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Evenementen in

de Kerstvakantie

EXPOSITIE
De Biltstars in

kerstconcert

PORT
Nipte winst

/ \
Bei*ti*Ainjei>Ti*Ain^S

• Kerststol met of

zonder spijs €5,95

•Tulband €5,95
• Roomboter

kerstkrans € 8,95

Div. kerstchocolade en

schuimkransjes

Kom en proef onze oliebollen

en appelbeignets

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 -Zandvoort ^

PRETTIGE KERSTDAGEN

VEEL GELUK, GEZONDHEID

EN SUCCES IN HET

NIEUWE JAAR.

MICHEL & ANITA

Wegens vakantie

zijn wij van

25 december t/m

5 januari gesloten

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 12174
Vrijdag koopavond

De Mannetjes

Jeeps in de duinen

'Het zou een goede,

jaarrond, toeristische attractie

Ifunnen worden'

Schooljeugd maakt

kennis met Oorlogswinter

In het kadervandefilm Oorlogswinter heeft Cinema Circus

Zandvoort de afgelopen weken veel activiteiten georga-

niseerd in Zandvoort. Daarbij kregen ze medewerking van

vrijwilligers van diverse organisaties.Om extra aandacht te

besteden aan de oorlogsjaren, bezocht de examenklas van

hetWim Gertenbach College afgelopen maandag de Zand-

voortse gedenkmonumenten op een bijzondere wijze.

door Nel Kerkman

De Zandvoortse leden van

Keep them Rolling gaven

(op persoonlijke titel) hun

medewerking aan een unie-

ke tocht naar het oorlogs-

verleden. Er waren in totaal

7 Jeeps en i Dodgediede40

leerlingen en 2 leerkrach-

ten vervoerden naar de

Am sterdam se Waterleiding

Duinen. Bij hoge uitzonde-

ring verleende Waternet,

beheerder van de AWD,
aan de 8 legervoertuigen

een ontheffing in het wan-

delgebied. Leden van het

Zandvoorts Bunkermuseum

reden mee om uitleg te ge-

ven over het bunkerdorp

dat in de duinen verscho-

len ligt.

Wim Gertenbach

De leerlingen van klas 4

brachten een bezoek aan

het gedenkmonument
waar in 1945 een Britse

Halifax is neergestort,

vervolg op pagina 3

Een spektakel moest het worden en dat werd het ook. De jubileum uitvoering van toneel-

vereniging "Wim Hildering"oogstte met het bekende volkstoneelstuk 'De Jantjes' groot

succes. Twee avonden en een middag stampvolle zalen: wie doet het ze na?

door Lienke Brugman

Direct bij de entree van De

Krocht was de ontvangst al

sfeervol. Een baldakijn, bran-

dende kaarsen in lantaarns en

een heus straatorgel compleet

met'mansbakkie'gaven al di-

rect aan, dat de bezoeker iets

bijzonders ging bijwonen.

Petje af voor regisseur Ed

Fransen en zijn team, waarbij

niet alleen de 24 spelers be-

hoorden; ook 11 kinderen ga-

ven het stuk een vrolijke noot

door spelletjes spelend op het

toneel de sfeer van vroeger nige logementhoudster de

weerte geven. Touwtje sprin- touwtjes strak in handen

gen, spelen met een diabolo, heeft. Ze heeft een onder-

welk kind doet het nog? Hier onsje met buurvrouw Bet (Ina

werd het met overtuiging ge- Vos) enspantsamenom haar

s pee ld in kleding van vroegere zwierigezoon te koppelen aan

jaren, ontroerend om te zien. blonde Greet.

Het verhaal van 'De Jantjes' is

bekend. Deze Hollandse jon-

gens vertrekken voor zes jaar

naar Indonesië, hun verliefde

meiden en verdrietige ouders

achterlatend. In het logement

van Tante Piet komt de hele

buurt een borreltje halen of

zich warmen, waarbij de vin-

Het gaat te ver om de namen

te noemen van alle spelers.

Maar Lucie Peet (Tante Piet)

was weer in topvorm even-

als Carolien Bluijs en Paul

Olieslagers als Na Druppel en

Mop. Zo goed getypeerd

vervolg op pagina 3
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Kerstconcert

Zondag 21 december 2008

De Biltstars

o.Lv. Harold Lenselink

Locatie: Protestantse kerk,

Kerkplein 1

Aanvang: 15.00 mir

{kerk open: 14.30 tmr)

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Auto Strijder

Zandvoort

5 januari - Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zandvoort
Ook u bent van harte uitgenodigd.
Meer infoTmatie staat in de gemeente-adveTtentie in deze krant.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Wanneer open - wanneer dicht?
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Start inspraak Visie Wonen,
Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort
U ziet het in de gemeente-advertentie in deze krant.

Gemeente Zandvoort

ü
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Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www. uitvaartcentrumhaarlem, nl
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Wij zijn bedroefd om het overlijden van

Bert de Vries

oud-directeur van de Oranje Nassauschool

Wij wensen Mea, kinderen en kleinkinderen

veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Team Oranje Nassauschool

Hoog Laag Hoog Laag
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AC W faar getrouwd, aêsoêuut vardiand!

We Cove you forever!

liefs Sandot & JoCanda.Petet & MaHdy.Jedeeee & Kayigda

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ f

~ 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

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023- 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -1700 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

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

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

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

Centrale REDACTiE:Joopvan Nes

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Die men

Verspreiding: ZVO Verspreiders

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

UncEVER: Zandvoort Press BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

KERKDIENSTEN

ZONDAG 21 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochle.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g,Aerdenhout

10.30 uur dienst in St. Agatlna te Zandvoort

WOENSDAG 24 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastor D. Duijves

23.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g,Aerdenhout

19.00 uur pastor C.van Polvliet -r

21.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

DONDERDAG 25 DECEMBER (1' KERSTDAG)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g,Aerdenhout

10.30 uur pastorC.van Polvliet

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

Voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier

Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Flemingstraat 55 • 204 IVW Zandvoort
7:023-57 173 73/57 40 330 . F: 023-57 16 865

info@pluspuntzandvoort.nl . www.pluspuntzandvoort.nl

CARTOON Hans van Pelt

DEATHROW

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 18 DECEMBER 2008

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:

Week 52: woensdag 24 december - Week 1: woensdag 31 december

Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur

Politiek
Projecten & Thema's, d.d. 10-12-2008

Samenwerking met woonregio Velsen onzeker

De raadscommissie P&T ziet geen heil in een samenwer-

king met de woon regio Velsen. Dat werd donderdagavond

duidelijk na de discussie over dit onderwerp. Naast deze

discussie nam wethouderToonen het beleidsplan van het

Bunkermuseum in ontvangst, werden de argumenten

van mevrouw Dekker van Villa Terre Panache aangehoord

en werd op integrale basis informatie verschaft over de

stand van het ontwerp structuurvisie.

De samenwerking door bleek dat ook de andere

gemeenten bij de verde- participerende gemeen-

ling van woningen in Zuid- ten in meerderheid nog

Kennemerland werd enkele niet positief gereageerd

jaren geleden uitgebreid hadden, was de conclu-

met de Haarlemmermeer, sie voor de commissie

Nu wordt voorgesteld de duidelijk. Men zag geen

regio opnieuw te vergroten nut in de uitbreiding,

met de gemeente Velsen Onduidelijk bleef hoe

(op wijk Velsen Noord na). B&W verder zal gaan

Wethouder Bierman kwam met dit voorstel: sepone-

met het voorstel, maar ren of alsnog in de raad

toen na enige discussie brengen.

Structuurschets

De vraag hoe Zandvoort zich

tot 2040 zou moeten ontwik-

kelen, stond centraal tijdens

een tussenrapportage over

de ontwerp structuurvisie.

Belangrijkste discussiepunt

was of Zandvoort behoefte

heeft aan een toeristische ha-

ven. Voor die haven zou een

plaats gezocht kunnen worden

in de omgeving van het circuit,

waareen bundelingvan sport-

gerelateerde accommodaties

zou ontstaan. Ookde mogelijk-

heid de haven te situeren voor

het dorp en of in het zuidelijk

deel van de gemeente werd

besproken. Een haven zou on-

derdeel kunnen uitmaken van

een nog nader door de rijks-

overheid vast te stellen kust-

verdedigingssysteem.

V E RVO LG - Schooljeugd maakt kennis met Oorlogswinter

waarbij 6 Britten om het

leven zijn gekomen, en ver-

volgden hun tocht naar het

Rozenwaterveld waar het

bunkerdorp ligt. Daarna re-

den de twee groepen naar

de Algemene begraafplaats

en kregen een rondleiding

van Christien Kemp langsde

10 oorlogsgraven. Uiteraard

werd er ruime aandacht be-

steed aan het graf van de

naamgever van de school,

WimGertenbach.Hijwasde

drukkervan de verzetskrant

Het Parool, die vanaf het

begin van de oorlog werd

gedrukt aan de Achterweg

in Zandvoort. OP 5 februari

1943 is hij gefusilleerd op

vliegveld Soesterberg.

Oorlogswinter

Na de unieke tocht langs

alle plekken die verbonden

zijn met het oorlogsverle-

den van Zandvoort ging de

stoet weer terug naar het

sta rtpunt,Circus Zandvoort.

Geschiedenisleraar Boulé

bedankte de vrijwilligers

voor de geweldige rit

en rondleiding. Belinda

Göransson, kwaliteitsma-

nagervan Circus Zandvoort,

kreeg een welverdiend ap-

plaus. Zij had zich ingezet

om deze unieke tocht mo-

gelijk te maken. Vervolgens

stormden de leerlingen de

filmzaal binnen om de film

te bekijken. In de komende

geschiedenislessen zal er

nogveel over dit onderwerp

gesproken worden.

VE RVO LG -6ojaarWim Hildering met opvoering van 'De Jantjes'

maar ook zó goed gekleed

en geschminkt door de

overige medewerkers van

Wim Hildering. Vakwerk.

Ook niet te vergeten zoon

Leendert, goed gespeeld

door nieuwkomer Mare

Heijboer-de Jager. Zijn

vrouw Doortje (Patricia

Zonneveld) wordt mishan-

deld door hem. Ze speelde

deze rol zo overtuigend dat

de hele zaal medelijden

met haar had. Uitstekend

spel ook van Blonde Greet

(Wendy Jacobs) en Jans

(MartineAdegeest). Rolvast

en uitstekend verstaanbaar

deden ze niet onder voor

de Jantjes zelf. Liëndo Bos,

Hein Schrama en Zakaria

als resp. de Schele, Blauwe

Toon en Dolle Dries, speel-

den de rol van hun leven.

Alleen Zakaria: spelen kun

je uitstekend maarzingen

op toneel moet je nooit

meer doen! Wie wel kon

zingen was HenkJansendie

als orgeldraaier bijna pro-

fessioneel Aan de voet van

de oude Wester' zong. Mooi

begeleid door accorde-

on spel van Milly Zantvoort.

(Met als 'achtergrondkoor'

de gehele zaal!)

Mensen, dit stuk was klas-

se. Wat een grandioos spel

hebben jullie geleverd in

dit huzarenstuk. Mooie

decorwisselingen, origi-

nele vondsten op dit toch

piepkleine toneel. 60 jaar

"Wim Hildering", nog vele

jaren erbij;volgens mij leeft

de vereniging als nooit te-

voren!

COLUMN
Kerstlampjes

Eik jaar na Sint komt bij mij

pas de stress. De zogenaam-

de "kerststress". Is Sinterklaas

nog grappig? Gedichten ma-

ken (waar ik mijn hand niet

voor omdraai). Pepernoten

strooien. Speculaas enzo-

voort. Maar zodra die ouwe

Baas zijn hielen heeft gelicht

gebeurt het. Opeens. Lichtjes.

Bomen. Ballen en slingers.

In straten en winkels. En...

moet ik er ook aan geloven.

De 'grote ladder' komt uit de

schuur. En het kersts pul wordt

tevoorschijn getoverd. Of ik

het dan allemaal niet gezel-

lig vind? Natuurlijk. Vooral als

alles hangt, staat en brandt.

Het jaarlijkse dilemma wat-

voo r-soort- kleur- ba Hen -in

-

de-boom-zullen-we-nemen

dient zich aan. Steeds weer

een vraag. O ja. Wat zullen

we eten. En bij wie. Bij jouw

moeder. Of bij die van mij.

Vragen we ze hier dit jaar!

Het is wikken en wegen. En

elk jaar weer heb ik ruzie met

die stomme kerstlampjes! Na

elk kerstfeest ruim ik ze keurig

op. Wikkel ze heel precies op

een langwerpig stuk karton.

Steek dan nog even de stekker

in het contact. Yes. Ze bran-

den. En dan stop ik het hele

zaakje in een plastic zak. Maar

ikzweerje! Ookelkjaarzitten

die krengen weerin de knoop.

Kom ik handen tekort om
die dingen weer netjes in de

boom te krijgen. En zitten ze

er eenmaal in? Dan WEIGERT

er opeens weer een gedeelte.

#@$%@#$#."Niet schelden.

Vrede op aarde", hoor ik me-

zelf mompelen. En pruts weer

een klein nieuw slingertje er-

bij. Om het ontstane gat op te

vu Hen. Gelukkig komt die enge

nep Sinterklaas (de Kerstman)

niet langs.

Ach. Het wordt toch een rus-

tige kerst dit jaar. De kinde-

ren zijn op stap of moeten

werken. Dus zet ik dit jaar de

kerstboom maar buiten. O ja.

Heb ik tóch nog dat

gehannes met die

buitenlampjes. Kerst?

Gezellig toch? Laten

we er iets moois van

maken. Fijne dagen

toegewenst.
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Advies over en verkoop van NIOXIN.

NIOXIN Producten zijn speciaal voor huidproblemen
zoals roos, eczeem, psoriasis en chemotherapie.

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723

ZANDVOORT
SCHOON!?

Decembermaand

.

Geschenkenmaand ..
I

De decembermaand is traditioneel de jaarlijkse peri-

ode om geschenken te geven en te krijgen. Bijna altijd

extra feestelijk verpakt door de cadeauwinkel. En veel van

die geschenken zitten dan weer op, aan of in kartonnen

verpakkingen.

Hoe het ook zij, in december hebben we traditioneel erg

veel papier en verpakkingskarton. Zonde om dit bij het

gewone huisvuil te gooien. Apart inleveren is dan wel een

ideale mogelijkheid.

Gelukkig staan inmiddels bij ruim 3000 huishoudens

in Zandvoort speciale oud-papierbakken. Daar kan het

allemaal moeiteloos in.Voor alle andere adressen zijn er de

oud-papierbakken verspreid in het dorp of bij de scholen

en verenigingen. Afvoermogelijkheden genoeg!

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

lictiHHnitD Earafvoort

A« AUTOBEDRIJF K«i O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

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

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

' Beide kerstdagen geopend

met d la carte menu

elke donderdag^

Dagschote^

^ a € 9,75
\. Wekelijks een

Grieks Restaurant Filoxeqra^ wisseleud menU
Haltestraat 49 - Zandvoorlu

"

Tel.: 023-5734920 V

www.filoxenia.info

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921
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IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Spectalisl

Sloten en irbraak-

bevËlligingen met
eigen montogedienst

bij üaan Huls

Tel: 023 - 571 24 18

Montage VE)4gens Po^lKis- Keurmerk ^ilig Won^d

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreel<uur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

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

en volgens afspraak

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

Pre/enleerI

fflflllE fflflflnDflO
nici<indci9 VL december

Yoncif 22.00 uur

niek optreden/ Ycin

EDDY Uinilll

nDDiE TimmcRmnns
ouincY

ReQin je Ker/( ol op mciondciQ me(

een /uperQezelÜQe fee/loyondü!

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

Wat te doen tijdens de Kerstvakantie?

Vorige week woensdag was de kerstsfeer op de Brinck van Nieuw Unicum

weer als vanouds. Gezellig ingerichte kerstkramen stonden in een ^
kring op het overdekte pleintje met zelfgemaakte producten van

cliënten van de woonvorm. Ook de levende have, kippen, schapen

en konijnen waren aaibaar aanwezig. Mocht u de kerstmarkt

gemist hebben en toch in kerststemming willen komen, bezoek

dan één (of meer) van onderstaande evenementen.

jp december:

Kinderkerstfeest

Inde Protestantse kerk wordt

om 19.00 uur het jaarlijkse

kinderkerstfeest gevierd.

Een spetterende kerstmusi-

cal over het meisje met de

zwavelstokjes. Er worden

bekende liedjes gezongen

en het echte kerstverhaal

wordt verteld. Kinderen die

de liedjes van de musical

kennen worden van harte

uitgenodigd om deze avond

ook aan de musical mee te

werken.

20 december:

Sprookjeswandeling

In het dorp is van 18.00 tot

20.20 uur voor ouders en

kinderen (3 - 12 jaar) een

sprookjesachtige avond. De

start is vanaf het muziekpa-

viljoen, op het Kerkplein is

veel te doen en te zien. Er is

een vrolijke muzikale uitvoe-

ring van een sprookje en je

kunt meedoen meteen pop-

penkastvoorstelling. Er wan-

delen sprookjesfiguren rond

waarmee je ook op de foto

kunt. De avond wordt afge-

sloten met het zingen van

kerstliedjes en het oplaten

van een wensenballon. De

optredens vinden plaats in

de kerk, het muziekpaviljoen

en de verwarmde en sfeer-

vol aangekledeterrassen van

Grand café Danzee en café

Koper. Op vertoon van de

deelnamekaart a €1 krijgen

de kinderen chocolademelk

en poffertjes.

2^ december:

Zandvoorts Mannenkoor
IJs en weder dienende zal het

Mannenkoortussen 14.00 en

15.00 uur een optreden ver-

zorgen in het muziekpavil-

joen aan het Raadhuisplein.

Er zullen voornamelijk kerst-

liederen ten gehore gebracht

worden. Komt allen tezamen

en ge niet van de zang en van

het in kerstsfeer versierde

paviljoen.

21 december: ^ /

Classic Concerts

In de Protestantse kerkorga-

niseert ClassicConcertseen

kerstconcert met De Biltstars.

Vanaf 15.00 uur (kerk open

14.30 uur). Lees elders in de

krant de aankondiging.

21 december:

Jazz in Zandvoort

In een kerstsfeer omgeto-

verde De Krocht geeft het

trio van Johan Clement een

Jazz concert, met als gast de

zanger Ronald Douglas. Het

belooft een bijzondere mid-

dagte worden, de kostenvan

het concert zijn € 15,00 en

aanvang is om 14.30 uur.

21 december:

I Cantatori Allegri

Zingen voor het goede

doel. Dat doet kamerkoor I

Cantatori Allegri zondagmid-

dag in het Zandvoorts dorps-

centrum. I Cantatori Allegri

is een groep geoefende zan-

gers uit Zandvoort en om-

geving, die graag met elkaar

meerstemmige muziek ten

gehore brengt in kerken en

verzorgingshuizen. De groep,

in het Nederlands'De vrolijke

zangers', zingt zondag speci-

fieke Christmas carols, waar-

van een groot aantal uit de

tijd van de Engelse schrijver

Charles Dickens (1812-1870).

Ook worden enkele Franse

en Duitse kerstliederen ge-

zongen. Op diverse plek-

ken wordt in het centrum

meerstemmig gezongen in

Dickensiaanse stijl. De op-

brengst van sponsoring en

collecte gaat net als vorige

jaren na ar de 'stil Ie arm en' in

de regio.

.^>

24 december:

Openlucht Kerstzang

Voor de g*" keer wordt op

Kerstavond om 21.00 uur

het Kerkplein voor café

Koper gevuld met warme
klanken door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.

Ook dit jaar is de samenzang

onder leiding van Minoeska

Sas en Henk Holsteijn op

piano. Nieuw dit jaar is de

muzikale ondersteun ing van

violist Louis Schuurman. In

de sfeervan Charles Dickens

wordt een kerstrepertoire

gebracht, bestaande uit

bekende klassieke kerstlie-

deren. Het terras van café

Koper is verwarmd en op het

plein branden vuurpotten.

Iedereen is van harte wel-

kom om mee te zingen. Er

zijn liedteksten verkrijgbaar

vooreen symbolisch bedrag.

De opbrengst gaat naar de

Stichting Comité Bijzondere

Hulp Zuid-Ken nemerland die

de minder bedeelden in onze

maatschappij bij staat.

Met OOG en OOR
^E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubrieli Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie®zandvoortsecourant.ni (of bel 5732752)

Brandveiligheid

In de folder van de brand-

weer staan tips hoe u vei-

lig een (kerst) feest kunt

vieren. Neem de tijd om
kritisch te kijken naar de

brandveiligheid. De ver-

sieringen, de vluchtroutes,

het aantal feestgangers.

Het zijn allemaal factoren

om rekening mee te hou-

den. Ook gaat het soms

om simpele dingen. Zet

bijvoorbeeld kaarsen altijd

in een stevige houder op

een vlakke ondergrond, en

steek bijvoorbeeld kaarsen

in brandbare kerststukjes

niet aan. Staat uw kerst-

boom stevig en niet bij

een vluchtweg? Rol kabel-

haspels helemaal uit maar

let wel op dat niemand er

overstruikelt. Draai niet het

lampje los om de feest-

verlichting uit te doen

maar haal de stekker

uit het stopcontact.

Deze en nog veel meer

tips vindt u op www.
brandweer.nl of ga

naar de brandweerka- f

zerne voor de folder.

Afscheid secretaris

KNRM
Fred Lenderink heeft zijn

stokje als secretaris van

de KNRM na 51/2 jaar in-

spanningen doorgegeven.

Voorlopig neemt pen-

ningmeester Nico van

Schooneveld de secretaris-

functie waar. Later besluit

de plaatselijke commissie

definitief wie de secretaris

wordt. Lenderink blijft als

vrijwilliger verbonden aan

de KNRM. Zijn verdere in-

zet zal plaatsvinden op het

hoofdkantoor in IJmuiden.

Hij bedankt iedereen voor

de fijne samenwerking.

De vrolijke zangers

Op 21 december zingt het ka-

merkoor I Cantatori Allegri

weer bekende specifieke

Christmas carols in het

dorp. De opbrengst van hun

mini optredens gaat naarde

Stichting Comité Bijzondere

HulpZuid-Kennemerland die

mensen (de stil Ie arm en) een

financieel steuntje in de rug

geef Dit jaar is de onderne-

mersvereniging OVZ hoofd-

sponsor en schenkt de stille

armen een bed rag van €250.

KaashuisTrompsponsort het

natje en droogje van de elf

zangers. Daarnaast zijn er

inmiddels drie cosponsors:

Metselbedrijf Kaufmann en

Autobedrijf Zandvoort en

iemand die anoniem wenst

te blijven. Sponsors kunnen

zich nog melden via zang-

studio-versteege@zonnet.

nl. De namen worden net

als vorig jaar genoemd op

de site www.zangstudio-

versteege.com.

Al 40 jaar sportief

Rob Harkamp, wellicht be-

ter bekend als Rob Snor, is

op donderdag 11 december

in het zonnetje gezet om-

dat hij al 40 jaar recreatief

volleybalt. Eerst bij sport-

school Wim Buchel, later

bij Kenamju. Zijn huidige

teamgenoten hadden en-

kele oud-volleyballers uit-

genodigd voor een hapje en

een drankje bij Kenamju. De

bijeenkomst kreeg de vorm

van een reünie. Ook Wim
Buchel, die in 1968 met de

sportschool begon aan de

A.J. van der Moolenstraat,

was aanwezig. Voor Rob

was het spontane feestje

een complete verrassing

en hij toonde zich zeer con-

tent met alle aandacht. Hij

hoopt, volgens eigen zeggen,

nog vele jaren een balletje te

kunnen slaan.

Legervoertuigen show
Op zondag 21 december

vanaf 13.00 uur organiseert

Circus Zandvoort, in samen-

werking met enkele leden

van Keep them Rolling afd.

Zandvoort plus enthousias-

te eigenaren met legervoer-

tuigen, op hetGasthuisplein

een unieke schouw. Op het

Gasthuisplein staan Jeeps,

Dodges, motoren en nog

veel andere legervoertuigen

te pronken. De eigenaren

van deze unieke voertuigen

geven uitlegen na 16.00 uur

is ervoor de liefhebbers nog

een klein rondje door het

dorp.

Babbelwagen

Ook op 21 december geeft de

Babbelwagen vooraf aan de

filmvoorstelling een presen-

tatie met foto's over de

afbraak van Zandvoort.

Marcel Meijer zal daar-

bij het een en ander

vertellen. Deze presen-

tatie is in combinatie

met de film maar men

kan het ook afzonderlijk

mee beleven, de kosten

zijn dan 1 euro. U bent

om ig.00 uur van harte

welkom in het Circus

theater Zandvoort. De film

Oorlogswinter begint om
20.00 uur.

Kerstpakket

Wilt u uw kerstpakket weer

afstaan aan gezinnen die

het beter kunnen gebrui-

ken? Dan kunt u uw pak-

ket op vrijdag ig december

tussen 11.30 en 13.00 uur in

de ontmoetingsruimte van

de St. Agathakerk aan de

Grote Krocht afgeven. Van

de kerstpakketten worden

weer afzonderlijke pakket-

ten gemaaktvoorgezinnen,

ouderen en alleenstaanden

die daardoor blij verrast

kerstmis 2008 met goede

gevoelens en andere ogen

tegemoet zien. Alvast har-

telijk dank namens de di-

aconale werkgroep van de

AAP-parochies.

^



Residence Pattdora
9 rtmirta MppBrtsmentsn tn harij» ZamÊ¥oort

Zandvoort - Poststraat 11
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No^ 7 appartementen teschikbafsti

INFORMATIEDAG
Op HÈfrdag JO (Jecemtier aj. organlsewt dt piojettonlwfikieJasr VÜf Oocardewn

InfamuliedAg voor dit pfoject. AJ lmt wa^n kunnen direct worden tHantMoord en uiteraard

ligt er een biochupevQOf u Uaarl

tocatlei Remo De Bi^^e Architecten Adres: Zees^traat 54, ^andvport

Tïjd: n.OQ - 16.00 uur

OMSTEE Café Oomstee

Rob Mostert
B3 Hammond Trio

Karaoke wedstrijd
HoDtdpfT^s: SIs^i^ln ÜrrpvntM' 1 pan. Lur.v. €50Ct"

/on /ifwsftn - ^s&sirBoi ti'J - ^sfKïVKJOrt - ÜÏ3 i>i^J ö^ ^^ - www.oofnst^s.n)

In verband met de feestdagen is het kantoor van

Van derValk c
_^ . owart
ISro t: £1nsse iT.

24 en 31 december a.s. gesloten

Vanaf 5 januari zijn wij weer gewoon bereilcbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2009
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

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

12 tuxe appartementen en 3 penthauses

Zandvoort- Hogeweg 30-32-34

luKB MHinen nab'y slrarKi cenliunfvdujfien en genieten vsn het ueeiiLJIl vdnaf uw lenaE?

Dinh cüt jpfnilemEnt leb 'wof U!

Nog I appartementen heschikbaari

INFORMATIEDAG
Op atFrd«3 ZD de<BtTib«r flji. crginiiKït 4ü ppojffcEontwikhclIHr VOF Cocêfdvotn

lAJO*itUtltd»g v60* dit pfOjKt, Al wi*-W*Jtfl kunwi dit«t wCf^rt b«9n(n«flrd «rt yllffMfd

ligt er Hfl bnïchuf« voor it kliart

Locatie: Hemo De fitase Architecten Adres: Zeestraat 54, Zar>dvoart

Tijd: 11 OQ - 16.00 uur

jobtide
^ UITZENDBUREAU

Jobtide uitzendbureau

is voor verschillende

opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke win kei medewerkers

Handig technisch personeel

Gastvrije horeca medewerkers

Praktisch schoonmaakpersoneel

Flinke medewerkers voor in de bouw

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

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

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

Lokale Belastingen? GBZ
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

Voor diegenen die 22 december niet aanwezig kuimen zijn

op onze inventarisatieavond, bij deze hele fijne kerstdagen,

een goede jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

Ada Mol opent

'Zandvoort en Zo'
De opening van de nieuwe tentoonstelling in het Zand-

voorts Museum 'Zandvoort en zo' had een bijzonder tintje.

Niet één maar drie bijzondere gebeurtenissen passeerden

tijdens de vernissage de revue.

door Nel Kerkman

In eerste instantie ging de be-

langstelling uit naar de twee

Zandvoortse kunstenaars Yvon

SchoorI en Rietje Meijer. Zij

waren het stralende middel-

punt van de tentoonstelling.

Maarookvrijwilligstervan het

museum Petra van Eist werd

door beheerder Sabine Hulst

in het zonnetje gezet. Van

Eist was met nog een aantal

Zandvoorters op 11 december

door de gemeente uitgeko-

zen als ZAPPER (Zelfstandige

Afval Pakkers). Tenslotte vroeg

wethouder Gert Toonen aan-

dacht voor de prijswinnaars

die hadden meegedaan met

de vraag: welke locatie is ge-

schilderd op het schilderij van

J.H.B. Koekkoek? Dit schilderij

was de eerste aankoop (2007)

van Sabine Huls bij veilinghuis

Sotheby's voor de gemeente

Zandvoort. De winnaars ont-

vingen uit handen vanToonen

een museum jaarkaart.

Toeval

Afzonderlijk van elkaar meld-

den Yvon SchoorI en Rietje

Meijer zich aan bij de beheer-

der Sabine Huls voor een ten-

toonstelling. Omdat de kunst

diverse raakvlakken metelkaar

hebben nodigde Huls de da-

mes uit voor een oriënterend

gesprek wat uitvloeide tot de

tentoonstelling 'Zandvoort

en ZoV'Het lastigste gedeelte

van een tentoonstelling", ver-

telt Hulst in haar welkomst-

toespraak,"is hoe en wie gaat

de opening verrichten?" Haar

keus viel op Ada Mol die sinds

kort is gekozen tot Dichter bij

Zee.Vooraf heeft Mol de schil-

derijen bekeken en met een

toepasselijk gedicht belichtte

ze de getoonde kunst. Na de

voordracht nodigde muse-

umvrijwilliger Hans Gansner

de aanwezigen opeen bijzon-

dere wijze uit om de kunst

te gaan bekijken. Gekleed als

Zandvoortse badman met

rode broek en op blote voeten

toeterde Hans de genodigden

naar de goede richting.

Duo tentoonstelling

De getoonde kunstwerken

zijn harmonieus bij elkaar

gebracht en de twee zelfpor-

tretten geven de scheiding

aan. De schildertechnieken

van de beide kunstenaars

zijn zeer divers en ook de

kleurkeuze is verschillend

en daardoor is de combina-

tie zeer verrassend. Zowel

SchoorI als Meijer tonen in

hun kunst de liefde voor de

badplaats. De woorden van

Ada Mol in haar gedicht geeft

de schilderkunst perfect

weer: "Expressie, impressie,

emoties, impulsiefvanuit het

brein, vormvast via de hand

op doek gezet."

De tentoonstelling Zandvoort

enZoistot25Januari2009te

bezichtigen in hetZandvoorts

Museum, geopend woens-

dagt/m zondag van 13.00 tot

1700 uur.(Gesloten op:25,26,

31 december en 1 januari).

De Biltstars verzorgen

kerstconcert
l-let van de televisie bekende koor De Biltstars, onder lei-

ding van dirigent l-larold Lenselink, zal het kerstconcert

van stichting Classic Concerts verzorgen. Dit koor, dat vier-

en achtstemmige jazz- en popmuziek ten gehore brengt,

bestaat pas sinds 2000 en is nu al een van de toonaan-

gevende koren van Nederland, l-let kerstrepertoire van

De Biltstars zit er goed in vanwege de opnames voor hun

kerst-cd Follow that Star.

De Biltstars staat voor ne-

gen gedreven zangers en

zangeressen met veel mu-

zikale kwaliteit en uitstra-

ling. Ze zingen a capella,

soms lekker vette, soms

subtiele, maar altijd ver-

rassende arrangementen,

van klassiekers tot speciaal

voor hen geschreven wer-

ken. De optredens spreken

een breed publiek aan, van

jong tot oud, mede door

de humoren het theatrale

aspect van hun show. Het

concert in Zandvoort kent

een programma van 21

kerstnummers in allerlei

talen, waaronder een aan-

tal zeer bekende.

Het kerstconcert, dat zoals

gebruikelijk gratis toegan-

kelijk is, vindt plaats op

zondag 21 december in de

Protestantse kerk aan het

Kerkplein en begint om
15.00 uur. De kerk is om
14.30 uur open. Na afloop is

er een openschaalcollecte.

Gemeente zoekt minima
voor eindejaaruitkering

De gemeente Zandvoort is nog steeds op zoek naar inwo-

ners van onze gemeente die van een salaris of uitkering

tussen 115% en 120% van de bijstandsnorm rond moeten

komen. Degene die nog geen formulier heeft gehaald, kan

zich nog melden. Zij kunnen in aanmerking komen voor

een eindejaarsuitkering van € 50.

De regering heeft beslo-

ten om voor mensen met

een inkomen toti20 % van

het sociaal minimum (bij-

standsnorm) een uitkering

van € 50 per huishouden

beschikbaar te stellen.

Wethouder Gert Toonen

(Sociale Zaken) doet een

dringende oproep op de

Zandvoorters: "De ge-

meente heeft vorige week

aan 500 mensen met een

inkomen tot 115 % van de

bijstandsnorm € 50 over-

gemaakt. De inwoners

tussen 115 en 120 % zijn

echter niet allemaal bij

ons bekend. 15 mensen uit

die groep hadden zich ge-

meld naar aanleiding van

onze eerdere oproep in de

Zandvoortse Courant. Ik

denk echter dat er meer

Zandvoorters zijn die recht

hebben op die € 50."

De mensen die denken

recht op het bedrag van

€ 50 te hebben, kunnen

nog steeds langskomen

om een aanvraagformu-

lier op te halen of zij kun-

nen bellen met de afdeling

Maatschappelijke zaken

en dienstverlening via tel.

5740100. Om te kunnen

beoordelen of zij recht heb-

ben op deze toeslag mag
het maandelijks netto in-

komen, inclusief vakantie-

geld, niet hoger zijn dan:

€ 1.069,63 voor een alleen-

staande; € 1.375,23 voor

een alleenstaande ouder en

€ 1.528,04 voor gehuwden
dan wel samenwonenden.

Laat uw kerstcadeau van de

regering niet lopen. U hebt

er recht op!
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Werk kruispunt

bijna gereed
Als alles meezit kunnen de bussen van lijn 80 en 81 van

Connexxion vanaf vrijdagigdecemberweer'normaal'over

de busweg rijden. Daarmee heeft de aannemer de beloof-

de openstelling, voor kerst 2008, gehaald. De werkzaam-

heden vorderen dermate goed dat de provincie, verant-

woordelijk voor het openbaar vervoer in Noord-Holland,

dat aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt.

Hetligtindebedoelingdatde Voorlopig is de busbaan

bussen zowel naar het een- alleen voor vergunning-

trum als ervandaan over de houders en lijnbussen van

nieuw geasfalteerde busweg Connexxion opengesteld,

gaan rijden. Hetwerkaan het Een zogenaamde bussluis

westelijke gedeelte van de zal hiervoor zorg dragen.

Tolweg is dan ook gereed. De Wellicht kan er later meer

Kostverlorenstraat kan vrij- openstellingvolgen maardat

dag eveneens in twee rich- is afhankelijk van de repara-

tingen open. Ondertussen tie van het bestemmings-

rijdt het verkeer alweer plan Kostverlorenstraat en

door de Haarlemmerstraat, omgeving.

€ 3000 voor project

"Hartekind"

Zandvoorter Nico Blom is sinds 1 december professor in de

kindercardiologie. Maandagavond ontving hij uit handen

van Rotary preses Jan Brabander een cheque ter waarde

van € 3.000 voor het project 'Hartekind'.

Sinds 1978 is er een samen-

werkingtussen de afdelingen

kindercardiologie van zowel

het AMC in Amsterdam als

het LUMC in Leiden om kin-

deren uitSurinametussen de

0-12 jaar met hartafwijkin-

gen belangeloos in Nederland

te behandelen. In 2004 is dit

langdurige project gestopt

maar in plaats daarvan vliegt

een Nederlands team gemid-

deld tien tot vijftien keer per

jaarnaarSurinameom de kin-

deren daar te opereren. Dit is

moge lijk omdat de verbeterde

omstandigheden, zowel qua

scholing als apparatuur, dat

toelaten. Blom:"ln bijzondere

en risicovolle gevallen, en dat

zijn er ongeveer 3 a 4 per jaar,

dient de operatie echtertoch

hier in Nederland plaats te

vinden. En daar verzamelen

wij geld voor in. Zojuist is op 4

december het eerste patientje

succesvol geopereerd. De ge-

middelde kosten bedragen in

totaal tussen de € 25.000 en

€ 30.000, waarvan € 7.500

door het Surinaamse zie-

kenfonds wordt betaald. De

kinderen verblijven ongeveer

drie weken hier en de ouders

kunnen dan in een Ronald

MacDonaldhuis terecht."

lA
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Vraagprijs appartement: € 485.000,= k.k.

^raagprijs garageboxen: € 27.500,= per stuk k.k.

/c^ GREEVEN
mikeLurdlj o.

^

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

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

funda

Dit zeer ROYALE 4-kamerappartement

heeft maar liefst 140 m^woonopper-

vlakte en is gelegen op de 3e en hoogste

etage met een fraai uitzicht over het

dorp. De woning beschikt over TWEE

BADKAMERS en een DUBBELE GARAGE.

Begane grond: entree met het

bellen bord, de hal en de lift, het trap-

penhuis en toegang naarde bergingen

garages.

3e etage: hal, zeer ruime living v.v.

(gas) openhaard en toegang naar het

zonnige terras. Complete keuken v.v.

diverse inbouwapp.

Drie (slaap)kamers, de "masterbedroom"

met toegang naar het balkon en een

luxe privé badkamer v.v. whirlpool.

De gastenbadkamer is v.v. een douche-

stoomcabine, beide badkamers zijn

tevens v.v. vloerverwarming en toilet.

De andere twee slaapkamers zijn

gelegen aan de achterzijde.

Algemeen: Strand op 100 meter afstand!

Servicekosten € 285,53 psr maand;

Bouwjaanggo;

Boiler en cv. ketel Bosch bouwjaar 2007;

Een bezichtiging geeft een juiste indruk

van deze royale woning!!

NVM

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

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Tel. 023-8887255
Printing People Group • Kleine Krocht 2

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Printing People Group

Ook in 2009 staat de fractie van
Sociaal Zandvoort voor:

• De Zandvoortse watertoren behouden.

• Veel Zandvoortse woningzoekenden willen in Zandvoort blijven wonen.
Daarom wil Sociaal Zandvoort dat deze groep voorrang krijgt

boven woningzoekenden buiten onze gemeente.

• Een betere invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

• Een uitgebreider minimabeleid.

• Betere en eerlijke communicatie tussen u en de gemeente. Bij planvorming
horen de wethouder en ambtenaren de wijk in te gaan. Dus niet achter uw rug

plannen doordrukken, samen doen is ons motto.

• Een integrale parkeervisie met als doel om dicht bij huis de auto te kunnen parkeren.

• Subsidieregelingen voor Zandvoortse verenigingen eenvoudiger maken.

• Speelplaatsen en velden en groen behouden. Geen sloop daarvan voor woningbouw.

• Politiebureau 24 uur per dag bereikbaar.

• Zandvoortse huisartsen in het weekend weer bereikbaar maken.

• En nog veel meer.

U leest het; er is nog veel te doen in 2009.

Wil u de fractie ondersteunen, in welk opzicht dan ook, mail dan naar willempaap(a)versatel.nl

XanÉw>€fftr

ca€//se// ei ec//^'// Ac/^smcst a/accaera

20CK) tv€' e/r- aat 01100-006(10 wi^hS€///

jMet €€///so<m/&o/H>et,

Dorpsgenoten door Nel Kerkman

Hans Seugling
Hebt u wel eens kennisgemaakt met de persoon die de

Zandvoortse Courant bij u in de bus stopt? Of maakt u

wel eens een praatje met degene die uw dagelijkse krant

of wekelijkse reclame bezorgd? Nou, ik dus niet! Vandaar

dat ik op bezoek ben gegaan naar de man die elke week

trouw mijn krantje bezorgt. Ik stel hem graag als dorpsge-

ten rond! Hij staat elke dag om vijf uur op en gaat dan om
half zes de wijk in. Vol trots laat Hans zijn bronzen beeldje

zien die hij als trouwe krantenbezorger van de Telegraaf

ontving. Als hij binnenkort de tien jaar heeft volgemaakt

ontvangt hij een zilveren beeldje. "Kranten bezorgen is een

gezond beroep",vindt Hans. "Ik ben nog nooit ziek geweest.

Ook ga ik nooit op vakantie omdat elke dag voor mij vakan-

. .. • u c I- r. u" -1 tie is. Voor mii maakt het weertype niets uit, het is altiid
noot aan u voor, zijn naam is: Hans Seugling. Daarbij wil ^ -'^ ^

mooi buiten en vooral 's ochtends heerlijk rustig. Op mijn
ik niet alleen hem maar alle krantenbezorgers(ters) in het ,, lui iu4-4- jj. r° ^ ' route kom ik heel veel herten tegen die met meeropof om
zonnetje zetten die in deze koude, natte en donkere tijden kijken. Ze zijn aan mij gewend."

zorgen dat u voorzien wordt van de Zandvoortse Courant.

^^^^^^^^ Hobby's

De wortels van Hans Seuglink (62) liggen in ^^^^^^^^^^^^^^^^^. Hans heeft geen tijd voor hobby's,

hartje Amsterdam, daar is hij opgegroeid y^^^^^^^^ ^^^^^^^^ Hoewel? Hij is een grote liefheb-

en naar school gegaan. Na een studie / wf ^^^^^^ bervan jazzmuziek. Elkezondag-

bij het Amsterdams conservatorium / VT ^^^^^k morgen luistert hij naar het

kwam hij als slagwerker terecht / Kc ^^^^^k jazzprogramma van ZFM en

bij Wim Sonneveld en later bij / B^ ^^^^^^ onder begeleiding van de

Toon Hermans. Met Hermans / ^J^ _^^^^A rnuziekklanken maakt hij

is hij vaak op tournee naar het / ^K^^ ï _-——^, ^_,>^I^W^^^^^M de stapels reclamefolders

buitenland geweest. Totdat hij 1 ^^^^r"^ i'
' ' T^^^^^\ in oi'de- De muziek neemt

kennis maakte met zijn eerste I ^^T"
'

ƒ I '^'J °P ^'^ '-'^^ doet hij ook

vrouw die uit een zakenfamilie \ 1 Ml '^^^ andere jazzzenders.

kwam. Het betekende dat Hans \ M JH ^^Hp' / ^'^ ^'J'^ schitterende mu-

als artiest stopte en samen met \ ^- ^^^^- ^Wt / ziekinstallatie laat hij mij

zijn vrouw een sigarenzaak in de \ ''l^t^ / ^^'^ ^^'^ ^'Ji^ duizenden cas-

Bijlmer begon. Tussen de bedrijven \ J^k ^^^^^ settebandjes horen. "Maar

door snabbelde Hans als drummer na ^^^^^P^feflÉ^^ .«^^^ verder heb ik geen echte hobby,

werktijd bij. Op 40 jarige leeftijd vond ^^^B ^^^^^^v- ''[^^^ "^ hoef niet naar een of andere

Hans het tijd worden om te stoppen met —-^^^^ff^""'''^ sportclub want ik loop en fiets genoeg,

zijn zaak en besloot richting de kust te verhuizen. Hans Seuglif^9 Met het bezorgen van de krant heb ik veel

Eigenlijk maakte het hem niet zo uit naar welke kustplaats. contact met mensen. Ik moet zelfs opletten dat ik

Hij ruilde zijn Amsterdamse zaak met een huis in Zandvoort niet teveel klets want anders loopt mijn schema door de

en zo komt het dat Hans nu alweer 20 jaar een dorpsge- war. Tja, het lijkt allemaal zo gemakkelijk maar dat is het

noot is. Van deze jaren heeft Hans 9 jaar als achterwacht niet. Goed organiseren en zorgen dat iedereen tevreden

bij het Grandoradopark gewerkt en zorgde dat bij vertrek is. Ik heb nog nooit echte klachten gekregen en dat wil ik

van de gasten alles in orde was. Tussendoor ging hij 3 keer zo houden."

per week naar Amsterdam om zijn vader te verzorgen.

Wat heerlij ka Is je zo ongedwongen kunt denken en leven.

Krantenbezorger bedenk ik me wanneer ik na ons gesprek in een plensbui

In het begin bracht Hans de reclamefolders in zijn woon- naar huis fiets. Hopelijk is het morgen vooralle krantenbe-

wijk, het Tranendal, rond. Van lieverlede kwam er steeds zorgers droog! Voor mij zou het niets zijn, gelukkig denkt

meer bij zoals het bezorgen van het Haarlems Dagblad en niet iedereen daar zo over. Dus lieve Hans en met jou alle

de Te leg raaf Tegenwoordig brengt Hans, buiten de folders andere krantenbezorgers, dankjewel voor ju II ie geweldige

en de Zandvoortse Courant, elke dag 7 verschillende kran- inzet. Ga zo door!

Rectificatie

Vorige week isdooreen misverstand een storende fout voor. HetVIP-arrangementvoor het concerten hetdiner

opgetreden in het artikel in deze krant over het VIP- samen bedraagt dus €42,50. Aanvang van het diner is

^. , ^. , . , . ^ „ tussen 18.00 uuren 18.30 uur. Reserveren voorditarran-
arrangement van stichting Jazz m Zandvoort. De en-

, , , , , , ,gement kan bij terecht bij de voorzitter van de stichting
tree voor het concert en het vijfgangen verrassingsdi- j^^^ -^^ Zandvoort Hans Reijmers via telefoonnummer:

ner bij café Neuf bedragen in totaal slechts € 42,50. 06-53578496.

Per ongeluk hadden wij gemeld dat alleen het diner Het Jazzconcert met Ronald Douglas in De Krocht begint

€42,50 zou kosten en de entreeprijs voor het concert a om 14.30 uur. De entree voor alleen het concert is €15 maar

€ 15 zou daar nog bovenop komen. Onze excuses hier- voor €27,50 extra heeft u wel een geweldige avondje uit!
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Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Temperatuur stijgt

naar lo graden
De gevoelstemperatuur zal aan het einde van deze week

zo'n kleine 17 graden hoger liggen vergeleken met die

van afgelopen zaterdag. Het was bijna snerpend koud

voorbije zaterdagmiddag onder bewind van een bij vla-

gen stevige zuidooster, windkracht 4-5. Bij een gemeten

luchttemperatuur van amper een graad boven het vries-

punt op de Zandvoortse boulevard, werd een windchill

temperatuur gemeten van bijna -8 graden.

Afzien geblazen was het laag blijft door de bank ge-

voor voetballers of andere nomen. De kans is nog wel

buitensporters. Voor de aanwezig dat juist tijdens

kouvrezenden echter is er de kerstdagen een hoge-

goed nieuws: de (gevoels) drukgebied in de buurt van

temperaturen zullen flink Nederland komt te liggen,

gaan oplopen, met name Dit zou dan een relatief kille

na vandaag. In het week- en sombere Kerst moeten

einde is het zeer wel mo- opleveren,

gelijk dat de temperatuur-

curve zelfs even tipt aan Het is zelfs in te denken

de dubbele cijfers. Als de dat serieus winterweer er

zachte lucht echt overtui- dit jaar niet meer zal inzit-

gend doorkomt, kan het ten in Zuid-Kennemerland,

dus even (ruim) 10 graden dus weer zal sprake zijn van

worden. een verlopen december, ui-

teraard bekeken vanuit het

Veel regen valt er niet tot perspectief van de kou- en

en met het weekeinde, schaatsliefhebbers, waar-

omdat hogedrukinvloed van er toch zoveel zijn in

de actiefste regengebieden de Lage Landen. De kou-

op veilige afstand houdt, depolen liggen vooralsnog

Het vervolg wordt ook wat niet goed. Zowel boven

duidelijkeren de kansen op Siberië (tot-6o°C daar!) als

een koude winterse Kerst bij Canada ligt een flinke

nemen toch wel ziender- koudebuffer. Het zou mo-

ogen af want de weersbe- gelijk kunnen zijn dat zo'n

palende systemen situeren Amerikaanse koudepool in

zich op een zeer winteron- januari opschuift naar het

vriendelijke stek op de mid-

dellange termijn.

Hogedrukgebieden etale-

ren zich met het vertrouw-

de accent boven Zuidwest-

Europa, terwijl de druk in

de omgeving IJsland (zeer)

westen en dan zijn we zo

vertrokken voor een ijspe-

riode van wel drie weken.

Maar de grote vraag is of

dit ook gebeurt straks.

weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Temperatuur

Max ë -n^ 10

Min 2 6 ^^^1
^^^^^P^^ 20% 40% 25%

Neerslag 10% 20% 40%"^^Ö^S^J
Wnna zw. 4 wzw. 4 zzw. 4 zw. 4



fotowedstrijd

V'

Hoe ziet u Zandvoort?

Dat hebben wij de afgelopen vier weken aan de lezers gevraagd. Vele

foto's zijn door u gestuurd naar het speciaal daarvoor opengestelde

emailadres. Een enkele foto vonden wij zelfs in de brievenbus.

De inzendtermijn is inmiddels verstreken en de deskundige jury heeft 25 foto's ge-

selecteerd. Nu is het opnieuw de beurt aan de lezers: welke foto verwoordt het

beste hoe u Zandvoort ziet? Hoe moeilijk het misschien ook is, u mag slechts 1 foto

uitkiezen en daar uw stem op uitbrengen.

Alleen inwoners van Zandvoort zijn stemgerechtigd. U kunt op verschillende

manieren stemmen:

• De komende twee weken hangen de geselecteerde foto's opA4 formaat in het VVV

kantoor in de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto's op uw gemak bekijken en in alle

rust uw keuze maken door het invullen van een stembriefje. De VVV is zeven dagen

per week geopend (ie en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten).

• Uw keuze opgeven per email via foto@zandvoortsecourant.nl.

(Vermeld ook uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig!)

• Het stembriefje (zie elders op deze pagina's) invullen en inleveren bij het kantoor

van de Zandvoortse Courant: Kleine Krocht 2 (tevens kantoor Printing People)

• Het stembriefje invullen en opsturen naarde Zandvoortse Courant:

Hogeweg 39-1, 2042 GE Zandvoort

De stemming sluit op zo ndag4januari. Maandag sjanuari wordt bekendgemaakt

welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee als winnaar wordt

bekroond. De winnende foto wordt op canvasdoek geprint en zal een jaar lang op

diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:

foto@zandvoortsecourant.nl

Foto 20
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Foto 21

sJ

Foto 24 1

fi^9 wim

^^^^^^ y,iy
Foto 11

ifl

Foto 17

Foto 12

1^i
Foto 18

^'^WÈ W'-'^M stembriefje

Ik breng mijn stem uit op foto nummer

Mijn gegevens:

Naam

Adres

Postcode Zandvoort

HZandvoortse
Courant

I
Stemmen l<an ool<via:

foto@zandvoortsecourant.nl

Ck lA



LAVOGUE
Haar-Visagie

1 wif wensen u eei

qefu££iq j\^ieua)jaai^

U bent van harte welkom!

Stephanie en Nelly Wendelgelst

Haltestraat 22

2042 LM Zandvoort

Tel. 023-573 01 72

Maandag 22 december zijn wij extra

geopend van 9.00 tot 1 7.30 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

^,^Bv«^ 2<^ KERSTDAG
^ ^"^ V.A. 16.00 uur
ij PI

^ ^ * Live muziek
* warm-/koud buffet €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!

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

Kerst
Keuzemenu

A € 31,50 ZA

N

^^ ^^
MUSIC Q STORE

1 jjigHjgi ïj|*t: «Jjijj ^kUjMtn 1

1 Exclusief bij

1 l\/lusic Store Zandvoort
1 Elke zaterdag dagaanbieding
1 een game met 5 euro l<orting

1 deze week: GTA IV

^^ voor alle platformen

^^^^^^ ^^^^^fl

SrI,UJLfJ «rCtLALIClIILh

Voorgerechten:

Groentesoep

Keftedes

Saganaki

Hoofdgerechten

Zeetong
Lamsvlees uit de oven
Rundvlees Stifado

Geserveerd met rijst, groenten
en gebakken aardappelen

Nagerechten:

Baclavs ijs met slagroom
Griekse yoghurt met honing en nootjes

Ijs MET AmARENA kersen

A LA CARTE ook mogelijk

Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, vvwvv.zaras.nl

IVIEE
met de

Klinkende Kerstmunt Actie
maak vïiti laniijiri Éon 2^ fee&tmAaiid

Janua/I wordi vocf u kü 1^ fccKniaaüd. Want t'in 3 1 dcccKibci ijnh'ajig.1

u hij hcsiHJtng •/an. clloc 10 cuio coi "fccistiKiunE"" ter ^iiapd: van €!,-.

Deze muiïlcn. kLiiK u. in jnimuri uls^dd gebruiken b|j:

5iuij5

f^nk& Kerst& Kerst

H.'ïltestraat 6^ ZjnJ>thDrt ié-. 01^-^7 120 éO

erenbtm
PprfuTTH^i; r>rc.tgiHteri]" Schiii.iTiln;idfiH3UïTi

Haltcstraat "1 Zaïidvoort

Altijd de mooiste cadeau'

s

Extra koopavonden tot 21.00 uur:

zaterdag 20 - maandag 22- en dinsdag 23 december

'boudoir Dy sara'
Uw handen tn nagefs zijn uw
visittkaarijt, fiekmadmet de feestdagen.

Qeef uzelf [of een ander ais kerstcadeau) daarom

mooie verzorgde handen en nagels.

'Kies uit de meest natuurlijk^ kunstnagels

(verlenging van de eigen nagels) in naturelof Jrench

Manicure of laatje natuurlijke nagels verzorgen

voor mooie, verzorgde engezonde nagels.

'Bel voor een afspaak.

of kom even èinnen lo-pen

in onze vernieuwde

nagelstudio.

^Kfend::

'SjIitiTT^ïif ii[ *

Tït rm dnük b«»t, steer ^r. ..n , ii

i'.UÏi' \Ur\ V\-ilS hl'C ri[l El][l!ltfa|f(

9[U'tiniLlHTViH'^'ri'i"ii clfS!

pi'M']lipr iiKKlH'imMtlL

OnilkTini |si'iiH4 ^.m iKtrfijki-

JiinlMi- (rrc^Himiilr i-n UtUttit-

<Mlr m™.1i."lli-n ïnin-n iinadiSp
g(-s^1i?(| dncir kiipHdnrt,

Y>'m 11 nc)ft nirt tf3\ U jmat

[Ijicnudr fcn^iitliriprn?

<^1fH'H'hl II Miiji^'rïr

ofix-31 ktih tvicli'iiu?

K(nn Aan loüp' In tic 'vvinki-l.

Gnrir Krocht 20h, ;£andMwn
oTlüfli cip de ^rlmti"

u hl ii.njMLnl{i.iil

>zy/4^^^^^
^^ WEN 5 WEAB

Wij wensen u fijne feestdagen

en een gezellige jaarwisseling.

Extra koopavonden donderdag 18 vrijdag 19

maandag 22 dinsdag 23 december.
1='^ kerstdag gesloten 2''^ kerstdag open

en nieuwjaarsdag geopend

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a 023-571951023-571951

HEIVIA

De medew^erkers van
HEMA Zandvoort

vN^ensen u

FIJNE

KERSTDAGEN
en

GELUKKIG
NIEUWJAAR

HEMA Zandvoort
Raadhuisplein 1

: voor leuke en praktische

o geschenken voor de

lendefeestdagen gaat u naar
ger Optiek.

letius

ipen en Leesglazen

tkettingen

kers

eo/huiten -hygrometers —
ierhoudsmiddelen voor uw bril

natuurlijk Bril en Zonnebril

Op je voordeligst tijdens de feestdagen
gratis L'Oréal lipgloss bij aankoop van een

L'Oréal cosmetica product.

Etos Topgeuren. Nu bij inlevering van
1000 airmiles €10,- extra korting!

2^ Kerstdag geopend van 12.00 - tot 17.00 uur

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

Zondags ook open

f^osa & (_,ar!a

Massage & feaicure fraktijk

Bij inlevering van deze advertentie,

Hot-Stone massage of pedicure behandeling

Nu € 17,50 i.p.v. € 27,50

Rosa : 06 22 44 36 39 Carla : 06 46 09 89 19

www.massagebij rosa. n!

Oranjestraat 18, Zandvoort %

m.^' "^^ uan S^ieej^

Kerstgroen
Kerststukken
Bollen op pot

Insteekmaterialen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93



I
SMAAKVOL ETEN

Grand Café

DE VIER

IV
GEBODEN

II
LEKKER DRINKEN

III
GEZELLIG SAMENZIJN

RESTAURANT IV
GENIETEN VAN HET LEVEN

Wij zijn kerstavond en beide kerstdagen geopend. Op 1^ en
2^ KERSTDAG SERVEREN WIJ EEN SPRANKELEND KERSTMENU!
Tevens heeft u de mogelijkheid a la carte te bestellen.

Wij wensen
iedereen fijne kerstdagen

en een fantastisch

2009 !!!

Graag TOT ZIENS,

LuciENNE, Peter en Bas

Voor meer informatie kunt u even een kijkje nemen op onze website

www.deviergeboden.nl

Take Five
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTLUNCH 2' KERSTDAG
€44,50

AMUSE
cappuccino van paling

•k'k'k

PRALINE VANHUISGEROOKTEZALM
met hollandse garnalen en crèmefraiche

•kifk

WILDBOUILLON
met een garnituur van truffel en trompettes de la mort

HERTENKALE
geserveerd met hete bliksem en een saus van armagnac

en shii-take
•kii'k

PAREAIT VANBANYULS
met een saus van appel en vanille

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

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

Met de feestdagen vlak voor de deur, kijken we toch alvast naar het nieuwe jaar.

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

Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas.

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

van heel veel leuke aanbiedingen!

Reken zelf uw voordeel uit!
^«„maliP gratis een Zandkorrel plaatsen.

y

ANDVOORT

Voorddipr \mX met d£/Zmd^/oürtp(U'l

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

r

\
50 plus pagina door Dick ter Heijden

5oplus@zaTidvooTtsecourant.
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(advertentie)

LeerliTigeTi bezorgen kerstpakketten bij ouderen
Maandagmiddag reed de 'Strandexpres' va nVictor Bol voorbij

het Huis in de Duinen. De kar was volgeladen met de Kerst-

man, leerlingen van de Nicolaasschool en maar liefst 400

kerstpakketten. De leerlingen, met kerstmuts op, bezorgden

de leuke pakketten persoonlijk bij de bewoners op de kamer.

De pakketten waren afkomstig van de Riki Stichting.

Mevrou^Var^^1euve^ntvang^er^(erstpakket op haar kamer

In de laatste twee weken zoeken en een kerstpakketje

voorde kerst gaan scholieren aan te bieden. Dit gebeurt

van basisscholen en vrijwil- in 33 plaatsen in Nederland,

ligers van de Zonnebloem De Riki Stichting heeft deze

op pad om ouderen te be- actie georganiseerd om po-

sitieve aandacht te geven

aan de oudere medemens.

De aftrap voor de actie

werd door Imca Marina ge-

daan in 's-Hertogenbosch.

In Zandvoort is daarvoor de

Nicolaasschool gevraagd om
de pakketjes rond te brengen

in Zorgcentrum Huis in de

Duinen.

Marijketen Haaf coördinator

ZorgContact, regelde alles

met haarstafvan mensen zo-

dat iedereen een bezoekje en

een kerstpakket kreeg. Veel

blije gezichten ontvingen het

kerstpakket met wijn, bis-

cuits, kaas en allerlei lekkere

hapjes. Een leuke geste die

zeker op prijs werd gesteld.

Het was ook wel hard wer-

ken voor de jongelui want de

kerstpakketten waren door

al die gulle gaven behoorlijk

zwaar. Met wagentjes volge-

stapeld met dozen werd op

Koor Antonius in De Bodaan
Afgelopen zondagmiddag was het vrouwenkoor Antonius

in De Bodaan te gast. Ze werden door Ria Winters van de

Bodaanstichting ontvangen en voorgesteld aan de vele be-

langstellenden in de Blauwe Zaal.

Het Antoniuskoor bestaat uit moeders onder leiding van

gewoon twaalf moeders van Carla Doorenspleet inmid-

de basisschoolst. Antonius in dels een groot repertoire

Aerdenhout.diedriejaargele- opgebouwd van bekende

den spontaan begonnen met kerstliederen, maar ook van

het zingen van kerstliederen Carols en zelfs een Spaanse

voordejaarlijkse kerstviering uitvoering,

op school. Daar hadden ze

zoveel succes mee en vooral Het optreden voor alle bewo-

plezierin dat ze daar mee zijn ners van stichting De Bodaan

doorgegaan. Met veel inzet werd in deze kersttijd hoog op

en enthousiasme hebben de prijs gesteld. De twaalf dames

hebben hetzich daar nietge-

makkelijk gemaakt want de

gezongen koorstukken waren

beslist niet de meest eenvou-

dige om goed te zingen. Met

pianobegeleiding van echt-

genoot Doorenspleet werd

het een zeer gevarieerd pro-

gramma waarin ook de be-

woners bij de vele bekende

kerstmelodieën konden en

mochten meezingen. Een zeer

geanimeerde zondagmiddag

waarvan vele bewoners heb-

ben genoten.

2" kerstdag zal de Sgt.Wilson's

Army Show de Bodaan en

haar bewoners bezoeken.

Met muziek en zang van o.a.

Glenn Miller, The Andrew

Sisters, Doris Day, Vera Lynn

en vele andere toppers zullen

zij rond 14.30 uur hun show

presenteren. In ieder geval

een aantrekkelijksuper muzi-

kaal programma voor de vele

muziekliefhebbers onder de

bewoners van De Bodaan.

alle etages uitgedeeld. De

leerlingen zullen in de loop

van het jaar een aantal ma-

len het Huis in de Duinen

bezoeken om daar allerlei

taken te gaan uitvoeren. Op

die wijze maken kinderen

in de praktijk kennis met de

zorg voor ouderen.

De Riki Stichting heeft tot

doel het opzetten, organise-

ren en financieren van pro-

jecten die zich richten op het

verbeterenvan hetwelbevin-

den van kwetsbare groepen

in de samenleving, waaron-

derouderen.Zij doetditaltijd

in samenwerking met gere-

nommeerde organisaties en

instellingen (o.a. Nationale

vereniging de Zonnebloem,

Het Ouderenfonds, Jantje

Beton, Ronald MacDonald

Centre Only Friends). Een

zonnig kerstmoment voor

maar liefst 13.000 ouderen.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten,

bloemen en andere blijken van medeleven rond mijn operatie.

Het is voor mij onmogelijk iedereen persoonlijk te beantwoorden.

De operatie is goed verlopen, maar ik zal moeten revalideren

en dus voorlopig niet terugkomen in de praktijk.

Prettige feestdagen!

P.C.F. Paardekooper, huisarts

Schrijf in en doe mee aan

de muzikale kerstbingo

De kerstbijeenkomst op 2e kerstdag in gebouw Pluspunt

wordt dit jaar een heel bijzondere. Haal snel een inschrijf-

formulier voor deze leuke en vooral gezellige bijeenkomst

bij Pluspunt, waarbij ook met de belbus een duidelijke af-

spraak te maken is.

Een gezellige middag die liedfragmenten die ieder-

om 13.30 begint met een een kent. En natuurlijk zijn

kopje koffie of thee. Om er prijsjes te winnen. Dat

14.00 uur volgt een kerst- hoort nu eenmaal bij een

verhaal en daarna zal Kees bingo. Tussen de bedrijven

Bos, bekend entertainer en door krijgt u een kopje kof-

winnaarvan de Camaretten fie of thee en zelfs twee

ca baretfestival 1976, een drankjes naar keuzeen voor

muzikale bingo organise- de lekkere trek worden er

ren waarvan iedereen veel veelvuldig hapjes aangebo-

plezier zal beleven. Een den. Een gezelligeen vooral

muzikale meezing bingo muzikale kerstmiddag. De

met herkenbare muziek en kosten bedragen € 12,50.

Kerstmarkt Pluspunt goedbezocht
De zondag gehouden kerstmarkt in het Pluspuntgebouw

aan de Flemingstraat heeft zich mogen verheugen met

een leuke opkomst van belangstellenden. Al in de vroege

uren na de opening bleek de belangstelling voor de vele

opgestelde marktkramen groot. De hele dag door en ook

in de middag bleven de belangstellenden komen.

Volgens organisator Renz

Koning van Pluspunt is ook

deze markt weer een suc-

ces te noemen. In alle be-

schikbare ruimtes van het

Pluspuntgebouw.zowel boven

als beneden, waren tafels op-

gesteld waarop de deelnemers

hun waren hadden uitgestald.

De gezellige koffietafel in de

centrale hal, waar ook een

kopje erwtensoep kon worden

genuttigd was steeds druk be-

zet. De stands hadden ookaan

belangstelling niet te klagen

er werd behoorlijk verkocht.

Toch was het wel eens druk-

ker geweest zo werd in diverse

stands gemeld. De vele mooie

zelfgemaakte kerstkaarten en

andere typische kerstarti kelen

waren royaal aanwezig. Dat

gold ook voor de vele andere

artikelen die echt onder de

titel curiosa werden aange-

boden.

Bloemenhuis Bluys, geves-

tigd in winkelcentrum Nieuw

Noord, had een schitterende

kerstboom beschikbaar ge-

steld die na de markt is verloot

onder de bezoekers. De geluk-

kige winnaar van de kerst-

boom is Vincent Hoogakker.

De kerstmarkt was de laatste

rommelmarkt van ditjaar.Het

was zeker een goede stimulans

om met dergelijke evenemen-

ten in het komende jaar door

te gaan. Te denken valt dan

ook aan een kunst- en/of an-

tiekmarkt en zelfs een kinder-

markt. Want ook in dit soort

evenementen moet steeds

weer een nieuwe uitdaging

zitten. Zo blijf je ook voor je

publiek interessant. Pluspunt

belooft hier binnenkort meer

overte kunnen melden.

CL ^



Zandvoortse toneelvereniging **Wim Hildering"
bedankt de volgende bedrijven, instellingen en personen

die hebben bijgedragen aan het overweldigende succes van

onze jubileum voorstellingen

:

"De Jantjes" op 12, 13 en 14 december 2008

Dick Hoezee

Chiel Koops

Henk Holsteijn

Nico Disseldorp

Thijs Ockersen en Robert van Alphen

Richard Feije Etalage Bureau

Hans Sandbergen Jutters museum
Martijn Olieslagers fotografie

Gemeente Zandvoort

Theo Smit theater De Krocht

Bruna Zandvoort

Alle vrijwilligers die bejaarden hebben vervoerd

Begeleiders Huis in de duinen

Loek Kiekens Belichting

Milly Zantvoort muziek

Nederlof repro

De Adverteerders

Bestuur Agatha Kerk Zandvoort

En alle vrijwilligers van toneelvereniging "Wim Hildering
"

zowel voor als achter de schermen.

Namens al onze leden nogmaals heel hartelijk dank!

Paul Olieslagers, voorzitter

DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.nl of 023-5714534

3^ Trekking weekprijzen Decemberloterij OVZ 1

(13 december 2008)
De heer/mevrouw Cadeau Ondernemer

Kurpershoek Boe ken bon t.w.v. €20 Bruna Balkenende

Paap-Paap Notenpakket C'est Bon

Dundas Cadeaubon t.w.v. €15 Blokker

G. Kraaijenoord Zuivelmandje De Kaashoek

D. van der Putte Rode of witte wijn Gall&Gall

F. Kofter Cadeaudoos Noa Pearlevan Cacharel Parf Drog. Moerenburg
van Dissel Cadeaubon t.w.v. €15 Vis Culinair

H.Vester Fondue/gourmetschotel voor4 pers. Slagerij Marcel Horneman
A. Bol Riem Beachim

L. Kistemaker Fruitmandje Daniel Groente en Fruit

J. Bijl Dames of heren hakken Shanna's shoerepair

J. Leferink Bonbons doosje La Bonbonniere

A. V. Veendendaal Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00 Zandvoortse Apotheek

S. Lauwen Dinerbon t.w.v. € 25,00 Holland Casino

PJ.AIders Verwen bon t.w.v. € 15,00 Koffie Club Zandvoort

J.van Herfden Waardebon t.w.v. €25,00 Kwekerij van Kleeff

A. Schoo-Stijnen Stropdas Vlug Fashion

M. Lelsz Grote slagroomtaart Van Vessem Ie Patichou

1. Rijnders Pakket wintervoer voor buitenvogels Dobey Zandvoort

E. van Baren Ontbijt voor 2 personen NH Hotel Zandvoort

H.Hendriks Boeket bloemen Bloemsierkunst Bluijs

Onstein 2 kaartjes voor bioscoop Circus Zandvoort

M. Loos Varkensrollade Vreeburg

E. van Wonderen Cadeaubon €io,oo IJzerhandel Versteeg

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

'(^y^

(Beste ({[anten,

(Dinsdag 23 decemSer en 'Woensdag 24 decemSer

vieren wij l{erst Bij ons in de saCon.

ZJ Sent van harte vi^eClipm. om samen met de ({erstman en zijn ftu[pje(s) te

genieten van een heerCijk^ gCas warme cftocome[l{^+ (stroh rum) , gCühwein,

verse erwten soep, l{erstmuziel{^, en dat aCfemaaC Bij een üeerCij^vuur.

'En natuurCijk^is er ook^de geCegenheidom samen met de %erstmxin

op defoto te gaan. Qraag tot dan!!!

Tei^e, SüeiCa <^ MereC

Studio TotaCCare
(Potgieterstraat 24

2041 <PC Zandvoort

TeC: (023)5719633

Openingstijden:
(Dinsdag t/m Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur

(Donderdag: ^opavond tot 20.30 uur

Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

(Beauty (BaCance (By SHeiCa
TeC: 0651822167

Openingstijden:
(Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

i$5&VïS^,'^i/'ïBf.

i_iJBprt?lfl

Filmprogramma
18 t/rn 24 december

I KnowWherelfs@
Donderdag 18 december:

Spetterende finale van meer dan 20 jaar Jeans in

Philharmonie, Haarlem. Jeans ontstond in 1986

en werd een kweekvijver voortalent. Het handels-

merk van Jeans is 'aanstekelijke zang en dans' en

wordt elke show weer anders ingekleed. Sinds

de oprichting hebben er honderden optredens

gevolgd met steeds weer nieuwe artiesten.

Kaarten vanaf €22. Voor meer info:

www.theater-haarlem.nl.

Vrijdag ig december:

Playbackshow bij voetbalclub SV Zandvoort

met als thema: Symphonica in Rosso! Vanaf

20.00 uur barst heffeest in het clubhuis los

met d iverse optredens. Kaa rtjes voor de show
kosten € 7,50 en zijn nog verkrijgbaar aan

de bar van discotheek Chin Chin.waarookde

spetterende afterparty plaats zal vinden.

>> Zaterdag 20 december:

Alweer de laatste Retro Deluxe van dit jaar in

het Patronaat in Haarlem. Voor de lekkerste

dansplaten van gisteren, vorig jaar, het jaar

daarvoor en het jaar daarvoor moetje naar

Retro komen. DJ's El Salvo en Jay Baron mixen

de nieuwste releases,de Jokkies komen VJ-en

enMarquisde Moustache is er ook! Van 23.00

-04.00 uur. Kaartjes kosten € 10. balie.

Maandag 22 december:

Discotheek Chin Cfiin organiseert Malle

Maandag voor alle scholieren die van hun

vakantie willen genieten! Het belooft een

gezellige Hollandse avond te worden met

verschillende feestzangers! Niet alleen

Ouincy (bekend van 'Morgen weer een

dag') maar ook Addie (bekend van 'Ik

kom terug') en EddyWaIsh (bekend van

'Heerlijk naar mijn zin') zetten de tent

rk-t^LZorg dajye erbij bent.

Het kleine spookje Laban
Wat een schatje is Lilla

spöket La ban, oftewel Het

kleine spookje Laban.

Ze woont met papa

Spook, mama Spook en

kleine zusje abolina

in kasteel Goede-

morgenzon, waar de

koningen de koningin

en de kleine prins

Basboos allemaal

reuze van griezelen

houden. Niemand is bang

van Laban, terwijl hij zelf wel vaak bang is, om te

beginnen in het donker. Maar uiteindelijk wordt hij

gelukkig een stuk'spookachtiger'en brengt hij zelfs

een vriendin van de koningin aan het schrikken die

zegt niet in spoken te geloven.

Deze Zweedse kinderfilm duurt nog geen uur in

totaal, precies goed voor de doelgroep.
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Administratiekantoor

K. WILLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers Icleinbedrijf

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel: 025-5739272 • Mob.: 06-45504531 • E-mail: kittywillemse@planetnl

ly
ZnnDYOORT

Presenteren samen

De PinYBnCKSIIOUl
yrijdog 19 december

flcinycinQ I9.S0 uur in do yoeibcilkcinline

Themo:

SYmpiionicn in rosso
niel /pellerende optreden/

De <iflerp<irli| begint om 00. SO

uur in de Chin-Chinü!

Kaarten a 7,50 verkrijgbaar door

te bellen naar 06 - 4757 2497

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

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.

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

^ iD



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week^

Hele maand december

HUISCEMAAKTE BOERENHAM
|

200 GRAM €3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€2S KORTING
b^ Iwthfng v»n uw VRhpnUst

ynm nMf dl woHüi fdw .

zamhnHrtAzmiwBBrt. li

ptoerkoopniS^

)

11.TROMP

T

Heerlijke ambachtelijke
slagroomtruffels

100 gram € 2,75

Haltestraat 4a
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocotadehuiswillemsen.nl

Wij adviseren u graag

voor de gezeiiigste

Icerstsfeer in huis.

www.de-bode.nl
Pashouders op alle

artikelen 5% korting.

Medina Woninginrichters

q(Vouw)gordijnen

qVitrages

qLuxaflex

qZonwering

qTapijt

qVinyl

qLaminaat
qParket

023-531 78 40

Haltestraat 36

2042 LP Zandvoort

ivvvw.tnedina-ivoninginrichting.nl

FOTO MENHO OORTER

Officiöle Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"
Pasfoto's

vin dBEitMt pvneofi

Halve prijs!

www.fotQn*«ni«OQ«rt«r.nl

5

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas fe 7,50}

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
iVlaak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

OW 'Zandvoort Pas' en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en

met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een well<omstkado,

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.

Een mooie
kerst-

gedachte...
Dat u zo weinig betaalt voor

zo iets lekkers...

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Kerststol

500 gram, met spijs

van 6.50 voor

Aanbod geldig tot en met woensdag 24 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

GMD am 25
Appelgebak met slagroom

en koffie

€ 3,- voor pashoüdersll

Maandag ei) diBsdag gesloten

Kerkstraat 25 - Tel. 57

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

OTTun Potgieterstraat 4

3'_™1 2041 PC Zandvoort

Telefoon 023 -5717 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Martène Sjerps
INTERNET

www.TTLir|4'nii^4|f ipi.^itj'ÏTilL'mfl

op vcElDon vdn de ZiiiifvmtnpiK

VITm hortliiig -op uw lüemwe wcbaltc

Koene Cleanfng Servrce

10% korting op sctioonmaal<artil<elen

Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Toerkoop Reisburo optimale service

voor een Top vakantie!

De Toerkoop Reisburo Groep is met circa 190 ves-

tigingen het grootse samenwerkingsverband

van onafhankelijke reisbureau-eigenaren in de

Nederlandse reisbranche. Dus, is er altijd wel een-

tje in de buurt. In Zandvoort kunt u voor al uw

reizen terecht bij Toerkoop Reisburo Zonvaart.

Zin In wintersport? Of gaat de voorkeur

uit naar een mooi, warm en tropisch

exotisch land? Alles is mogelijk bij

Toerkoop Reisburo. Het boeken van va-

kanties kan via de website. Voor infor-

matie en deskundig reisadvies kunt u

ookeen bezoek brengen aan de vesting

in de Grote Krocht. Sinds 1968 bemid-

delt Toerkoop Reisburo in de afspraken

met alle gerenommeerde reisorgani-

saties. De klanten profiteren van een

breed pakket aan vakantie reizen, vlieg-

tickets en andere aanvullende reisdien-

sten. Ditalles tegen aantrekkelijke prij-

zen en onder duidelijke voorwaarden.

Daarnaast kan Toerkoop Reisburo als

ongebonden marktpartij een objectief

en onafhankelijk reisadvies garande-

ren. Alle reisbureaus zijn up-to-date ge-

automatiseerd en beschikken over de

meest actuele informatiebronnen. De

reisadviseurs krijgen elk jaar bijscho-

lingvia een intern opleidingenplan en

studiereizen om op de hoogte te blijven

van alle ins en outs van de reiswereld-

branche. Op die ma nier kunnen zij des-

kundig advies geven, waarbij zoveel

moge lijk re kening ge houden wordt

met de persoonlijke reiswensen.Per

jaar verzorgt de Toerkoop Reisburo

Groep voor bijna i miljoen reizigers

onvergetelijke vakanties en zaken-

reizen. Voor bijzondere vakantie-

bestemmingen en aanbiedingen

bezoek de website!

ZandvoortPas

Voor ZandvoortPashouders heeft

Toerkoop Reisburo Zonvaart een

aantrekkelijke aanbieding. Op

vertoon van u ZandvoortPas ont-

vangt u maar liefst €25 korting bij

boeking van uw vakantie. Vraag

naarde voorwaarden.

Toerkoop Zonvaart - Zandvoort is

te vinden in de Grote Krocht op

nummer 21. Voorvrijblijvend ad-

vies en informatie: tel. 5712560,

E-mail: zandvoort@zonvaart.nl,

website: www.toerkoop.nl/zonvaart

(ook voor boekingen).

Openingstijden:

Maandag 10.00 tot 18.00 uur,

dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot

18.00 uur, zaterdag 10.00 tot

16.00 uur. Zondags gesloten.

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Kroa.

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Kroc

Slagerij Vreeburg - Haltestr^j^

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

I Verzorging en vrije tijd:

AutobedTTJTTSTidvoort - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280393

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht ^

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstrat

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - S7 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 onderiioud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstra^jjff

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Mark Sjerps Internet - 06 18868837 %

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

IHoreca:

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr s

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 december

en de verdere in week 50 door het college genomen besluiten

zijn i5 december vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Sjanuari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie

van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00

uur tot 20.30 uuren wordt gehouden in de raadszaal van het

raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt

u te kunnen verwelkomen ensamen metu het glas te kunnen

heffen op het nieuwejaar.

Gewijzigde openingstijden

Woensdag 24 december en woensdag 31 december sluit het

gemeentehuis om 15:00 uur

Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pas om 10:30 uur

open

Het gemeentehuis is gesloten op:

-donderdag 25 december

- vrijdag 26 december

- donderdag 1 januari

- vrijdag 2 januari

Bekendmaking wijzigingen arbeidsvoorwaarden

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende

bekend.

Het college heeft in de vergadering van 9 december 2008 de

volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden

gemeente Zandvoort vastgesteld.

- Het college zal voortaan in het sociaal jaarvers lag toe lichten,

wanneer de mogelijkheid om de arbeidsduur naar 40 uur uit

te breiden daadwerkelijk is toegepast; dit zal vooraf met de

OR worden besproken.

-Pen oktober 2008 wijzigt artikel 15:1:11 UWO en er komt een

toevoeging aan dit artikel.

- In het huidige artikel 15:1:11 tweede lid UWO wordt het

woord Rampenwet vervangen door Wet rampen en zware

ongevallen(Wrzo).

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de

gehele arbeidsvoorwaarden regel ing hiermee geacht wederom

te zijn vastgesteld.

Inspraak Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort

In de vergadering van 9 december 2008 heeft het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort het conceptvan

de visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort voor in-

spraakvrijgegeven. De inspraakperiode loopt van 16 december

2008 tot en met 29 januari 2009. Het concept van de visie

kunt u op ophalen bij de Centrale Balie in het Raadhuis en of

inzien op de website.

Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat mensen

(ook ouderen en mensen met een beperking) zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woon-

omgevingen hun eigen leefstijl kunnen continueren. Dit is één

van de ambities vastgelegd in 'Alle hens aan dek', beleidsnota

Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011.

Door de vergrijzing, de extra m u ra lise ring en de vermaatschap-

pelijking van de zorg is het van belang dat de gemeente en

partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg inspelen

opdezichsnel ontwikkelende vraag naar een breed scala van

geschikte woonvormen, woonomgeving, welzijnsvoorzienin-

gen en zorg.

De visie geeft aan op welke wijze de gemeente in samen-

werking met de woningbouwcorporatie EMM, ZorgContact,

Stichting Nieuw Unicum en Stichting Pluspunt werkt aan

de ontwikkelingvan een lokaal samenhangend beleid op de

terreinen wonen, welzijn en zorg en uitvoering geeft aan dit

beleid. Deze samenwerking heeft inmiddels al geleid tot suc-

cesvolle projecten.

Ter realisering van de visie is voorzetting van beleid nodig zoals

dat al op verschillende terreinen is vastgesteld, bijvoorbeeld

het levensloopbestendig maken van woningen, het realise-

ren van projecten met combinaties van wonen, welzijn en

zorg en het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor

jong en oud en mensen met een handicap. Daarnaast moet

de komende jaren geïnvesteerd worden in woonzorgvoorzie-

ningen voor dementerende ouderen, de ontmoetingsfunctie

per wijk, participatie van bewoners, preventieactiviteiten die

bijdragen aan een gezonde leefstijl en de contacten met eer-

stelijnsdisciplines.

Meer informatie afvragen

Mw. M. Schraven, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740412 of

m.schraven@zandvoort.nl.

Belastingverordeningen 20og vastgesteld

In de vergadering van 9 december 2008 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen,

inclusief toelichting en eventuele tarieventa bel, vastgesteld.

- begraafplaatsrechten 2009;

- begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2009;

- brandweerrechten 2009;

- hondenbelasting 2009;

- leges 2009;

- marktgeld 2009;

- onroerende-zaakbelastingen 2009;

- precariobelasting 2009;

- reinigingsheffingen 2009;

- rioolrecht 2009.

De verordeningen treden in werking op 1 januari 2009. De

wijzigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk aan-

passingen in verband met nieuwe tarieven voor het belas-

tingjaar 2009.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders

in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in

het Raadhuis en staan tevens op de website. Wanneer u meer

wilt weten over een van deze verordeningen, kunt u contact

opnemen met de medewerkers van Gemeentebelastingen

Kennemerland Zuid, telefoon (023) 5225531, Postbus 47,2050 AA

Overveen. Bij het belastingkantoor kunnen afschriften van de

verordeningen tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Art 25 WRO: Vaststelling bestemmingsplan 'Strand en Duin'

Bij besluit van 27 november 2008 heeft de raad van de ge-

meente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan 'Strand

en Duin'. Het bestemmingsplan is op bepaalde onderdelen

gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsbesluit

ligt met ingang van 22 december 2008 voor de duur van zes

weken vooreen ieder ter inzage gedurende de openingstijden

bij de centrale balie van het raadhuis van Zandvoort (ingang

Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar

voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeen-

komstig artikel 23 juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren

heeft gebracht, kan gedurende de termijn van de terinzage-

liggingtegen het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen

indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland, Postbus

123,2000 MD Haarlem.

Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn be-

denkingen schriftelijk kenbaar maken bijvoormeid college van

Gedeputeerde Staten tegen de door de raad bij de vaststelling

van het plan daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van

het ontwerpbestemmingsplan.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende voormelde

termijn de bedenkingen mondeling bij Gedeputeerde Staten

van Noord Holland in te dienen. Om praktische redenen zou

een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van

de tervisielegging moeten worden gedaan. Indien van deze

mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan hiervoortelefonisch

contact worden opgenomen met Servicepunt Subsidies, Hand-

having en Vergunningen, telefoon 0800 - 99 86 734.

Wijzigingsplan ex. artikel 11 WRO (nieuw art. 3.6 Wro)

bestemmingsplan

Burgemeesteren wethouders maken bekend dat de gemeen-

teraad bij besluit van 9 december 2008 het wijzigingsplan ex.

artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening"Kostverlorenstraat

e. o."(locatie Kennemerweg) heeft vastgesteld..

Het wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, toelichting en

voorschriften en is gebaseerd op artikel 17 van het bestem-

mingsplan "Kostverlorenstraat e. o.". Het wijzigingsplan maakt

het mogelijk om op de locatie een vrijstaande woning te

realiseren.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang

van 19 december 2008 voor een ieder gedurende zes weken

tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het

raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort.

Tegen voornoemd besluit zijn gedurende de uniforme open-

bare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen ingebracht.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inza-

geligging beroep instellen tegen voormeld besluit tot wijzi-

ging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 WRO.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 2500 EA
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's Gravenhage .Geen beroep kan worden ingesteld door een

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten

dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen gedu-

rende de termijn van de terinzageligging naast het indienen

van het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voor-

zie ningd oen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, waardoor de werking van het

besluit wordt opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een

voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Dr.Jac.P.Thijsseweg 13, gedeeltelijk sloop gebouw, inge-

komen 5 december 2008, 2008-232S.

- Zandvoortselaan 130, slopen duivenhokken, ingekomen 09

december 2008, 2008-233S.

Bentveld:

- Groot Bentveld 1, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen

10 december 2008, 20o8-234RViefase.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan artikel 3.6 WRO.

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepass ing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk

Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan te verlenen voor het:

plaatsen van een OV-fietsboxop het perceel Stationsplein 5 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-205LV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 19 december

2008 gedurende 5 weken ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder

schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de

aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de

rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd

Bentveld:

- Groot Bentveld 1, maken van een aanbouwen de restauratie

van de woning, ingekomen 10 december 2008.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun

zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

Onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maakt bekend, dat met ingang van 19 december 2008 ter visie

ligt het besluit van de gemeenteraad d.d.9 december 2008 tot

onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet.

De onttrekking heeft betrekking op een gedeelte van het

pad gelegen tussen de Herman Heijermansweg en de Ken-

nemerweg.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt ver-

enigen, kunt u binnen 5 weken na publicatie van dit besluit

een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de

gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het be-

zwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevat-

te n:uwnaamenadres;de dagteken ing; een omschrijving van

het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden

van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat verte-

genwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,

het volledige adres en hettelefoonnummervan deze persoon.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoekom

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van

een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 130, slopen duivenhokken, verzonden 10

december 2008, 2008-233S.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw

bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester

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

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbusi62i

2003 BR Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Bentveld:

- Parnassialaan 24,veranderen dak, verzonden 12 december

2008, 20o5-04oRv.

Verleende vrijstellingen

Zandvoort:

- Kruising Tolweg-Zandvoortselaan, vrijstelling voor gebruik

als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 2008, 2008-

o66Vr.

- Kruising Tolweg-Dr. CA. Gerkestraat, vrijstelling voor ge-

bruik als verkeersdoeleinden, verzonden 10 december 2008,

20o8-i29Vr.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

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

t/m donderdag 8.30 -1700 uur en vrijdag 8.30 -lö.oo uur.

Melding of klacht?

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een

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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen overeen bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruikvan

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbied en van banen in Zandvoort.

f "Sport is goed voor lichaam en geest"

www.sportinzandvoort.nl $|Kutraad Zandvoort

£>
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral 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,

204iKLZandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of

06-48318230

Het Pakhuis

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

van serviezen en

glaswerk tot meubels en

van kleding tot boeken.

Nu ook kerstartikelenü!

Kennemerweg 6 Zandvoort

(voormalige TZB katine)

De winkel is geopend op

don-vrij-zat 10-17 uur.

info: 06 - 53693409

Garage te huur in flatge-

bouw De Ruijterstraat.

€ 145,- per maand.

06-53256274

Gezond en blijvend afval-

len met Personal-trainer

Ook als kerstcadeau!

Tel. 06-47 298 090

Afslanken! Alleen of met

z'n allen? Hoe kom jij straks

(weer) op gewicht? Kijk

daarde mogelijkheden:

www.fijnaandelijn.nl. Ade Ie:

06-22249100. Algemeen:

www.adviesinvoeding.nl

dietist@planet.nl

Jezus zegt: "Ik ben in de

wereld gekomen als een

licht om iedereen die in mij

gelooft, niet in de duisternis

te laten" (Johannes 12:46).

www.god heeft uliefcom

Aanbod:

gratis abonnement op ma-

gazine "De Levensstroom".

Boeiend magazine vol

met bovennatuurlijke

genezingen. Interesse?

Mail naar:gebed-zand-

voort@hotmail.com

Wij wensen onze lieve

kinderen en kleinkinderen,

fijne familie, alle men-

sen van de thuiszorg en

vrienden en bekenden,

hele fijne feestdagen en

een prima Nieuwjaar!

Wim en Corry van Soolingen

Touch of class. Haltestraat

15. De nni schoonheids-

salon. Beauty-Haar-en

unieke modecollectie.

Kerstaanbieding: vanaf 19

dec. Gezichtsbehandeling

v.a. €35,- en 10% korting op:

massage • harsen • pedi-

cure deluxe • make up •

haan Bel voor info: 7522470

of (voor afspraak) 06-4832

2029. "Walk in and find

out". Maandags gesloten.

Woningruil. Aangeb.:

ruime 2-kmrflat in

Amsterdam (Oostelijke

eilanden), 6e etage,

balkon, OV Gevr.: woning

in Zandvoort, min. 2 kmrs.

info@swaas.nl, 06-41438201

Te koop:Chicco autostoel-

tje €25. Div. baby en peuter-

speelgoed: ballenblaas en

ballenbaan €10 p.st. Alles

als nieuw. 06-4042 7270

Te huur in centrum Zvt:

zit/slaapk. gest/gem./voll.

inger. keuken met dro-

ger, wasm.ijsk. Badk. met

douch/wastafel/wc, CV,

eigen entree. € 625 p.mnd.

all in. Tel. 06-25015673

I vitaress
Voor noodgevallen
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.

Een elektrische storing, een verwarming die

uitgevallen 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 werkzaamheden /

klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

M Voorinformatie: 06-15.399.818

E. mail vitaress@hetnet.nl
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Moeizame zege ZSC'04
Goed spelen, maar het niet kunnen uitdrukken in cijfers. Dat

was het probleem waar ZSC'04 in de thuiswedstrijd tegen

het derde team van OS Lusitanos mee te maken had. Het

spel van de Zandvoorters was prima, maar het wilde niet.

VOETBAL - ZONDAG BASKETBAL - DAMES

imtmm-Mm^^ ÊÊS M
Michel van Marm pas^Ê

É
•* 1

ZSC'o4begon prima en nam
al snel een voorsprong. De

Amsterdammers kwamen
echter sterk terug en wis-

ten de achterstand van

1-0 weer om te buigen in

een 1-2 voorsprong. ZSC'04

bleef het spel goed spelen

en wist dat de tegenstan-

der vooral gevaarlijk waren

met afstandsschoten. De

speelruimte moest daarom

dan ook zo klein mogelijk

gehouden worden. Door

deze strijdwijze wisten de

Zandvoorters de achter-

stand weer om te zetten in

een voordelige stand van 3-2.

Met nog minder dan tien

minuten te spelen, kwam
OS Lusitanos toch weer op

gelijke hoogte. Uiteindelijk

bleek keeper San der van der

Wal met zijn inmiddels be-

faamde linkerbeen, opnieuw

goud waa rd. De doelwachter

schoofde beslissende treffer

achter zijn collega waarna

ZSC'04 ondanks enkele ha-

chelijke momenten de boel

in het slot gooide.

Na afloop waren coach

Marcel Paap en aanvoerder

Michel van Marm dan ook

zeer tevreden. "Het spel was

prima, maar we waren slor-

dig metdeafwerking",aldus

het tweetal. Met deze winst

blijft ZSC'04 in de bovenste

regionen van de tweede

klasse meedraaien.

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

1
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4
de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties
5

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (excimw)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

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

i) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
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Bloemendaal kent geen genade voor pover Zandvoort Eindelijk weer winst
Een ontketent Bloemendaal heeft afgelopen zondag geen

genade gekend voor het arme zondagelftal van SV Zand-

voort. Alhoewel onze plaatsgenoten op een verrassende

voorsprong kwamen, was het daarna voor 95% eenrich-

tingsverkeer naar het Zandvoortse doel.

Bloemendaal scoorde zoals

zij het wilde en liet niets heel

van de Zandvoortse verdedi-

gingslinie. Bij rust was het

stand al opgelopen tot 6-1.

Jamal keek er gelaten naar

en kon er niets tegen doen,

simpelweg omdat het hem

aan betere spelers in de

zondagselectie ontbreekt.

Na rust kregen de reserves

van Bloemendaal van hun

coach de gelegenheid om te

laten zien wat zij in huis had-

den. Hierdoor liep de schade

voor Zandvoort niet zo snel

op als voor rust. Toch moest

de dapper spelende keeper

Matthijs Mans nog drie keer

een doelpunt toestaan. De

uiteindelijke 9-1 stand gaf de

verhoudingen goed weer.

De eerstvolgende wedstrijd

zal pas in januari gespeeld

worden omdat de zondagaf-

deling van SV Zandvoort

geen wedstrijden hoeft in

te halen. Overige uitslagen

4e klasse D: Concordia -

Olympia Haarlem: 2-1; SVIJ

-Schoten3-2; DSK- Alliance

'22: 3-1. De wedstrijden

Zwanenburg - De Brug en

Geel Wit - Ripperda werden

afgelast.

Zaterdag

Het zaterdagelftal van SV

Zandvoort is zaterdag-

middag voor niets naar

Amsterdam Noord afge-

reisd. Toen de heren zich aan

hetomkleden waren voorde

warming-up, kregen ze te

horen dat de scheidsrech-

ter het veld had afgekeurd.

Er waren dermate veel plek-

ken die nog bevroren waren

dat hij het te gevaarlijk

vond om de wedstrijd door

te laten gaan. Onverrichter

zaken konden onze plaats-

genoten weer terug naar

Zandvoort. Voor het zater-

dagelftal staat komende
zaterdag om 14.30 uur op

Sportpark Middenmeer in

Amsterdam de inhaalwed-

strijd tegen WV-HEDW op-

nieuw op de agenda. Het is

nu de derde keer dat deze

wedstrijd gepland staat.

Overige uitslagen 2e klasse

A: DVVA - Amstelveen: 4-0;

Marken -WV-HEDW:5-o en

ZOB - Kennemerland: 0-2.

De wedstrijden HCSC-ZCFC

en Monnickendam - Swift

werden eveneens afgelast.

BRIDGE

Resultaten bridgecompetitie

Een grote verrassing deze keer in de A-lijn op de woensdag.

Niet het gedoodverfde paar Molenaar-Brandse eindigde

bovenaan, doch deze keer was de eerste plaats voor de da-

mes Renate Koper & Loes Verburg!

De start was niet geweldig

maar met verder gedegen

spel wisten zij met slechts

1,5% de heren Hogendoorn

& Van der Meulen voor te

blijven. Nell Boon & Eugenie

Spiers werden keurig derde.

Vier paren moeten helaas

degraderen en hun plaatsen

worden ingenomen door

paren, die al eerder in deze

lijn hebben gespeeld, na-

melijk Redi de Kruyff & Jan

Kleijn (met overmacht), de

nieuwe combinatie Wil van

Dillen & Marianne Giliam,

Margreet van Kuik & Kees

Blaas en Mieke Kleijn & Bart

Overzien Vanuit de B-lijn

zijn eveneens vier paren ge-

dwongen een trapje lager

te gaan spelen, hoewel de

C-lijn een zeer lastige is om
te promoveren vanwege de

mix van geroutineerde en

pas beginnende bridgers.

Deze keer slaagden hierin

het beste Cor de Fost& Erna

Meijer (die ook niet in deze

lijn thuishoorden), Tineke

Drenth & Ger Polm en de

heren Roel Bosma & Jennes

Daniels dooreen fraaie sco-

re van 67,5% nipt voor hun

dames Lilian Bosma & Coby

Daniels.

In devorigedonderdagmid-

dagcompetitie eindigden

Hans Hogendoorn & Peter

Weijers in de A-lijn met

slechts een verschil van

0,1% op de eerste plaats en

dat vonden de heren waar-

schijnlijk toch te gevaarlijk.

Met een tandje extra erbij

werd nu het verschil met

nummer twee, Dick Polak

& Martin Vergeest 22,5%,

die op hun beurt bijna 20%
afstand namen op Ingrid

van Leeuwen & Fini van der

Meulen. Bij deze competitie,

die uit vier lijnen bestaat,

promoveren slechts drie

paren en vanuit de B-lijn

ziin dit Richard Kerkman

& Geert Veldhuisen (met

wel zeer wisselende re-

sultaten), Maria Emmelot

& Ineke Kerkman en Ton

Effern & Joop Engelkes.

Het 'gevecht' in de C-lijn

gaf veel spanning te zien,

want de eerste drie paren

ontliepen elkaar niet veel.

Uiteindelijkgaan als eersten

over Armand d'Hersigny &
Wim Veldhuizen, gevolgd

door Lavina Bosschert, die

nu met Christien Huesken

speelt en Nel Kooij & Louis

Schuurman. De D-lijn gaf

een ruime overwinning te

zien voor Bep Pellerin & len

Rooijmans,die naardeC-lijn

vergezeld worden door

Gonny Mul & Nanning de

Wit en John van Deutekom

& Rieneke Zwarts.

Verschijningsdata

De komende 2 weken komt de Zandvoortse Courant een dag eerder uit:

Week 52: woensdag 24 december - Week 1: woensdag 31 december

Deadline voor aanleveren van kopij en advertenties: maandag 10.00 uur

Na een reeks van 'net aan' nederlagen, hebben de dames

van the Lions eindelijk weer het zoet van de overwinning

mogen proeven. In Zandvoort waren de dames van het

hoofdstedelijke US 2 niet opgewassen tegen onze plaats-

genoten die in de persoon van Sabine Dijkstra (21 punten)

eindelijk weer eens de topscorer hadden.
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Topscorer Sabine Dijkstra laat haar hal<l(en aan haar verdedigster zien

Het verschil werd met name

in het derde kwart gemaakt

toen Lions 11 punten meer

dan hun tegenstandsters

lieten aantekenen. Echter ook

het eerste kwart wasduidelijk

voor de Zandvoortse dames

met onder andere een drie-

punten van Sabine Dijkstra.

In hettweede kwart kwamen

de US-dames terug toen de

Zandvoortse puntenmachine

even stokte en sloten de eer-

ste helft zelfs met één punt

voorspong af 24-25.

In het derde kwart kreeg

coach Richard Koper zijn da-

mes weer in het gareel. Met

snelle uitvallen door onder

andere Martine Loos werd

een degelijke voorsprong

opgebouwd die maximaal 12

punten bedroeg. Het laatste

kwart was eveneens duidelijk

voor de thuisploeg waardoor

een redelijk grote overwin-

ning kon worden bijgeschre-

ven, 68-51.

Komende zaterdag spelen de

dames in Den Helder tegen

het ongenaakbare FAC dat

nog ongeslagen bovenaan

staat in de ie rayon klasse.

Die wedstrijd begint om
20.30 uur.

ADVERTEERDERS
(In alfabetische volgorde) Printing People

Administratiekantoor K.Willemse Remo de Biase

Algemene uitvaartbege- Sea Optiek

leiding Zandvoort Sociaal Zandvoort

Auto Strijder Stichting Classic Concerts

Autobedrijf Ka riMo Studio Total Care

Autobedrijf Zandvoort Take Five

Bertram & Brood Toneelver.Wim Hildering

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Uitvaartcentrum Haarlem

Café Oomstee Van Aacken Glaszettersbedrijf

Café 't Badeendje VandenBergSurf B.V.

Cense en van Lingen Van der Valk & Swart Notarissen

Chin Chin Vitaress Full Service

Circus Zandvoort Vlug Fashion Men's Wear

Danzee

De Vier Geboden Kerstactie:

Dierenarts Dekker Boudoir by Sara

Dorsman Assurantiën Etos

Filoxenia Greek Cuisine Hema
GBZ Kroon Mode
Gemeenschapshuis Lavogue

Gemeente Zandvoort Massage bij Rosa

Greeven, Makelaardij o.g. Music Store

Huisartsen Centrum Zandvoort Parfumerie Moerenburg

IJzerhandel Zantvoort Rosarito

Jobtide Shanna's Shoe Repair

P.van Kleeff & Leatherwear

Piony's Haarwinkel SlingerOptiek

Pluspunt Boomhut Za ras, Café Restaurant
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Van Speijkstraat 25
Wat een ruimte!

Dit royale tialf vrijstaande woonhuis met oprit en achterom, is gebouwd in de

20-er jaren, beschil(t over fraaie authentiel<e 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

• Woonoppervlakte ca. 1 65 m^

Vraagprijs : € 398.000,-

zeezicht

Virtual tour

Trompstraat 15/6
Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken en genieten

van het fantastische uitzicht op boulevard, strand en zee.

Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008 volledig gerenoveerde

2-kamer appartement (v.h. 3 kamers) op de 3e verdieping van complex

"Tromp-Borgh"is alles nagenoeg nieuw!

• Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex

• Berging op de begane grond, boodschappenlift

• Gebruiksoppervlakte ca. 85 m^

Vraagprijs: € 245.000,- Virtual tour

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 m^ op de 3' etage met openslaande

deuren naar aangrenzend zonnige dakterras

• Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder

• Zeer gezondeVereniging van Eigenaren

• Gebruiksoppervlakte ca. 150 m^

Vraagprijs € 359.000,-

Wil helminaweg 10
In het groene hart van Zandvoort op 472 m^ eigen grond gelegen zeer

charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar

1924) met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning

beschikt over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vormige woonkamer

met openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage

annex hobbyruimte en oprit voor meerdere auto's.

• IVIoet van binnen worden gezien!

• IVIassief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.

• Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing

• Gebruiksoppervlakte ca. 230 m^ perceeloppervl. 472 m^

Vraagprijs € 725.000,-

s36o;

Virtual tour

terras en balkon

Gratis brochure
In deze advertentie worden de aan-

geboden objecten kortonfischreven.

ndien u geïnteresseerd bent in één

van deze objecten, belt of nfiailt u dan

gerust met ons kantoor voor een bro-

chure met uitgebreide informatie.

Tevens kunt u onze website bezoeken

WWW.CVL.NU hier kunt u een brochure

downloaden en een virtuele tour door het object

maken.
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Ronald Ketellapperstraat35
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 ach-

terom heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de binnentuin

van complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers, een lichte

woonkamer met halfopen woonkeuken en ook de inpandige parkeerplaats

willen wij niet onbenoemd laten.

• Bouwjaar 2000

• Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer

• Woonoppervlak ca. 90 m^

Vraagprijs € 269.000,- (incl. parlceerplaats)


