zandvoort een sprookjesachtige avond georganiseerd. 

Op het Kerkplein en rond het 
muziekpaviljoen kun je kij-
ken naar een uitvoering van 
‘het meisje met de zwavel-
stokjes’, luisteren naar een 
vrolijke muzikale uitvoering 
van een sprookje en mee-
doen met een poppenkast-
voorstelling. De Kerstman 
vertelt een verhaal en er 
wandelen sprookjesfigu-
ren waarmee je ook op de 
foto kunt. De avond wordt 
afgesloten met het zingen 
van kerstliedjes en het opla-
ten van een wensenballon. 
Ook jouw wens kan worden 
meegenomen!

De optredens vinden plaats 
in de kerk, het muziekpa-
viljoen en de verwarmde 
en sfeervol aangeklede 
terrassen van Danzee en 
café Koper. Voor de deelne-
mende kinderen is er gratis 
chocomelk en poffertjes. 
Bij café Koper kunnen de 
ouders zich warmen met 
glühwein. 

Natuurlijk mag je zelf ook 
verkleed komen, dan wordt 
het nog veel gezelliger! Dus 
papa’s en mama’s; Laat ze 
voor één keer iets later op-
blijven en kom allemaal. 

Sprookjeswandeling door het centrum 

fotowedstrijd

ZO
zie

ik

zandvoort

Hoe ziet u Zandvoort?

Deze week is het de laatste kans om uw foto in te leveren!
Inleveren van uw foto kan nog tot zondag 14 december

Deelname:
Stuur een door uzelf gemaakte foto, die het beste verwoord hoe ú over Zandvoort 
denkt, per email naar  foto@zandvoortsecourant.nl. Geen email? Lever dan uw 
foto in bij de Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1. Vermeld bij de foto uw naam, adres, 
telefoon en leeftijd.

Voorwaarden:
• Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname 
• Deelname is alleen voor Zandvoorters
• Per persoon max. 1 foto inleveren
• Fotokwaliteit: bij voorkeur min. 1MB

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

Kaarten à € 1 zijn vanaf vrij-
dag 12 december verkrijg-
baar bij Bruna Balkenende, 
Grote Krocht 18, en Pluspunt 
Noord, Flemingstraat 55. 
Ook zijn kaarten voor aan-
vang van het programma 
op 20 december, vanaf 
17.45 uur verkrijgbaar op 
het Raadhuisplein. De op-
brengsten zullen naar een 
goed (kinder)doel gaan dat 
tijdens de avond bekend 
wordt gemaakt.

Het idee van deze Sprookjes-
wandeling komt van OVZ 
voorzitter Virgil Bawits, de 
organisatie is in handen van 
Mariska van Huissteden en 
Ankie Miezenbeek. De ge-
meente geeft financiële 
ondersteuning.
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Het arrangement bestaat uit 
de entree tot het concert, ge-
volgd door een vijfgangen ver-
rassingsdiner in café Neuf. De 
toegang tot het concert kost € 

15. U krijgt een korting van € 5 
op de prijs van het diner dat nu 
slechts € 42,50 kost. Voor een 

geweldige dag en een culinair 
avondje uit, bent u dus slechts 
€ 57,50 kwijt! Aanvang van 
het diner is tussen 18.00 uur 
en 18.30 uur. Reserveren voor 
dit arrangement (gewenst om 
teleurstelling te voorkomen) 
kunt u doen bij de voorzit-

VIP-arrangement bij Jazz in Zandvoort

Ronald Douglas is te gast in De Krocht  | Foto: PR

Voor het eerst in de 7 jaar dat Jazz in Zandvoort concerten in De Krocht organiseert, is 
er een kerstconcert. Op 21 december aanstaande zal de Nederlandse jazzzanger Ronald 
Douglas samen met het bekende trio Johan Clement dit concert verzorgen. Om van de 
gelegenheid gebruik te maken heeft de organisatie, samen met café Neuf, een VIP-arran-
gement samengesteld.

ter van de stichting Jazz in 
Zandvoort Hans Reijmers via 
tel. 06-53578496.

Zanger Ronald Douglas werd 
in Den Haag grootgebracht 
met een uitgebreide platencol-
lectie van het Great American 

Na een klein intermezzo in het centrum, richten wij onze aandacht weer even op Zandvoort-
Noord. Deze week staat de firma Lukon Tweewielers in de schijnwerpers. Al ruim dertig jaar 
is deze zaak in bedrijf en vader en zoon Gerard Koning zijn nog dagelijks met veel plezier 
actief in deze branche. 

“Hoewel wij nog steeds wel 
fietsen verkopen, vooral de 
elektrische exemplaren liggen 
goed in de markt, is de laatste 
jaren de belangstelling voor 
scooters enorm toegenomen”, 
aldus Gerard jr. Dat is ook 
niet zo verwonderlijk, want 
een scooter heeft enorm veel 
voordelen. Denk alleen maar 
aan de vele wegopbrekingen 
in Zandvoort! In het centrum 
even met de auto parkeren 
voor een boodschap is ook 
niet altijd gemakkelijk. Een 
scooter is hiervoor uitermate 
geschikt, vooral door de opval-
lend ruime opbergvakken.

Lukon tweewielers

door Erna Meijer

Andere voordelen? Geen 
wegenbelasting, alleen een 
bromfietsrijbewijs en de keu-
ze tussen een exemplaar dat 
25 (snorfiets zonder helm) of 
45 (met helm) kilometer per 
uur kan rijden. Wist u dat 
Nederland het enige land ter 
wereld is waar de snorfiets 
bekend is? De buitenlandse 
fabrikanten maken dus spe-
ciaal voor onze markt deze 
scooters. Bekende merken als 
Vespa, Sym, Peugeot, Aprilia en 
Yamaha in diverse uitvoerin-
gen zijn volop aanwezig. Hét 
ideale vervoermiddel voor zo-
wel de jeugd vanaf 16 jaar, als 

de oudere medemens. 

Gerard legt uit dat de prijzen 
erg meevallen: “Een scooter is 
bij ons al vanaf rond de € 1600 
te koop. Ter vergelijking: een 
elektrische fiets kost al snel 
meer dan € 2.000.” Het is zelfs 
mogelijk om je scooter naar 
eigen smaak ‘op te pimpen’. 
De zitting kan in diverse mo-
tieven worden geleverd, varië-
rend van een Burberryruit tot 
fraaie krokodillenprints in ver-
schillende kleuren. Natuurlijk 
met matching handvatten! 
Vanzelfsprekend is er een flin-
ke collectie helmen en andere 

Songbook en jazz op de radio. 
Na een korte loopbaan als 
jeugdwerker volgde hij zijn 
hart en koos hij toch voor een 
zangstudie aan het conserva-
torium van Hilversum. Hij ging 
in de leer bij de jazzzangeres 
Deborah Brown en leerde van 
haar de fijne kneepjes van het 
swingvak. Douglas heeft 5 Cd’s 
gemaakt onder eigen naam 
en de meest recente, Lotus 
Blossom, heeft in Amerika zeer 
hoge ogen gegooid. Hij kreeg 
prachtige kritieken van onder 
andere John Clayton en Nancy 
Marano. Dat succes werd be-
kroond met een optreden op 
het Eastcoast Jazzfestival in 
Rockville (Washington).

Het concert is in De Krocht 
en begint om 14.30 uur. De 
entree voor alleen het con-
cert is € 15 maar voor € 42,50 
extra heeft u wel een gewel-
dig avondje uit!

accessoires en voor losse on-
derdelen kunt u ook bij Lukon 
terecht. Dit geldt ook voor de 
verzekering, die u gewoon in 
de winkel kunt afsluiten.

Lukon is de enige in Zandvoort 
die scooters verkoopt en ook 
de hoofdprijs in de OVZ-loterij 
beschikbaar heeft gesteld. 
Gerard wijst erop dat bijvoor-
beeld bij bouwmarkten re-
gelmatig gestunt wordt met 
scooters uit China, die ver on-
der de normale prijs liggen. 
“Er is geen service achteraf en 
houd er rekening mee dat het 
vaak problematisch is om bij 
klachten het euvel te verhel-
pen. Niet altijd zijn de goede 
onderdelen beschikbaar en 
ook de kwaliteit laat te wen-
sen over. Er zijn zelfs collega’s 
die weigeren om dergelijke 
exemplaren te repareren. Ons 
motto is dan ook ‘Koop bij de 
man die ook repareren kan!’ 
Onze grote en goed geoutil-
leerde werkplaats staat hier 
borg voor.” 

Lukon Tweewielers, Koch-
straat 8, Zandvoort Noord. 
Tel. 5716504. www.lukon.nl 
Zondag en maandag gesloten, 
maar dinsdag t/m zaterdag 
kan men van 09.30 tot 17.00 
uur terecht. 
 

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!

•	 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

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Zomerzorgerlaan 36  Bloemendaal 
•	 Midden	in	het	gezellige	centrum	van	Bloemendaal,	in	een	pittoresk	autoluw	straatje,	ligt	deze	karakteristieke,	volledig	

gerenoveerde	tussenwoning	met	o.a.	uitgebouwde	woonkamer	met	serre	aan	de	achterzijde,	luxe	open	keuken,	luxe	
badkamer,	2	slaapkamers	en	een	besloten	patiotuin	op	het	zuiden!	

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

NIEUW

• 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;

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

•	 1e verdieping: lichte slaapkamer aan de achterzijde met dakkapel en open-
slaande deuren, slaapkamer aan de voorzijde met dakkapel, luxe badkamer 
met o.a. whirlpool, separate doucheruimte, wastafel en designradiator;

•	 Ruime bergvliering met CV opstelling (2007) bereikbaar via vlizo trap;
•	 De besloten patiotuin is op het zuiden gelegen;
•	 Parkeervoorziening aanwezig;
•	 Oplevering per direct mogelijk;
•	 Een karakteristieke en sfeervolle woning, gebouwd omstreeks 1890 en vol-

ledig gerenoveerd in 2007: u kunt direct verhuizen!
•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 73 m², inhoud ca. 200 m³.

•	 Gesitueerd in de dorpskern van Bloemendaal, op loopafstand van win-
kels, bos, duin en het NS-station;

•	 Onder architectuur volledig en professioneel gerenoveerd met gebruik-
making van luxe en hoogwaardige materialen; o.a.  strak gestuukte wan-
den en plafonds, fraaie laminaat vloeren door gehele woning, prachtige 
tegelvloeren in keuken en badkamer, zeer luxe hang- en sluitwerk;

•	 Begane grond: entree, hal, luxe toilet (wandcloset) met fontein, zeer lichte 
woonkamer met o.a. uitgebouwde serre met schuifpui naar de patiotuin, 
fraaie laminaatvloer en open verbinding naar luxe open keuken vzv div. 
inbouwapparatuur, granito aanrechtblad en antracietgrijze tegelvloer;

 Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max 4 4 2-3 1 

Min 1 -1 -1 1 

Zon 10% 25% 30% 20 %

Neerslag 10% 10% 35% 30% 

Wind zo. 3-4 ozo. 3-4 zo. 4 zw. 4

Zacht decemberweer 
blijft voorlopig uit

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Gedurende de nachten 
koelt het, mits het vol-
doende opklaart, af tot 
rond of zelfs iets onder het 
nulpunt, terwijl het kwik 
overdag meestal rond een 
graad of 5 schommelt vlak 
uit zee. In het weekeinde 
neemt de kans op (moge-
lijk winterse) neerslag toe, 
maar veel neerslagimpul-
sen geven de meest recente 
modellen (nog) niet aan.

Leek er afgelopen zaterdag 
nog sprake te zijn van een 
zo goed als zeker op han-
den zijnde stevige west 
stroming vanaf volgende 
week, met aanvoer van 
zachte lucht en temperatu-
ren tot rond 10 graden, de 
modeloplossingen van de 
voorbije zondag toonden 
op de middellange termijn 
een sterk Russisch hoge-
drukgebied dat westwaarts 
zou moeten gaan koersen. 
Zo’n ontwikkeling zou in 
een later stadium Koning 
Winter op de rails kunnen 
zetten. 

Op dit moment is het nog 
steeds niet helemaal ze-
ker of de zachtere variant 
toch aan het langste ein-
de gaat trekken, wat een 

groene Kerst zou betekenen. 
Warmbloedige depressies 
vanuit de regio IJsland blij-
ven evenwel voortdurend te 
zien op genoemde weerkaar-
ten. Eerst als die hinderlijke 
raddraaiers worden ‘wegge-
drukt’ door dat oppermach-
tige Russische hogedruk-
gebied, kan bij ons de wind 
eindelijk eens naar de koude 
oosthoek draaien.  

De weerkaarten zullen onge-
twijfeld nog wel een paar keer 
wijzigen de komende dagen 
en hoe verleidelijk het ook is 
om een dag of tien vooruit te 
willen kijken… het blijft vaak 
lastig. Vorig jaar kwamen de 
‘heeren’ uit het ‘toonaan-
gevende’ de Bilt op 30 no-
vember met de mededeling 
dat het de eerstkomende 
twee weken geen winter 
zou worden in Nederland. 
Ondergetekende ging toen 
juist voor een koudere fase 
vanaf half december en we 
weten waarschijnlijk nog hoe 
het afliep met die prachtige 
kerstplaatjes op zaterdag 22 
december. De sneeuwwitte 
rijp zat ongewoon ‘vet’ op de 
bomen en struiken. 
 

weerman Marc Putto

Inmiddels zitten we alweer een tijdje in de vrij ‘frisse’ lucht 
en we zullen zeker tot en met het aanstaande weekeinde 
in die van origine vrij koude polaire lucht verblijven. Soms 
hebben we nog wat winters getinte buitjes op het pleit in 
Zandvoort en Bentveld, maar de grootste dagdelen blij-
ven toch wel overwegend droog, zoals we bijvoorbeeld 
op deze donderdag zagen.
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Vanaf 13 december is er 
weer een nieuwe ten-
toonstelling ingericht 
in het Zandvoorts mu-
seum. Tot en met 25 
januari zijn kunstwer-
ken bewonderen van 
de kunstenaars Yvon 
Schoorl en Rietje Meijer. 
Als kleine kinderen de-
den ze niets liever dan 
tekenen en schilderen. 
Dit is tot op de dag van 
vandaag nooit anders 
geweest. De beide kunstenaars hebben een oeuvre opge-
bouwd om trots op te zijn.

Yvon Schoorl volgde tot 1965 
een opleiding als kleuterleid-
ster. Vervolgens leerde zij les 
te geven in de vakken hand-
vaardigheid en tekenen. Door 
deze opleidingen kon zij haar 
creativiteit volop ontplooien, 
wat resulteerde in een avond-
studie aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunst in 
1981 te Amsterdam. Schoorl 
begon haar carrière door te 
werken met textiel op doek, 
daarna schilderde zij voorna-
melijk portretten, stillevens 
en specialiseerde zich in het 
schilderden van stofuitdruk-
kingen. Tegenwoordig heeft 
zij zich toegelegd op het 
schilderen van dorpsgezich-
ten van Zandvoort. 

Rietje Meijer leerde als kind 
tekenen van de Haarlemse 
schilder Poppe Damave. Later 
volgde zij, begin jaren 90, di-
verse schildercursussen aan 
de Volksuniversiteit en leerde 
daar onder andere portrette-

kenen. Dit resulteerde in vele 
opdrachten. Tegenwoordig 
trekt zij er regelmatig op uit 
om bijvoorbeeld op Kreta, 
in Portugal of Zuid Frankrijk 
in de openlucht te schilde-
ren. Haar inspiratie haalt ze 
uit de natuur waar ze door 
compositie en kleurgebruik, 
kracht en drama probeert te 
schilderen. Soms laat zij de 
realiteit los zodat haar werk 
enigszins expressionistische 
eigenschappen vertoont. 

Door toeval zijn beide kunste-
naars Schoorl en Meijer met 
elkaar in contact gekomen, 
hetgeen resulteerde in de duo 
tentoonstelling Zandvoort en 
Zo. De tentoonstelling wordt 
vrijdag 12 december, in het 
bijzijn van genodigden, ge-
opend door ‘Dichter aan Zee’ 
Ada Mol. Bent u nieuwsgierig 
geworden, kom dan tussen 
13 december en 25 januari 
2009 naar het Zandvoorts 
Museum.

Zandvoort en Zo

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote  
sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn 
het gevelstenen en de andere keer historische kenmerken over het 
verleden van het vissersdorpje van weleer. En wie weet kunt u er 
meer over vertellen of misschien komt u op uw wandeling ook wel 
iets tegen dat de moeite van het vermelden waard is. Reactie’s zijn 
altijd welkom. 

door Nel Kerkman

Dit keer geen muurteksten maar iets heel anders. Het was mij nog 
nooit opgevallen maar een alerte lezer gaf mij de tip om daar eens te 
gaan kijken. Het is beslist een bijzonder spoortje en het is te vinden 
in een van de oudste gedeelten van het dorp. 

Even voor alle duidelijkheid: het is geen grenspaaltje! Mijn vraag is: 
weet u misschien waarvoor dit paaltje bedoeld was en wanneer en 
door wie het geplaatst is? Uw verhaal kunt u telefonisch doorgeven 
op 023-5732752, langsbrengen bij Kleine Krocht 2 of per e-mail sturen 
naar sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reactie’s worden in 
één van de volgende couranten geplaatst. 

fotowedstrijd

ZO
zie

ik

zandvoort

foto@zandvoortsecourant.nl

Doe mee met de fotowedstrijd 
van de Zandvoortse Courant!  

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

Maak snel een afspraak voor een bezichtiging!

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 245.000,= k.k.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.
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Bilderdijkstraat 15

Voltastraat 2 

De Favaugeplein 21-31

Jac van Heemskerckstraat 5

Marisstraat 41

Verzetsplein 12

Jan Steenstraat 1

Deze ideale gezinswoning met maar liefst 4 slaapkamers is 
gelegen in een kindvriendelijke woonwijk.  Hier kunnen de 
kinderen nog op straat spelen! De woning is goed onderhou-
den en heeft een achtertuin met een achterom. Kortom op 
zoek naar een familiewoning met veel slaapkamers? Maak 
dan snel een afspraak! 

• Gelegen op eigen grond;
• Achtertuin met privacy en achterom;
• Woning is in goede staat en kan zo betrokken worden;
• Voldoende parkeermogelijkheden;
• Woonopp. ca. 115 m2,  perceel 106 m2.

• Fraaie ombouwen om de verwarmingen, royale slaapkamers;
• De ramen zijn voorzien van roedeverdeling die eenvoudig te verwijderen is;
• Geheel voorzien van dubbel glas; 
• De moderne badkamer is in 2005 gerenoveerd; 
• Diepe achtertuin met veranda, overdekt, 2.50 m. diep en v.v. 2 heaters;
• Woonoppervlakte ca. 130 m2, perceelgrootte: 183 m2.

Wonen vrijwel bovenop het dynamische strand van Zand-
voort op een prachtige locatie. Hier ligt op de 6e etage dit 
luxe 2-kamer hoekappartement waar u iedere minuut van 
het grandioze uitzicht geniet. Het gebouw is voorzien van 2 
liften, een berging en een aparte, algemene fietsenstalling in 
de onderbouw. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om 
een garagebox gelegen aan het Van Fenemaplein te kopen. 

• A-1 locatie áán de boulevard én strand mét een 
 fantastische uitzicht;
• Fraai en hoogwaardig afgewerkt appartement; 
• Servicekosten € 298,= p/mnd incl. voorschot verwarming;
• Garagebox separaat te koop: vraagprijs € 22.500,= k.k.;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2.

Direct aan de boulevard met een fraai uitzicht op de 1e etage 
gelegen van het in 2005/2006 geheel aan de buitenzijde gere-
noveerde appartementencomplex. 
Het 3-kamerappartement heeft een ruime woon- en eetkamer 
(voorheen 2 kamers), een zonnig balkon op het zuid-westen 
en 2 slaapkamers. Het appartement ligt centraal t.o.v. het 
centrum, het NS-station en zee en strand. 

• Appartement op een zéér aantrekkelijke en levendige locatie;
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum, NS-station en het strand;
• Eikenhouten vloer in woon- en eetkamer en de slaapkamers;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2 incl. balkon, 
 servicekosten € 180,= p/mnd.

Dit HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS ligt in de zéér gewilde 
ZUIDBUURT in de directe omgeving van de karakteristieke 
Zandvoortse watertoren. De woning verkeert in een ten dele 
originele staat.  Het beschikt over een  woon- en eetkamer, 
een keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin én een 
gastenverblijf.

• Gelegen in gewilde woonomgeving in Zandvoort Zuid; 
• Beschikt over voor- en achtertuin, een gastenverblijf;
• Tevens een separate garagebox te koop;
• Perceelgrootte 167 m2, woonopp. ca. 
 120 m2 incl. gastenverblijf.

Deze goed onderhouden 3-kamer maisonnette is gelegen 
in de kindvriendelijke woonwijk “Park Duinwijk”. Deze 
maisonnette is gunstig aan het autoluwe plein gelegen en 
de kinderen kunnen direct veilig voor de deur spelen! De 
woning beschikt tevens over een tuinterras en een terras dat 
direct aan de woonkamer grenst met zicht op de binnentuin 
met vijver. Tevens is er een privé parkeerplaats aanwezig in 
de parkeergarage.

• Prijs is inclusief een privé parkeerplaats in de onderbouw; 
• Lage servicekosten € 105 ,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 95 m2, bouwjaar 2000;
• Oplevering in overleg.

Dit karakteristieke en uitermate royale pand is gelegen in het 
centrum van Zandvoort. Het betreft een woon- winkelpand 
waar vroeger de verfwinkel van de familie Keesman gevestigd 
was. Tevens omvat het geheel een ruime werkplaats c.q. 
magazijn en een garagebox. Het is voor meerdere doeleinden 
geschikt.

• Woning dient gemoderniseerd te worden;
• Div. authentieke details aanwezig, fraaie kozijnen, 
 hoge plafonds, etc;
• Schone grond verklaring aanwezig; 
• Woonoppervlakte: ca. 150 m2, loods & winkel ca. 70 m2;
• Perceelgrootte: 175 m2, bouwjaar ca. 1915.  

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Royaal!

Hoek aan zeezijde!
2 balkons! Verzorgd!

150m Strand!

VeRkocHt 

VeRkocHt 

Gezin!

Bijzonder!

Deze goed onderhouden en ZEER RUIME eengezinswoning is op een HOEK gelegen en heeft een prachtig 
vrij uitzicht. De woning beschikt over een L-vormige woonkamer met de keuken aan de voorzijde,  
4 slaapkamers en een moderne badkamer. De afgesloten voortuin met berging is ideaal voor bijvoor-
beeld de fietsen. De 15 METER DIEPE ACHTERTUIN mét een achterom biedt u veel PRIVACY vanwege de 
vrije ligging. Hier kunt u dus heerlijk genieten op zonnige dagen!  De woning is gelegen in een rustige 
omgeving met de duinen en het winkelcentrum op korte loopafstand. Een heerlijke wandeling of een 
boodschap is dus snel gedaan. De eerste en tweede verdieping zijn verrassend ruim te noemen wat zorgt 
voor ruime (slaap)kamers. Er zijn voldoende PARKEERMOGELIJKHEDEN in de directe omgeving.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Ellen Dikker maakte haar 
filmdebuut in Oscar-winnaar 
Antonia en op televisie was 
ze te zien in Rozengeur en 
Wodka Lime, in korte films 
van Villa Achterwerk. Vorig 
jaar won ze de persoonlijk-
heidsprijs op het prestigi-
euze Camerettenfestival 
en sindsdien is het hard 
gegaan met Ellen. Ze werd 
bejubeld door de pers, was 
te gast bij ‘Raymann is laat’ 
en toert nu avondvullend 
door het land met haar pro-
gramma ‘Toendra’. 

‘Toendra’ is een  
theatraal program-
ma waarin Dikker 
razendsnel schakelt 
tussen hilarische 
en ontwapende 
personages die al-
lemaal worstelen 
met het moderne 
leven. Ellen toont 
zich een theater-
persoonlijkheid die 
het publiek moeite-
loos met zich mee-
neemt. Bevlogen, 
eigenzinnig en een 
beetje brutaal. Een 

rascomédienne met scher-
pe randjes. 

Met deze voorstelling is zij als 
nieuwkomer, uit 220 cabaret-
voorstellingen, met stip op 
nummer 14 binnengekomen 
in de top 40 van de nieuwe 
Cabaret & Comedygids 2008 
/ 2009. De voorstelling be-
gint zondag 14 december 
om 20.15 uur. Kaarten zijn 
online te koop via www.cir-
cuszandvoort.nl en aan de 
balie van Circus Zandvoort, 
Gasthuisplein 5, Tel. 5718686.

Ellen Dikker ‘Toendra’ 

 Ellen Dikker | Foto: PR

Komende zondag is het veelbelovende cabarettalent Ellen 
Dikker te gast in het theater van Circus Zandvoort. Ze groeide 
op in Zandvoort en studeerde in 1997 af aan de Theaterschool 
in Eindhoven. Daarna legde zij zich vooral toe op het toneel.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het met de inhoud eens 
is. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Naar aanleiding van het stukje over het bestem-
mingsplan Strand en Duin in de krant van week 49 
hebben wij toch de behoefte te reageren.

Er wordt de indruk gewekt dat wij de hoorcommissie slecht 
vonden functioneren wanneer men niet in ons belang het 
bestemmiangsplan zou veranderen. De vereniging van 
strandpachters hebben hun zorg geuit over de procedure 
van een hoorcommissie. Het vraagt natuurlijk heel veel 
zorgvuldigheid van de raadsleden die daarin aantreden 
om tot een advies te komen. Een advies welke gegeven 
wordt aan de raad waarin zij ook zelf weer zitten. Echt 
onafhankelijk lijkt het dan niet. Ons leek het zinvoller een 
onafhankelijke commissie in te schakelen en niet een die 
bestaat uit leden van de raad.
We waren verrast door de houding van deze hoorcommis-
sie. Het werd geen herhaling van zetten en geen verdedi-
gen van vooraf ingenomen standpunten. De  hoorcommissie 
heeft bijzonder krachtig opgetreden. We zijn het niet op 
alle punten eens geworden, maar voelden ons gehoord.

En ja, wij als ondernemers zijn natuurlijk blij met de uit-
komst. Maar het is dan ook in het belang van heel zand-
voort dat wij proberen te streven naar een kwalitatief 
goed strand en dat bereik je alleen met een ruim opgezet 
bestemmingsplan. Er zullen nog genoeg beperkingen in de 
toekomst op ons pad komen.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Mel
Voorzitter Vereniging van Strandpachters te Zandvoort   
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Onder-
broekenlol

Overdag kijk ik op tv naar zie-
lige kindertjes in Zimbabwe, 
die diep in de grond naar 
schoon water vissen om in le-
ven te blijven.‘s Avonds zitten 
we gezellig met z’n allen rond 
een grote berg cadeautjes te 
wachten tot onze gastvrouw 
de groentesoep voorschotelt. 
Het is Sinterklaas. En al hebben 
we geen kleine kinders meer in 
de familie, het mag de pret niet 
drukken: Sinterklaasfeest gaat 
altijd door. Van de kredietcrisis 
heb ik de afgelopen weken wei-
nig gemerkt, gezien de tassen 
vol spullen waarmee menig 
Zandvoorter de winkels verliet. 
Ook in mijn familie is er nog 
steeds schoon water en hoeven 
we ons ook zeker geen zorgen 
te maken om een cadeautje 
mis te lopen tijdens de donke-
re dagen van december. Zoals 
velen op Sinterklaasavond, 
spelen ook wij het befaamde 
Sinterklaasspel. Dobbelsteen 
naar links, dobbelsteen naar 
rechts, cadeautje uitpak-
ken, cadeautje afpakken en 
ringgggggg… daar gaat de 
kookwekker. Nu maar hopen 
dat je het cadeautje voor je 
hebt dat je zo graag wilt heb-
ben… Het leuke bij dit spel 
is dat er bepaalde cadeaus, 
ingepakt en wel, favoriet 
zijn bij meerdere spelers. Er 
wordt gestreden, geslagen, 
geschreeuwd en gezweet…Tot 
je het cadeautje voor je hebt 
staan. Wanneer je het dan ein-
delijk mag uitpakken blijkt het 
vaak iets te zijn dat totaal niet 
aan je verwachtingen voldoet. 
Zo was er één klein zacht pakje 
dat in handen viel van Peter S. 
De man in kwestie opende het 
pakje met beleid en vol goede 
moed…. Netjes opgevouwen 
lag het pakketje daar te stralen. 
Peter S. bekeek het pakje… XXXL 
stond op de voorkant van het 
met bloemetjes gedecoreerde 
stofje. De man trok de stofjes 
van elkaar tot er een enorme 
lap voor hem hing. Een gigan-
tische oma-onderbroek schom-
melde voor zijn neus. Tja, op een 
gegeven moment weet je niets 
meer te kopen, iedereen 
heeft alles ook al…

Vrijdag 12 december:  
Het Patronaat pakt uit met DJ ISIS XXL. Top DJ ISIS is de 
vrouwelijke pionier in de electronica wereld. Stevige house 
mixed met melodieuze minimal techno en etnische invloe-
den. Presale €10,- Tijd: 23.00 – 04.00 uur. Leeftijd: 18+ 

Zaterdag 13 december:
De Reddertjes in Club Stalker. De muziekstijl van de 
Reddertjes is het best te omschrijven als een mix van 
hiphop, R&B, soul, house, baltimore, electro en meer! 
Verder optredens van DJ Rubix, Walter,  Lars Vegas en 
Amir Charles. Tijd: 00.00 – 05.00 uur. Tickets: Online 
(clubstalker.nl) of aan de deur. 

Zondag 14 december:
In Circus Zandvoort treedt cabarettalent Ellen Dikker 
op met de voorstelling ‘Toendra’. De in Zandvoort 
opgegroeide Ellen won vorig jaar de persoonlijk-
heidsprijs op het prestigieuze Camerettenfestival. 
‘Toendra’ is een theatraal programma waarin Ellen 
razendsnel schakelt tussen hilarische en ontwa-
pende personages die allemaal worstelen met het 
moderne leven. Tijd: 20.15 uur. Kaartverkoop online 
(circuszandvoort.nl) of aan de balie.

Zondag 14 december
Circus Zandvoort heeft verschillende activitei-

ten georganiseerd rond de Nederlandse film 
Oorlogswinter. De film is gebaseerd op het span-

nende boek van Jan Terlouw. Zo wordt er een bun-
kerwandeling en een fietstocht gehouden langs 
oorlogsmonumenten en oorlogsgraven in het dorp. 
Op vertoon van je bioscoopkaartje krijg je zelfs gratis 
entree in het Zandvoort museum voor de indruk-

wekkende expositie ‘Zandvoort in de oorlogsjaren’. 
Meer info op: www.circuszandvoort.nl 

I Know Where It’s @

column

 Il
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11

Uit je herfst-dip-tip! 
De bladeren vallen van de bomen, het is koud buiten, het regent en het is al vroeg donker. Je 
hebt nergens zin in; wat nu? Bij de pakken neer gaan zitten en lamlendig je bed in kruipen? 
Of juist iets actiefs gaan doen? Wij van de JONG-redactie helpen jou elke week met een ‘uit 
je herfst-dip-tip’ om de saaie herfst door te komen.

Verwentips
De Uit je herfstdip tip van deze week is voornamelijk voor 
dames bedoeld, alhoewel er natuurlijk ook mannen zijn die 
het lekker vinden om een dagje in de watten gelegd te wor-
den. Maar een hele dag doorbrengen in een beautyfarm of 
sauna is over het algemeen meer een ‘vrouwending’. Tijdens 
de decemberdagen, wanneer het steeds donkerder en kou-
der wordt, is niets lekkerder dan de warmte opzoeken. Op 
vakantie gaan naar een warm land is voor velen geen optie en een zonnebank nemen duurt 
hooguit 15 minuten. Een dagje sauna is ideaal om lichaam en geest even lekker te ontspannen 
in een warme atmosfeer. Bij zo’n verwendag horen natuurlijk ook beautyfaciliteiten zoals een 
gezichtsbehandeling, een hot stone massage, een lichaamspeeling of een hydromassagebad. 
Voor de dames die het vervelend zouden vinden als er mannen rondlopen tijdens hun verwen-
dagje; er zijn bij beautycenters vaak speciale vrouwendagen. Dus dames, verwen jezelf, neem je 
vriendinnen mee voor een dag lang aandacht voor je uiterlijke en innerlijke verzorging en totale 
ontspanning. Hieronder staan twee beautycenters/sauna’s in de nabije omgeving.

Zandvoort 
Koppenol’s Beautycenter. Deze beautyfarm is gevestigd in het NH Hotel. Je kunt kiezen uit 
verschillende behandelingen en beautyarrangementen. Momenteel loopt de ‘2e persoon gratis 
actie’, die geldt voor verschillende arrangementen. Het goedkoopste arrangement is € 96,-. 
(www.beauty-arrangementen.nl)

Haarlem
Thermen Beauty Sauna van Egmond. Het entree voor de sauna’s bedraagt € 26,-. Daarnaast 
kan je nog gebruik maken van de verschillende beautyfaciliteiten zoals een gelaatsbehandeling, 
waar je apart voor betaalt. Sauna van Egmond biedt ook verschillende arrangementen aan, de 
goedkoopste is € 60,- voor de gehele dag. (www.saunavanegmond.nl)

Heb jij ook last van de herfstblues? 

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, Kleine Krocht 2
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: ééngezins-

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

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

Recent gemoderni-
seerd. gmichels@

casema.nl, tel. 5731283
.................

Kunstnagels. Complete set, 
ter kennismaking tijde-
lijk €25,-. Met garantie. 

Bij Beauty & Nail Studio 
Elisabeth, tel. 06-46005703 

(nagels) of 06-25003145 
(schoonh.). Van Speijkstr. 

1/50 in Zandvoort
.................

Nieuwsgierig naar de 
kracht van je eigen ge-
dachten? Informatie: 

5716793. start oefengroep 
13 januari 19.30 uur.

.................
Gezond en blijvend afval-
len met Personal trainer. 

Ook als kerstcadeau! 
Tel. 06-47 298 090 

.................
Te koop aangeboden: 
Vespa snorfiets. Bwjr. 

‘01. In goede staat. 
€ 100,00. Tel: 023 57 178 16

.................
Het kind Jezus is geboren, 

de zoon van God is ons 
gegeven. God kan je zien en 
horen, heeft echte interesse 

in je leven. Lees de bijbel 
weer vandaag,liefst nu, de 
liefdesbrief van God aan u. 
www.waarom-geloven.nl

.................
Anti Aging mini lift. Al na 
1 behandeling zichtbaar/
voelbaar resultaat (5 tot 
10 jaar jongere uitstra-

ling), € 35,-. Bij Beauty & 
Nail Studio Elisabeth, tel. 

06-25003145 (schoonh.) of 
06-46005703 (nagels). Van 
Speijkstr. 1/50 in Zandvoort

.................
Verloren op 23-11: gou-

den slavenarmband. 
Emotionele waarde! Indien 

gevonden graag afgeven 
bij de politie. Dank u!

.................
Te koop: 2 originele he-

ren bontmutsen en 1 
Dames bonthoed. Per 

stuk € 25,-. Tel. 5713509

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt 

bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

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

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 
in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 
06-48318230

.................
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 wel-
kom. Bel nu  023-5519810

.................
Oppas gevraagd. Voor 
kind van 3 jaar, voor de 
maandag en de dins-

dag van 08.00 tot 16.00 
uur. Tel. 06-40403014

ZANDKORRELS vitaress
Voor noodgevallen 
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

Garage 
te huur in flatgebouw  

De Ruijterstraat. 
€ 145,- per maand. 

06-53256274
.................

Touch of class. 
Haltestraat 15. 

De nr.1 schoonheidssalon. 
Beauty-Haar-en unieke 

modecollectie. 
Aanbieding: 
t/m 19 dec. 

Gezichtsbehandeling v.a. 
€35,- en 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.

Gratis kerstkado: 
abonnement op magazine 

“De levensstroom”. 
Boeiend magazine vol 
met bovennatuurlijke 
inspirerende verhalen. 

Bel voor een abonnement 
of proefnummer 
023-5363804 en 

kijk eens op: 
www.levensstroom.nl 

.................
Te huur: woonruimte in 

centrum. Slaap/woonkamer, 
keuken, douche/toilet/

ligbad. Electra/gas/water/
internet/tv incl. 

Geen huisdieren. 
€850,- p.m. + borg. 
Direct beschikbaar. 
Info: 06-53344660

.................
Vermist Cyperse kater

Omgeving Keesomstraat.
Heeft u hem gezien? 

Bel a.u.b. 06-22088696

Hartelijk dank!!
Aan al degenen die hebben meegewerkt 

aan een voor mij geweldige 60ste 
verjaardag. Zonder iemand tekort 

te doen mijn speciale dank aan 
Liesbeth, Peter jr., Anuschka en Martijn 

+ Sint en zijn twee Pieten. 

Peter de Lip

Ellen Bluijs, 21 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en werkt bij Café Koper:
“Volgens mij is er geen behoefte aan een kunstijsbaan in Zandvoort. De vraag die bij mij naar boven 
komt is namelijk waarom je zou willen concurreren met de prachtige ijsbaan in Haarlem. Nu ben ik 
wel van mening dat voor de kinderen in Zandvoort speelruimte belangrijk is en hoe meer verschillende 
mogelijkheden er zijn op dit gebied des te beter het is!”

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:  
“Ik kan me herinneren dat er een aantal jaar geleden nog een ‘mobiele schaatsbaan’ stond bij de rotonde 
op de boulevard. Bij de Maria- en Hannie schaftschool zal het helaas niet meer gaan lukken vanwege de 
verbouwingen, dus dan zal dit een goed alternatief kunnen zijn. Midden in het dorp zou natuurlijk het 
mooiste zijn, maar de vraag is of daar ruimte voor is. In Amsterdam zie je dat een schaatsbaan voor gezel-
ligheid zorgt, dus voor Zandvoort zal dit misschien ook wel een mooie toevoeging zijn tijdens de donkere 
dagen. Op het aantal blessures, als gevolg van vallende mensen na, verwacht ik weinig problemen.”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Daar ben ik het helemaal mee eens! Ik vind dat er wel wat meer gedaan mag worden met Kerst in 
Zandvoort! Een ijsbaan(tje) zou helemaal te gek zijn! Dat zou zeker zorgen voor meer gezelligheid in het 
dorp! In Amsterdam zie je het heel veel en daar werkt het perfect, lekker warme chocolademelk erbij! 
Als plek zou het Gasthuisplein natuurlijk erg geschikt zijn, dan gebeurt daar tenminste ook nog wat!”

Wie kan zich de gecre-
eerde ijsbaan op het 
plein bij de Cornelis 
Slegersstraat níet her-
inneren? Als het weer 
het toeliet, werd hier 
in de winter druk ge-
schaatst. Helaas heb-
ben we al jaren geen 
strenge winter meer 
gehad en dus ook geen 
ijsbaan gezien. Maar 
wat zou het leuk zijn, 
zo’n kunstmatige ijs-
baan in het dorp. Koek 
en zopie en… schaatsen 
maar! Deze week vra-
gen wij onze panelle-
den wat zij van dit plan 
vinden en waar het 
eventuele ‘ijsbaantje’ 
zou moeten komen.

JONG!

“Er zou weer een kunstmatig(e) ijsbaan(tje) 
in Zandvoort moeten komen.” 

De stelling:Talk of the town
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 Prettige Feestdagen

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

UITVERKOOP
OP aLLE TassEn

TOT wEL 
50%

KORTInG

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 

Cadeaus die verrassend goed uitpakken

Etos Topgeuren
Nu bij inlevering van 1000 airmiles

3 10,-- extra korting!
2e Kerstdag geopend van 12.00 - tot 17.00 uur
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Zondags ook open

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

12

Altijd de 
mooiste cadeau’s

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort
voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

Maandag 15 deceMber

diónysos avond
op deZe avond kriJgt u

gratis onbeperkt HuiswiJn
biJ uw diner!

de wiJn wordt geleverd door
gea wiJnen iMport/export.

reserveren gewenst: 023-5716631
www.Zaras.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Exclusief bij 
Music Store Zandvoort

Elke zaterdag dagaanbieding
een game met 5 euro korting
deze week: Prince of Persia

voor alle platformen

Mooi & gezellig 
   & Kerst 
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Uw handen en nagels zijn uw 
visitekaartje, helemaal met de feestdagen.
Geef uzelf (of een ander als kerstcadeau) daarom 
mooie verzorgde handen en nagels.
Kies uit de meest natuurlijke kunstnagels 
(verlenging van de eigen nagels) in naturel of French 
Manicure of laat je natuurlijke nagels verzorgen 
voor mooie, verzorgde en gezonde nagels.

Bel voor een afspraak 
of kom even binnen lopen 
in onze vernieuwde 
nagelstudio.

nieuw

Uitnodiging
Sebastian professional producten voor styling 
en verzorging voor elk haar type.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de kleuren van L’Oreal 
professionnel. Wij kunnen u door middel van een kleur  
test een goed advies geven.

Ook zetten wij Extensions, vraag daarover ons advies.

U bent van harte welkom! 
Stephanie en Nelly Wendelgelst

Maandag 22 december zijn wij extra 
geopend van 9.00 tot 17.30 uur 
Openingstijden: 
di. - wo. en vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur
donderdag: 9.00 tot 21.00 uur 
zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

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

Nieuw:

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort

  Kerstmenu 
   Harocamo 

Voorgerechten:
Carpaccio 
********

Koud vistrio
********

Gamba’s van de grill

Hoofdgerechten:
Wildtrio 
********

Ossenhaaspuntjes
******** 

Zalmfilet

Nagerechten:
Tiramisu
********

Profiterolles
********

Speciale koffie 
naar keuze

Keus uit diverse sausen zoals, 
Maderasaus, pepersaus,

stroganoffsaus of 
bearnaisesaus.

Prijs p.p. € 34,75
Natuurlijk hebben we voor de kids een leuk en vooral 

lekker kindermenu € 9,50
Tijdig reserveren gewenst, bel naar 023-5712102

1ste kerstdag gesloten
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10% december korting 
op al onze vouwgordijnen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

www.onelvouwgordijnen.nl

??? 

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

12 december
Winterwonderland

Diner Danzee
Met live muziek

17 december
Danzee’s 

Kerstworkshop
Met lunch, 
€ 29,50

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

2e KERSTDAG
 V.A. 16.00 uur

* Live muziek
* warm-/koud buf fet €17,50 p.p.

Reserveren voor 23-12-2008 op 06-43906935, 
via mail javannoort@hotmail.com, of aan de bar 

Kerstavond 24/12 /08 niets te doen??? 
Onze deuren staan open!    

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

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

*A.s. zondag Live muziek*

profiteer nu van €150.- euro korting  op diverse merken scooters

Kochstraat 8 Zandvoort 

023 5716504

• Dé scooter specialist

• Zonder inruil
Kom voor de voorwaarden naar de winkel

lukon tweewielers

Vanuit het oude BMZ gebouw aan de Kamerlingh Onnesstraat, voert 
OHD haar bedrijfsactiviteiten uit, met een jong en gemotiveerd 
team. Directeur Mike Moore: “De meeste Zandvoorters kennen onze 
kenmerkende Ford Transit bestelwagens inmiddels wel. Iedere dag 
rijden we af en aan om bestellingen af te leveren. Je moet weten dat 
wij wekelijks ruim 600 bedrijven buiten Zandvoort van drank bedie-
nen. Van horecagelegenheden tot scholen en sport- en bedrijfskan-
tines. In een gebied van Zandvoort tot Almere en van Noordwijk tot 
ver boven Alkmaar. Het was dan ook een kwestie van tijd, dat wij uit 
het pand aan de Kochstraat groeiden. Met laden en lossen stonden 
we letterlijk op straat.”

Succesformule
De succesformule van OHD ligt in het feit, dat er onafhankelijk van 
merk wordt geleverd, waarbij de focus ook nog ‘ns ligt op een snel 
en goedkoop distributienetwerk. Alle merken bier, fris en gedes-
tilleerd worden geleverd tegen de voordeligste prijs. Moore: “Wij 
leveren namelijk de bestellingen van alle merken in één keer af, in 
tegenstelling tot de separate aflevering van de individuele merken. 
Daarbij heeft OHD relatief lage overheadkosten en koopt onafhan-

kelijk in. Dat betekent dus: geen enkele deelname aan kunstmatige 
prijscontrole. Wij kunnen bijvoorbeeld zelfs Heineken, Amstel en 
Grolsch goedkoper afleveren dan de fabriek zelf! Puur door een 
beperking van de distributiekosten. En dat voordeel verrekenen 
wij uiteraard. En dan hebben we het over gemiddeld 20 tot 30% 
te behalen voordeel voor onze klanten!”

Doorslaggevende service
Moore benadrukt dat de directe en snelle service van OHD een 
belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft. Maar liefst 6 dagen 
per week wordt uitgeleverd en het motto ‘vandaag bestellen is 
morgen in huis’ wordt enorm gewaardeerd. 

Uitgebreide samenwerking met Bavaria
Niet voor niets is Bavaria een samenwerkingsverband aangegaan met 
OHD. Vanaf 1719 werd distributie in eigen beheer gedaan, maar vanaf 
heden mag OHD dit regelen. Uiteraard in eerste instantie uit kosten-
verlagende overwegingen, maar ook de grote potentie van OHD om 
de grootste onafhankelijke drankendistributeur van West Nederland 
te worden is zeker een belangrijke factor geweest. Een overtuigde Mike 
Moore: “Het mes snijdt aan twee kanten. Wij brengen het merk Bavaria 
nog ‘ns extra onder de aandacht bij onze afnemers (horeca) en OHD 
kan haar dienstenpakket uitbreiden door één van Nederlands grootste 
brouwerijen als ‘partner in business’ te hebben. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan financiering, levering van bierinstallaties, ondersteuning 
van kleine en grotere evenementen. Naast Bavaria bier is La Trappe, 
Trappisten bier, afkomstig van dezelfde brouwerij. Een populair en uniek 
bier, dat wij graag in assortiment aanbevelen.” 

www.goedkoopdrank.nl
Moore licht tenslotte het succes van de toegankelijke website toe: “Bij 
bestellingen via de website, geldt nog ‘ns een extra korting van 2%. Vóór 
08.00 uur betekent dezelfde dag nog afleveringen in geheel Noord 
Holland. Als extra service kan de klant trouwens op elk gewenst moment 
gratis de persoonlijke status controleren met betrekking tot de voorraad 
en bestellingen.” Dat OHD te maken heeft met een enorme groei, bewijst 
wel het feit dat er dringend behoefte is aan personeel. “Wij zijn op zoek 
naar ervaren verkopers en logistieke medewerkers. Geïnteresseerden 
worden van harte uitgenodigd om een brief en c.v. op te sturen.”

OHD B.V.

Bavaria gaat in zee met Zandvoortse onderneming
Jonge horecadistributeur beleeft succesvolle start

De Onafhankelijke Horeca Distributie, afgekort tot OHD, 
timmert nog maar een paar jaar aan de weg. Gedenkwaar-
dige jaren, die uiteraard de nodige starterproblemen met 
zich meebrachten. Maar met een grote inzet en visie, kent 
het bedrijf een enorme groei. Een groei die er zelfs toe heeft 
bijgedragen om een nieuw pand te betrekken.

Directeur Mike Moore van OHD gaat samenwerking met Bavaria aan

(advertorial)

Lokale Belastingen?
Leges kosten, vergunningen, precario enz.

omhoog of omlaag?
Bent u voor of bent u tegen? In beide meningen is de

Fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geïnteresseerd.
Inventarisatie:  maandag 22 december om 20.00 uur

Evaluatie: donderdag 8 Januari 20.00 uur.
Wij verwachten u beide avonden

in Het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

ZO
zie

ik

zandvoort

foto@zandvoortsecourant.nl

Doe mee met de fotowedstrijd van 
de Zandvoortse Courant!  

fotowedstrijd
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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 

ComputerCursus voor senioren
Er is plaats bij de snuffelcursus voor mensen die nog niets of 
heel weinig met de computer doen.
3 lessen op dinsdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur  
in de Bibliotheek vanaf 6 januari 2009.
Informatie en opgeven tel.: 571 7373

theatersport
Een goed voorbeeld van theatersport zijn De Lama’s. Tijdens 
trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spel-
vormen en is er veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen 
spelmogelijkheden. Er is geen voorbereiding nodig, je speelt 
gewoon en neemt risico’s in de improvisaties.
Onder leiding van Leo van Esch
Start: 26 januari 2009 t/m 20 april 2009
 Maandag: 19:45 – 22:15 uur

nordiC Walking
Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle leeftijden 
geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren. 
Sporters én niet-sporters kunnen hier aan deelnemen. Het 
is de ideale mogelijkheid om op te starten met bewegen en 
geschikt voor mensen met een chronische aandoening. Ideaal 
voor preventie en revalidatie van cardiale aandoeningen en 
whiplash.
Start:  3 februari 2009 t/m 17 maart 2009
 Dinsdag 10:15 – 11:15 uur

BekiJk ook onZe advertentie  
elders in dit Blad voor nog meer 
Cursussen in het nieuWe Jaar!

kerstmiddag op tWeede kerstdag
Vrijdag 26 december 2008 organiseert Pluspunt voor de 4e 
keer de traditionele kerstmiddag op tweede Kerstdag voor 
iedereen die er op tweede kerstdag even tussenuit wil. 
Een gezellige middag met een hapje, een drankje en speciale 
gast Kees Bos die de muzikale bingo meeneemt naar  
Zandvoort.  Een bingo die u meegemaakt moet hebben! 
Kortom: genoeg ingrediënten voor een heerlijk middagje 
Pluspunt. We beginnen om 14:00 uur en zullen rond 17:00 uur 
eindigen. U dient zich in te schrijven voor deze middag; hier-
voor zijn bij Pluspunt inschrijfformulieren verkrijgbaar. 
Voor meer informatie kunt u ook bellen met 5740330.
Vrijdag 26 december vanaf 14:00 uur
Bijdrage: € 12,50

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 : 16 december 19.00 - 20.30 uur 
   23 december 15.00 - 16.30 uur
Juridisch : 16 december 19.00 - 20.30 uur 
Gemeente Zandvoort  : 11 december 19.00 - 20.00 uur

Is uw dealer tijdelijk gesloten?
Dan kunnen wij voor u 

klaarstaan voor onderhoud en 
APK keuringen.

Alle merken, 
meer dan 30 jaar ervaring!

Kijk voor de occasions 
op de website.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 517 45 80

www.autobedrijfzandvoort.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

 

   

JA, stuur mij gratis de uitgebreide brochure.

Naam Dhr/Mevr
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Email
Opsturen naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort
023-5735735

www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
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officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

zingen op en probleemloos 
en blij verrast wordt je bij-

Want wat is er makke-
lijker in een woonzorg-
centrum met lange  
gangen en wat moei-
lijke liften als een 
‘Miep’ op je looprek 
of rollator je precies 
en luidkeels vertelt 
of je links- of rechtsaf 
moet om de feestzaal, 
de kapper, de winkel, 
de uitgang of je ei-
gen kamer of waar je 
graag naar toe wilt te 
bereiken?

Zonder verder na te denken 
volg je gewoon de aanwij-

voorbeeld ontvangen door 
Marijke ten Haaf in de feest-
zaal die je een goed plekje 
bezorgd. Je hoeft er geen 
computercursussen voor te 

volgen. Gewoon een 
knopje indrukken 
op het apparaat en 
klaar is kees. Dat is 
nu de moderne tijd 
waar je een heleboel 
gemak van kunt 
beleven. Belangrijk 
is ook dat je alles 
zelf en zelfstandig 
kan blijven doen. 
Wanneer het toe-
pasbaar is weten we 
niet maar het zou 
best wel eens kun-
nen gebeuren. Een 

leuk technisch wondertje.

Een leuke grap misschien is het afgebeelde looprek met 
een bekend navigatiesysteem. Het bestaat in het echt nog 
niet maar het plaatje is wel overtuigend en is dat niet een 
toekomst die we allemaal willen?

Het blijkt dat bezoekers van de bibliotheek enthousiast 
zijn over de mogelijkheden van de digitale diensten. Zij 
ontdekken dat het handig is om vanuit de luie stoel boeken 
aan te vragen of alvast op te zoeken wat ze willen lenen.

Spaarfonds AOW moet gevuld worden

100-jarige in Bodaan

Sinterklaas bezoekt 
inlooppunt in bibliotheek

Steeds meer ouderen gaan digitaal

Ontdek de Online Diensten 
van Bibliotheek Duinrand 

Liane Wubbels en Alex van 
Scherpenzeel (ANBO) over-
handigden aan Jolande Sap 
(GroenLinks), Fons Luijben en 
Jan de Wit (SP) en Stef Blok 
(VVD) een kist met dertig 
spaarpotkoeien met op rijm 
de petitie. Met de dichtre-
gel ‘Voedt ‘m vanaf nu met 
munten en biljetten’ wil 

Achter de vraagbaak Al@
din zit een netwerk van bi-
bliothecarissen. Zij kunnen 
vrijwel iedere vraag beant-

Ingeleid door Ineke Deege 
die met welgekozen woor-
den de honderdjarige en 
familie welkom heette in 
de feestzaal. Zij had, zo 
vertelde zij, nog een spe-

Een gezellig samenzijn want 
Sinterklaas herkende bijna 
iedereen direct en wist hun 
namen en bijzonderheden 

Opnieuw is de ANBO in actie gekomen om de regering te 
vragen het dubieuze spaarfonds AOW met ‘echt’ geld te 
vullen. Voor de begrotingsbehandeling van het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bood de 
ANBO een petitie aan de vaste Kamercommissie aan.

Vorige week dinsdag 2 december was er feest in Woonzorg-
centrum De Bodaan in Bentveld. Mevrouw Martina Caan-van 
Dorp vierde in de Blauwe Zaal haar honderdste verjaardag. 
En dat deed ze niet in haar eentje. Behalve familie waren alle 
bewoners uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Een gezellig 
samenzijn met koffie, thee en gebak en een muzikale omlijs-
ting door duo Balkak, twee violisten die met gemak een zeer 
vrolijke stemming creëerden. 

Pluspunt organiseert wekelijks het inlooppunt. Iedere woens-
dagochtend zijn 50-plussers tussen 10.00 en 12.00 uur welkom 
in de expositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Prin-
sesseweg 34 in Zandvoort. Vorige week woensdag 3 december 
kwamen onverwachts Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek.
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Een ‘Miep’ op je looprek

Mevrouw Caan-van Dorp kreeg de burgemeester op bezoek

Herinneringen ophalen met Sinterklaas

de ANBO aangeven dat dit 
fonds met klinkende mun-
ten gevuld moet worden en 
niet met fictief geld. “Zo lang 
dat niet gebeurt, maken we 
ons zorgen over de betaal-
baarheid van de AOW”, aldus 
de ouderenbond.

Het spaarfonds moet vanaf 

woorden en geven vaak al 
de volgende dag per e-mail 
antwoord. Via Zoek&Boek is 
het mogelijk om vanuit huis 

ciale verrassing want ook 
burgemeester Niek Meijer 
en echtgenote kwamen de 
jarige feliciteren en genoten 
met haar van het geboden 
muzikale programma.  

feilloos te noemen. Toch bij-
zonder voor zo’n toch wel 
oude baas. Ook de trouwe 
vrijwilligsters als Carla 

2020 een buffer van 120 mil-
jard euro vormen om de piek 
van de extra AOW-kosten op 
te vangen. Verwacht wordt 
dat dan de vergrijzing op 
zijn hoogst is. Basis voor het 
spaarfonds AOW is de ver-
wachting dat tijdige aflos-
sing van de overheidsschuld 
toereikend is om de stijging 
van de AOW-uitgaven vanaf 
2020 te financieren. Maar 
wat als die staatsschuld in 
2020 niet voldoende is af-
gelost? Op die vraag kan de 
minister vooralsnog geen 
antwoord geven. 

materialen aan te vragen: het 
boek of de muziek-cd wordt 
voor je gereserveerd en als 
het niet in de bibliotheek 
beschikbaar is kan het tegen 
een vergoeding uit een ande-
re vestiging gehaald worden. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.bibliotheekduinrand.nl

50 plus pagina 
door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl Mevrouw Caan-van Dorpe 

is in 1908 geboren in Den 
Haag en is het zevende 
kind uit een gezin van 14 
kinderen. Zij is nog de eni-
ge overlevende. Haar jeugd 
heeft zij doorgebracht op 
Loosduinen, alwaar haar 
vader een slagerij had. Die 
is helaas jong overleden en 
daardoor heeft zij met haar 
jongere broers en zusters 
door deze omstandigheid 
slechts de lagere school 
kunnen doorlopen. Op haar 
13e levensjaar is zij bij C&A 
gaan werken. Eerst als in-
pakster, daarna als verkoop-
ster en zij kreeg op haar 
twintigste een promotie. Zij 
werd cheffin van de afdeling 
Jongens- en Herenkleding. 
Op haar 19e kwam Raymond 
Caan in haar leven. Hij was 
een Belg en ondanks de 
afstand tussen Den Haag 
en Brussel hield hun rela-
tie stand. In 1937 verliet zij 
definitief Nederland om 
zich in Brussel te vestigen. 
Zij is met haar Raymond 
gaan samenwonen. In die 
tijd was dat ‘not done’. Op 
9 april 1938 is zij uiteinde-
lijk dan toch maar met hem 
getrouwd.

Voolstra, Raks Rudolphus, 
Diana Huyskes en Rina 
Suykerbuyk werden voor hun 
vele werk, dat zij al jaren lang 
doen, bedankt. 

Onder het genot van een 
gratis kopje koffie en allerlei 
lekkernijen werd er lekker 
gekeuveld en allerlei herin-
neringen opgehaald. Zeker 
interessant voor 50-plussers 
in Zandvoort en Bentveld om 
eens te bezoeken. Sinterklaas 
vertelde ook dat er 2e kerst-
dag in de middag in Pluspunt 
een aan te bevelen feest ge-
houden wordt voor iedereen. 
Onderdeel daarvan is onder 
andere een bijzondere mu-
zikale bingo waarvoor veel 
deelnemers worden ge-
vraagd.
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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 17 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

Weet u 
waarom de

tweede 
lekkerder 
smaakt?

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Appel-
beignets

OP=OP

De tweede krijgt u voor

de halve
prijs

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

Heerlijke ambachtelijke
slagroomtruffels
100 gram € 2,75 

Wereldberoemd in 
heel Zandvoort:

Smaaq smeuïg pikant
500 gram € 5,95

Hele maand december:
Huisgemaakte Boerenham

200 gram € 3,50
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) 

Appelgebak met slagroom 
en koffie 

€ 3,- voor pashouders!!

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

Kerstactie t/m 24 december:
10% korting op 

onze kerstaccessoires

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
Boerenmetworst +
Schouderham +
Jachtworst

€ 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

Creatieve 
kerstcadeaus  
w.o. : kerstraamstickers - 
beeldjes- kerstkransen-

acryl - olie - en aquarelverf -
penselen - doeken - houten figuren -

doosjes - kerstboom-
pjes en kerstsneeuw -

kerstkaarten 3D - sieraden en 
schilderijen etc. etc.

Gasthuisplein 6 
(naast het Circus)

Pashouders 5% korting

Reizen voor 
het goede doel? 

Zandvoortpashouders schenken 
bij hun boeking 

aan Unicef

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Hele maand december 
voor ZandvoortPashouders:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op het gehele assortiment



Vervolg gemeentelijke publicatie week 50 

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

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Zaterdagvoetballers kunnen er weer in geloven

Lions bindt Derba 2 aan zegekar

Het was een wedstrijd die 
voor de ranglijst van groot 
belang was. Zandvoort 
stond, met één wedstrijd 
en één punt minder dan 
hun gasten, één plaats la-
ger. Zaterdag was vooral de 
tweede helft tegen DVVA 
voor Zandvoort van een be-
hoorlijk niveau en werd een 
tegenstander van formaat 
min of meer alle hoeken van 
het veld getoond.

Aanvankelijk was de eerste 

Het op volle oorlogssterkte 
aangetreden Lions liet al di-
rect blijken dat het deze wed-
strijd per se wilde winnen. 

helft van een wat lager ni-
veau maar Zandvoort liet 
zich de kaas niet van het 
brood eten en speelde veelal 
op de helft van DVVA, echter 
wel zonder echt grote kan-
sen te creëren. Keeper Boy de 
Vet, wie anders, hield in die 
periode zijn ploeg in de wed-
strijd met enkele grandioze 
reddingen. Zandvoort kreeg 
in de 43e minuut loon naar 
werken. Een corner van links 
vond de krullende lokken van 
Misha Hormeño, die gedeci-

Via een sterke man-to-man 
verdediging en goede scho-
ten werd Derba op 10 punten 
achterstand gezet. Ook het 

deerd het leer achter de kee-
per knikte, 1-0. Een psychisch 
zeer belangrijk moment, zo 
vlak voor rust.

Zandvoort begon dan ook 
direct na het eerste fluitsig-
naal van de prima leidende 
scheidsrechter Barrales als 
herboren aan de tweede 
helft en zette DVVA vast op 
eigen helft. Al snel leidde dat 
tot een verdubbeling van de 
stand. Maurice Moll speelde 
onzelfzuchtig de vrijstaande 

voetbal - zaterdag

basketbal

De heren van The Lions hebben zaterdag een even verdien-
de als simpele overwinning op de reserves van Derba uit De 
Rijp behaald. Voornamelijk in het derde kwart (33-8!), nor-
maliter het zwakste van Lions, werd het verschil gemaakt. 
Uiteindelijk stond er een 97-57 eindstand op het scorebord.

Sven van Nes in gevecht met Maarten Smakman

Spelverdeler Jeremy van ‘t Nederend
 

Remko Ronday aan die door 
middel van een droge, harde 
schuiver zijn ploeg op 2-0 
bracht. Wat DVVA hierna ook 
probeerde, alles liep vast op 
een sterk middenveld en een 
sterke verdediging van onze 
plaatsgenoten. Hierdoor ont-
stond  ruimte, waar Nigel 
Berg dankbaar gebruik van 
maakte. Na een slalom waar-
bij hij drie tegenstanders zijn 
hakken liet zien, kon hij een 
schot uit een moeilijke hoek 
toch tot doelpunt verheffen, 
3-0 en daarmee gooide hij de 
wedstrijd definitief op slot. 
DVVA kon in de 85e minuut 
alleen nog de spreekwoorde-
lijke eer veilig stellen.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort uit tegen HBOK 
dat het naar de winterstop 
snakkende Kennemerland 
met 3-4 de baas was. HBOK 
staat gelijk met Zandvoort 
maar heeft een negatief 
doelsaldo. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: Amstelveen – Marken: 
3-3; Swift – ZOB: 1-2; ZCFC – 
Monnickendam: afgelast. De 
wedstrijd WV-HEDW – HCSC 
werd bij een stand van 2-2 
gestaakt wegens een bles-
sure van de scheidsrechter.

tweede kwart verliep in eer-
ste instantie naar wens. Even 
dreigden de gasten dichter-
bij te komen, maar juist op 
tijd herpakte Lions zich en 
ging de rust in bij een 39-31 
stand.

Het derde kwart verliep won-
derbaarlijk. Waar onze plaats-
genoten na rust normaal 
gesproken weer wakker ge-
maakt moeten worden, ging 
nu alles van een leien dakje. 
Menige break werd door in-
tercepties opgezet en bijna 
alles viel goed. Het gaat te 
ver om alles op het conto van 
Lions te schrijven. Derba, aan-
getreden met slechts 5 spe-
lers, werd allengs vermoeider 
en kon niet meer tegen de 

kracht van de gastheren op. 
Het vierde kwart werd dan 
ook een verplicht nummer 
met als uiteindelijk resultaat 
de 97-57 eindstand.

Dat er vijf spelers met een 
score boven de 10 punten wa-
ren, geeft aan dat dit vooral 
een teamprestatie is ge-
weest. De altijd veel scorende 
Ron v.d. Meij had er ‘slechts’ 
10. ‘Grote’ man was nu guard 
Jeremy van ’t Nederend (17 
punten), op de voet gevolgd 
door Roger de Haak (16). 
Sander Verboom en Robert 
ten Pierik maakten beide 
15 punten. Jongeling Niels 
Crabbendam (zaterdag sterk 
in de rebound) was goed voor 
13 punten.

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:

Lukon Tweewielers
OHD
P. van Kleeff
Pluspunt
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vof Cocarde
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Kerstactie:
Boudoir by Sara
Etos
Hema
Kroon Mode
Lavogue
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Slinger Optiek
Zaras, Café Restaurant

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort  
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Ed Onel Home Decoration
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
GBZ
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide

adverteerders

ZSC’04 pakt periodetitel

Tegen Kennemerland werd er 
ondermaats gevoetbald. “Tot 
aan het strafschopgebied 
ging het goed, maar daarna 
was het dramatisch. We kre-
gen de bal er niet in”, aldus 
coach Marcel Paap over deze 
wedstrijd. ZSC’04 speelde in 
het uitduel gelijk met 2-2.

Heel wat zonniger verliep het 
thuisduel tegen United/DAVO. 
Deze wedstrijd telde nog mee 
voor de eerste periode. ZSC’04 
opende de score waarna het 
uitliep naar 2-0, maar de 
Haarlemmers konden uit-
stekend volgen en bleven in 
de buurt. In de tweede helft 
maakten de Zandvoorters 
het verschil, mede omdat de 

futsal

Voor ZSC’04 was de voorbije week er één van uitersten. 
Eerst moesten de Zandvoorters bij het toch zwakker ge-
achte Kennemerland twee punten inleveren, terwijl een 
paar dagen later weer drie punten konden worden bijge-
schreven tegen het Haarlemse United/DAVO.

David Konijn tussen twee verdedigers

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen DVVA in eigen huis, heeft voor de zaterdag-
voetballers van SV Zandvoort een positieve uitslag gebracht. Hierdoor kunnen de mannen 
van trainer Piet Keur weer gaan geloven in eigen kunnen. Waar in Amsterdam aan het 
begin van het seizoen nog met 1-0 werd verloren, konden hun tegenstanders nu met een 
3-1 pak op de broek terug naar huis. 

ploeg nagenoeg compleet 
was. Alleen Mitchell Post was 
verhinderd, maar daardoor 
konden anderen weer meer 
tot hun recht komen. ZSC’04 
won met 10-5 overtuigend 
van United/DAVO, dat er in de 
tweede helft nauwelijks aan 
te pas kwam. “We kunnen in 
ieder geval aan het eind van 
het seizoen meedoen voor 
promotie”, was het commen-
taar van aanvoerder Michel 
van Marm.

De volgende wedstrijd van 
ZSC’04 is op vrijdag 12 de-
cember in de Korverhal 
in Zandvoort. Dan zal OS 
Lusitanos de tegenstander 
zijn.

stonden, steeds meer gemor 
was te horen.

Al snel kwam Zwanenburg 
op voorsprong. Een vrije trap 
in de 4e minuut werd door 
keeper Matthijs Mans ver-
keerd beoordeeld en kwam 
tegen het net tot stilstand. 
Nauwelijks 5 minuten later 
had Zandvoort goede zaken 
kunnen doen,maar een te-

Cafétrofee
In de strijd om de fel be-
geerde Cafétrofee zakte café 
Bluys van de eerste naar de 
derde plaats. Café Oomstee 
staat hier nu bovenaan. Café 
De Kippetrap wist zich goed 
te handhaven en neemt de 
tweede plaats in. De finale-
ronde wordt woensdag 17 
december in café Alex ge-
speeld en er worden daar 
spannende en mogelijk ver-
rassende partijen verwacht. 
De wedstrijden beginnen om 
19.30 uur.

Opnieuw verliesDriebandenkampioenschap 
krijgt spannende finaleronde

De wedstrijd was de naam 
‘wedstrijd’ niet waard. Twee 
niet-voetballende ploegen wa-
ren daar debet aan, Zandvoort 
kon het domweg niet en 
Zwanenburg wilde blijkbaar 
niet. Zowel Zandvoort als hun 
gasten speelden met een der-
mate bedenkelijk niveau dat 
er langs de kant, waar meer 
supporters van de bezoe-
kende club dan Zandvoorters 

De twee koplopers van het 
toernooi, Frans Moët (café 
Bluys) en Addie Ottho (café 
De Kippetrap), verloren bei-
den hun partij en raakten hun 
koppositie kwijt aan Louis v.d. 
Meij (café Oomstee) die ook 
met het hoogste gemiddelde 
speelt. Op de tweede plaats is 
de ‘modern’ biljartende Peter 
Schrader (team De Lip) te-
recht gekomen. Addie Ottho 
en Fred Paap (café Oomstee) 
zijn met hun derde en vierde 
plaats ook nog niet kansloos 
voor de titel.

voetbal - zondagbiljart 

Opnieuw hebben de mannen van zondagtrainer Jamal 
geen potten kunnen breken. Voor de elfde keer dit seizoen 
werd een wedstrijd verloren. Tegenstander Zwanenburg, 
zelf bepaald niet sterk spelend, was op sportcomplex Duin-
tjesveld met 0-4 te groot voor onze plaatsgenoten.

Het Driebandenkampioenschap van Zandvoort is in de al-
les beslissende fase terecht gekomen. Tijdens de afgelo-
pen maandagavond gespeelde voorlaatste ronde werden 
op het groene laken van café Oomstee de klassementen 
flink door elkaar geschud, zodat het een onverwacht span-
nende finaleronde dreigt te worden.

Keeper Matthijs mans voorkomt erger

recht toegekende strafschop 
werd echter door Billy Visser 
werkelijk verprutst. Direct na 
de aftrap voor de tweede helft, 
stonden de Zandvoortse ver-
dedigers misschien nog wat 
na te genieten van de thee 
want binnen de minuut viel 
de 0-2. Een kwartier later ont-
stond een opstootje waarbij 
een speler van de gasten dui-
delijk een kopstoot uitdeelde; 
hij kon met een directe rode 
kaart gaan douchen. Dit nu-
merieke voordeel werd ech-
ter ook niet door Zandvoort 
uitgebuit. Sterker nog, met 
een kwartier te gaan werd 
Mans opnieuw gepasseerd, 
0-3. Na een tweede gele kaart 
van aanvoerder Martijn Paap 
werd de eindstand bepaald 
op 0-4.

Komende zondag spelen de 
zondagvoetballer bij de buren 
in Bloemendaal. Zij wonnen 
afgelopen zondag met 0-2 
van Alliance. Die wedstrijd 
begint om 14.00 uur. 

Competitie
Het driebanden competi-
tieteam van café Oomstee 
heeft vorige week donder-
dag een gelijkspel tegen 
een sterke team van Hof 
van Heemstede afgedwon-
gen. Dat dit zover is geko-
men kwam door een in vorm 
zijnde Ton Ariesen die zijn 
beide partijen tegen Ruud 
Wichgert won. Kopman 
Louis v.d. Meij kon deze 
avond geen potten breken. 
Zowel de eerste als de twee-
de partij tegen Toon Kuhlma 
werden kansloos verloren. 
Ook Dick Pronk was niet 
echt in vorm maar wist zijn 
tweede partij tegen Marco 
Deen toch tot een goed 
einde te brengen. Het team 
van Oomstee neemt nu de 
6e plaats op ranglijst in.

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

Geef eens een cursus cadeau onder de kerstboom!
Nog plek op verschillende cursussen in 2009

Cursus Weerbaarheidstraining voor groep 7 & 8. 10 lessen van Roeland Scholsberg
Je leert hoe je hulp moet geven en vragen; hoe je beter voor jezelf op kunt komen.

Maandag 2 februari t/m 20 april 2009  16:30 – 17:30 uur

Peuters in beweging - Peuters ontdekken de wereld door te bewegen. Tijdens deze cursus 
krijgen (groot)ouders en het kind extra gelegenheid om motorische, sociale en emotionele vaar-

digheden te ontwikkelen
Vrijdag 6 februari t/m 17 april 9:30 – 10:30 uur

Aquarelleren - In de cursus veel aandacht voor vorm en inhoud van het werk. Geschikt voor 
zowel beginners als voor gevorderden.

Dinsdag 20 januari t/m 14 april 9:00 – 11:30 uur
Woensdag 21 januari t/m 15 april 9:00 – 11:30 uur

Bridge voor gevorderden - Voor mensen met enige bridge-ervaring.
Maandag 19 januari t/m 20 april 19:30 – 22:00 uur

Bridge voor beginners - Beginners leren de grondbeginselen van dit kaartspel. Houdt uw 
hersenen in conditie.

Dinsdag 20 januari t/m 21 april 19:30 – 22:00 uur

Boetseren - Er wordt gewerkt met klei en/of was. Vanuit de eigen beleving beeldhouwwerken 
maken. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Donderdag 15 januari t/m 9 april 19:30 – 22:00 uur

Talentenspel - Is een inzicht- en ontplooiingssessie met veel niveau. Het boort jouw diepe wijs-
heid aan, integreert je talenten en geeft uitzicht op je persoonlijke levensmissie.

Dinsdag 3 februari t/m 17 maart 19:00 – 22:00 uur

Gratis lezing over het Talentenspel: 6 januari 2009 20:00 uur

Kijk voor meer cursussen en meer informatie: 
www.pluspuntzandvoort.nl, 023- 57 40 330 



ruim balkon

Witte Veld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de rand van Park 
Duijnwijk, met  4 zeer ruime (slaap)kamers, heerlijke ruime L-vormige woon-
kamer met haard, allen met goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met 
achterom, garage en oprit voor meerdere auto’s.

Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
Alle ruimtes zijn zeer royaal
Gehele woning voorzien van houten vloerdelen
Centraal gelegen t.o.v. het strand, duinen, centrum en station 
Gebruiksoppervlakte ca. 170 m²

Vraagprijs  €  575.000,--

2-onder-1 kap

Ronald Ketellapperstraat 35
Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom 
dan naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke 
Park Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen 
met achterom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de 
binnentuin van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers, 
een lichte woonkamer met half open woonkeuken en ook de inpandige 
parkeerplaats willen wij niet onbenoemd laten. 

Bouwjaar 2000
Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer 
Gebruiksoppervlakte ca. 90 m²  

Vraagprijs € 269.000,-- (incl. parkeerplaats) 

Van Speijkstraat 25
Wat een ruimte! 
Dit royale half vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in 
de  20-er jaren, beschikt over fraaie authentieke details, 6 slaapkamers in het 
woonhuis en het zomerhuis heeft nog eens 2 kamers en een eigen entree. 
Het strand is op loopafstand te bereiken evenals het openbaar vervoer en het 
centrum van Zandvoort.

Zomerhuis met 2 kamers, douchegelegenheid en keuken
Goed onderhouden
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Gebruiksoppervlakte ca. 165 m² 

Vraagprijs :  € 398.000,--

met zomerhuis

Van Speijkstraat 2/37
Zeer royale maisonnette met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers, dakterras op 
het zuiden van ca. 35 meter met een vleugje zeezicht, zonnig balkon op het 
zuidoosten en eigen parkeerplaats in de inpandige parkeerkelder.
De woning is goed onderhouden, ligt op loopafstand van het centrum, 
station en het strand.

Multifunctionele ruimte van ca. 41 m² op de 3e etage met openslaande
 deuren naar aangrenzend zonnige dakterras

Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder
Zeer gezonde Vereniging van Eigenaren
Gebruiksoppervlakte ca. 150 m² 

Vraagprijs € 359.000,-- 

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat! 
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om 
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand, 
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met 
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf 
de sfeer te komen proeven.
   

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd
Originele paneeldeuren in alle vertrekken
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer
Gebruiksoppervl. ca. 110 m², perceeloppervl. 139m²

Vraagprijs € 398.000,-- 

vrijstaand

Stationsplein 13/11
In Residence “Monopole II” op nog geen 150 meter van het strand gelegen, 
ruim 3 kamer appartement op de 4e etage met 2 slaapkamers en een ruim 
zonnig balkon op het westen met zeezicht. Het complex biedt alle gemak-
ken zoals een afgesloten parkeerkelder, lift en goed beveiligde entree. 

Royale living met zicht op zee
Lift met beveiligingscode, video door entry systeem
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m²

Vraagprijs € 339.000,-- 

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

groot dakterras


