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CTUEEL
Nieuwjaars-

concert was
grandioos

V.ULTUUR
Jan F. van Beelen

op twee locaties

te bewonderen

/ACTUEEL
Fotocollage van

Zandvoortse

sneeuwpret

SENIOREN
Cocktail Trio

in Huis in

de Duinen

Huisje van het Wester gekraakt

Sinds december 2009 is het onbewoonde huisje aan het Westerkanaal in de Amster-

damse Waterleidingduinen (AWD) door studenten gekraakt. Maar wat is het verhaal

achter het onbewoonde huisje wat aan de 1000 meterweg ligt? Met medewerking van

Hans Vader (ex-boswachter), Christien Kemp en Antje Ehrenburg (Historische werk-

groep AWDuinen) wordt het raadsel opgelost.
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Zondag 17 januari a.s.

Heemsteeds Symfonie Orkest
o.l.v. Dick Verhoef.

O.a. "Uit de Nieuwe Wereld"

van Antonin Dvorak.

Locatie: Protestantse, kerk

Aanvang 15. 00 uw-

Kerk open 14.30 uur

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes

Huisje gekraakt

'Er staan in het centrum nog

wei betere (winkel)panden

leeg om te kraken'

door Nel Kerkman

Voor 1950 werd het huisje

nogdoorgezinnen bewoond,

later was het een schaftgele-

genheid voorterreinwerkers

en boswachters. Het huisje

staat naast een pompge-

bouw aan het kanaal en

diende als dienstwoning

van de machinist. De (stoom)

pomp die destijds draaiende

werd gehouden, moest met

de hand gestookt worden. Er

was nog een bedstee voor-

dat de vloer vernieuwd werd

en een grote houtkachel ver-

warmde het huisje.

De laatste bewoner van het

huis was Van Gils. Daarna

heeft het Hoogheemraad-

schap Rijnland het huis

voor zijn bewakingsdienst

voor 1 gulden per jaar ge-

huurd met de verplichting

om het op te knappen en

te onderhouden. Rijnland

heeft er ongeveer 10 jaar

ingezeten. Het was toen

van alle gemakken voorzien,

zoals telefoon, verwarming

en koelkast op gas (grote

tank buiten) en later ook

een grote mast aan de

buitenkant voor hun ra-

dioverbinding met andere

Rijnlanders. Doordat men
een leiding in de grote bo-

ring aan de westkant van

het huis had gemonteerd,

was er water. Een grote

waterzak die op zolder lag

werd vol gepompt en via

een kraantje in het keuken-

tje kon men water tappen

en de WC doorspoelen. Deze

voorziening is er niet meer.

Voor bewoning is het huis

zeer primitief, dus hoelang

de krakers het vol houden is

nog een vraag. Het wachten

is op Waternet of ze er mo-

gen blijven.

Rond met standplaatshouders

Onlangs zijn de onderhandelingen over de standplaatshou-

derscontracten positief afgerond. Arlan Berg, de voorzitter

van de vereniging, is erg blij dat er na twee jaar eindelijk

iets op papier staat dat ondertekend kan gaan worden.

Arlan Berg is wel blij maar vergunningen zijn er nog

nog niet helemaal tevre- niet. De vergunning geeft

den. Bij de contracten hoort tenslotte het recht om een

ook een vergunning en die standplaats in te nemen en

in het contract gaat men een

overeenkomst aan bijvoor-

beeld om een vergoeding te

betalen. In het contract staat

in artikel 5.5 dat de huurder

zelf verantwoordelijk is voor

de benodigde vergunningen

maar die ontbreekt dus nog.

vervolg op pagina 3

Krant niet goed bezorgd

Aan het winterse weer kleven helaas ook nadelen. Zo vond

de bezorgdienst het in sommige wijken onverantwoord

om de krantenbezorgers met een volle tas de straat op

te sturen. Hierdoor was de bezorging van de Zandvoortse

Courant vorige week minder goed dan u gewend bent.

De bezorgers mochten in dit

bijzondere geval zelf aange-

ven als ze het niet aandurf-

den om de krant rond te

brengen. Daarom kon het

voorkomen dat afgelopen

week in uw straat de krant

niet is bezorgd. Voor deze

gevallen werden de gebrui-

kelijke afhaalpunten voor-

zien van extra kranten. Via

internet is geprobeerd men-

sen hiervan op de hoogte te

brengen.

Alhoewel wij het zeer be-

treuren dat de krant niet bij

iedereen bezorgd is, hebben

wij alle begrip voor de ge-

maakte keuzes. De bezorg-

dienst sprak van een uit-

zonderlijke situatie die met

name woensdagavond en

donderdag voor veel gevaar

zorgde. Us en weder dien-

dendezal de bezorging vanaf

deze week, zoals u gewend

bent, weer op een hoog pijl

staan.
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week 2:

• Zonnekorn brood , met

gemalen zonnepitjes € 2,50

• Krentenbollen, 5 stuks € 1,95

Stap ook eens binnen voor

een lekker belegd broodje

met één van onze heerlijke

ambachtelijke salades en

een lekker kopje koffie

\
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort

De nieuwste

zonnebrillen van

TRUERELICION,

MOSCHINO.&CHOPARD
zijn nu binnen bij

SEA OPTIEK!!!!

Graag tot ziens!

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort
Tel.: 023-57 121 74
Vrijdag koopavond

Atelierruimte te huur!

In de gemeenteadvertentie

leest u er meer over

Gemeente Zandvoort

.0



FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons

heeft betekend, geven wij u kennis van het

overlijden van onze lieve moeder, zus en oma

Aleida Geertruida Helena
Hendriks - Coenders

— Leida —

weduwe van Frederik Evert ( Flits) Hendriks

Amsterdam, 14 mei 1922 Hoofddorp, 6 januari 2010

Amsterdam: Marijke en Roel

Samira, Souad

Rolleston, New Zealand: Kitty

Yolanda, Ciska

Rolleston, New Zealand

Zandvoort:

Amsterdam

Etowah (USA)

Correspondentieadres:

Lijsterstraat 23

2042 CH Zandvoort

Johan

Harry

Ruud en Riet

Ria

en achterkleinkinderen

De crematie heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

In plaats van kaarten.

Op 88-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons

heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder,

oma en overgrootmoeder

Ferdïnanda Pimemtel ~ de Haen

NAN

Nico Pimentel

Mildred f, Eileen

Daniël Ie

Guy

Rick en Debby

Jamie Lee

10 januari 2010

Fazantenstraat 3

2042 CK Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op

vrijdag 15 januari in het crematorium Haarlem,

Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord. Tijd

van samenkomst aldaar 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan hegrijpen dat je hebt geleden.

En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze

waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij u

kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,

onze moeder, oma en overgrootmoeder

Margaretha van der Ploeg - Pol

Groningen, Zandvoort,

19 februari 1925 8 januari 2010

Jan van der Ploeg

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Tollensstraat 15

2041 PP Zandvoort

Onze dank gaat uit naar huisarts B. van Bergen,

voor zijn goede zorgen.

Gré is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,

Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op

donderdag 14 januari om 14.00 uur in de aula van de

Algemene Begraafplaats Zandvoort, eveneens gelegen

aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in

de koffiekamer van de begraafplaats.

Heden is van ons heengegaan

mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en opa

Dirk Jacob Bartens

Zandvoort, 5 juni 1928 Zandvoort, 7 januari 2010

Anneliese Bartens - Kope

Robbert en Karin

Pnscilla

Celsiusstraat 35

2041 TB Zandvoort

De crematieplechtigheid

heeft dinsdag 12 januari plaatsgevonden.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Omdat u voor kwaliteit kiest!

ra
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart

~ Verzorging van overledene

~ Begeleiding voor nabestaanden

~ Persoonlijke aandacht

voor U en Uw dierbare

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

(herplaatsing)
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Namens ANBO afdeling Zandvoort geven wij

kennis van het overlijden van de heer

Jaap Paap

Altijd actief voor onze ANBO.
Tevens bestuurslid van het ANBO koor 'Voor Anker'.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen

zijn enthousiaste inbreng erg missen.

Zijn vrouw Sien en de verdere familie wensen

wij veel sterkte met dit verlies.

Zandvoort, januari 2010

Namens het bestuur van de ANBO Zandvoort,

Jaap Molenaar,

voorzitter

Met ontroering en dankbaar om zijn leven hebben wij

kennis genomen van het overlijden van

pastor Henk Kaandorp

Hij was van 1967 -
i pastor in de Agathaparochie.

Met zijn joviale en open geest heeft hij velen geraakt.

Spreekwoordelijk bleef zijn onaangetaste geheugen.

Gezichten en namen vergat hij niet. Met passie ging hij

voor in liturgie, verleden en heden eigentijds verbindend.

Binnen de Lokale Raad van kerken in Zandvoort een

stimulator van oecumenische samenwerking. Velen zullen

hem blijvend herinneren van school, om een gesprek, van

het kaarten, om zijn stem. Een man Gods midden in het

leven. Ook tijdens zijn emeritaat bleef hij betrokken bij de

Agathaparochie. Hij is 88 jaar geworden.

De uitvaartplechtigheid is in zijn geboorteplaats Heiloo,

zaterdag 16 januari om 11.30 in de Willibrorduskerk,

Westerweg 267. De begrafenis is daaropvolgend op

de begraafplaats naast deze kerk.

Namens het parochiebestuur St. Agatha,

Dick Duijves, pastor

Jan Akerboom, v.voorzitter

Sandra Kluyskens, secretaris
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Politiek

BURGERLIJKE STAND
1 JANUARI - 8 JANUARI 2010

Geboren:

Mees Benjamin, zoon van: Dullaart, Jan Daan en: Steur,

Jessica Charlotte.

Elisa Sterre, dochter van: van den Berg,Ramon en: Bietma nn,

Jacqueline.

Lieke, dochter van: Oerlemans, Remco en: Kofier, Friederika.

Arif Kamal,zoon van:Choubassi,Kamal emCalzado Korthof,

Karin.

Aangifte Geregistreerd Partnerschap:

Willemse, Hendrikus Gerardus Wilhelmus en: Paap, Helena

Johanna.

Overleden :

Ru hling, HendrikJan Willem, oud 89 jaar.

Viehoff geb. Makkee,oud 90 jaar.

van der Sluis geb. van Raam sdonk, Ma ria Johan na, oud 9 2 jaar.

Paap, Jacob, oud 81 jaar.

Bartens, Dirk Jacob, oud 81 jaar.

CARTOON

Commissie Raadszaken, 12januari

Veel discussie om Parel aan Zee+

Het door het college ingediende raadsvoorstel Structuurvisie

Parel aan Zee+ heeft veel vragen en discussie opgeleverd. Op

hoofdlijnen is men het wel eens maar in de details zit nog een

hoop ruimte om tot elkaar te komen. De Structuurvisie is een

kijk in de toekomst naar 2025 met een doorloop naar 2040.

Bijna drie uur had de commis-

sie nodig om te kunnen be-

sluiten dat het voorstel zeer

zeker geen hamerstuk zal

worden tijdens de komende

raadsvergadering van 26 ja-

nuari. Alleen de PvdA-fractie,

hoe kan het ook bijna an-

ders volgens Nico Stammis,

was het volmondig met het

voorstel eens. Hans Drommel

(VVD) verwoorde het goed

toen hij zei dat dit plan meer

discussie verdiende, niet al-

leen vanwege de importan-

tie maar ook vanwege het

feit dat het een goed plan is.

Verantwoordelijk wethouder

Marten Bierman is er stel-

lig van overtuigd dat Parel

aan Zee-i- investeerders naar

Zandvoort zal trekken,temeer

als de provincie Zandvoort

zal aanwijzen als badplaats

nummer een."Mocht Texel af-

vallen, (de andere gegadigde

voor de 'titel', red.) dan komen

ze in de rij staan om hier te

kunnen investeren", zei hij.

Vervolg op 26 januari.

APV
Het voorstel voor een nieu-

we Algemeen Plaatselijke

Verordening (APV), een ac-

tuele set regels voor het

gebruik van de openbare

ruimte, spitste zich hoofd-

zakelijk toe tot het toelaten

van honden op het strand.

Hondenbezitters mogen, mits

voorzien van een 'poepzakje',

hun huisdier tussen ig.00 en

07.00 uur op het strand uitla-

ten. Volgens het college is dit

moeilijk handhaafbaar, voor-

gesteld wordtom van 15 april

tot 15 september überhaupt

geen honden toe te laten

op het Zandvoortse strand.

Drommel, zelf hondenbezit-

ter, brak toch een lans voor de

'oude'situatie, gesteund door

bijna de voltallige commissie.

Minder vergunningen

De nog lopende APV wordt

sterk vereenvoudigd. Een

voorbeeld daarvan is de ver-

gunning die nodig is voor

evenementen: onlangs werd

besloten dat evenementen

die tot aan 300 toeschouwers

trekken wel moeten worden

gemeld, maa r verder vergun-

ningvrij zijn. Burgemeester

Meijer beloofde de commis-

sie dat hij na de zomer deze

APV samen met inwoners,

ondernemers en instanties

tegen het licht zal houden. De

bedoeling is te streven naar

een nog eenvoudiger APV.

"Misschien kunnen we wel

komen tot vergunningenvrij

beleid. Als men zich dan aan

de regels houdt is er niets aan

de hand. Zodra menzichdaar

echter niet aan houdt, zal er

alsnog een vergunning moe-

ten worden aangevraagd, die

dan zwaar zal worden beoor-

deeld", gaf hij als voorbeeld.

Ook over de APV heeft de raad

het laatste woord.

\f £ RVO LG ™ Pa g' na1 standplaatshoude

"Zolang wij niet de voor-

waarden uit deze vergun-

ning kennen dan is het dus

vooralsnog verstandiger

om het contract niet te te-

kenen", aldus Berg. De ge-

meente streeft ernaar om
op 26 januari de contracten

te laten tekenen.

Venters en

strandpachters

De venters op het strand

zijn nog lang niet zover. In

september is een contract-

voorstel gedaan richting de

ventersvereniging, die in de

BE RAP verwekt is maar nog

niet bij de vereniging op pa-

pier is binnen gekomen. Ook

van de venters is Arlan Berg

sinds kort de voorzitter. Hij

moet constateren dat de

gemeente nog steeds in ge-

breke blijft. Ook de strand-

pachters hebben nog steeds

geen contract en zijn in on-

derhandeling, maar deson-

danks weten zij nog steeds

niet wat de pachtsom zal

gaan worden. Toch moe-

ten zij in februari op gaan

bouwen om op tijd de eer-

ste gasten te kunnen ont-

vangen. De meeste strand-

pachters willen uiterlijk voor

de Pasen (4 en 5 april) open

zijn. De bouwvergunningen,

waaraan va nafkomendjaar

alle strandpaviljoens moe-

ten voldoen, komen mond-

jesmaat af. Hier echter zijn

ook een paar exploitanten

zelf schuldig aan door te

laat de bouwtekeningen,

en soms zelfs verkeerde, aan

te leveren en een bouwver-

gunning aan te vragen. Het

wordt kort dag, er zal nu wat

tempo gemaakt moeten

worden, willen er geen rare

dingen gaan gebeuren aan

het begin van het seizoen.

COLUMN

Koud begin

van 2010

Het is prachtig buiten. Ragfijne

ijzelrandjes versieren de bo-

men. Sinds lang hebben we

niet zoveel sneeuw gehad in

Zandvoort. De opwarmingvan

de aarde lappen we maar even

aan de (sneeuw)laars. Ook de

vorst zit tot nog toe stevig in

het zadel. Stiekem hoopt het

land op een Elfstedentocht.

Nee, schaatsen doe ik niet

meer. Te gevaarlijk. En koud!

Naast de open haard bekijk

ik al het gedoe op TV. Het lijkt

me geweldig als de vorst nu

even doorzet. Het Walhalla

voor schaatsfanaten wordt

dan geopend. Bij het opruimen

van de kerstversiering kwam ik

(weer) die dozen tegen. Ouwe

dozen met als opdruk: kinder-

spullen, agenda's en overige

troep."taten we die spulletjes

eens gaan bekijken." Via een

hoge ladder sleepte manlief

alles naar beneden. Verbijsterd

staarde ik in de eerste doos.

Popperige babyjurkjes, laken-

tjes en sloopjes. Zelfgemaakt.

Het meeste was vergeeld en

vol vreemde vlekjes. Geruite

wiegbekleding werd meteen

in de afvalbak gekieperd. Een

zilver bestekje en een geëmail-

leerd bordje, gepoetst en afge-

wassen. De piepkleine jurkjes

zijn in de peuterklas beland.

Ook nog een hele klus om die

priegeldingen te strijken. Dat

ik zoiets deed jaren geleden!

Na het wassen vielen de ga-

ten in de lakentjes.Weg ermee.

Ook de agenda's verdwenen

in de papierbak. In onze zij-

kamer staat nog een zak. Vol

met babykleertjes van klein-

zoon. Tja, dochter is ook aan

het opruimen... De moraal

van dit verhaal: bewaar al die

spullen niet. Voor je het weet

is alles vergeeld of verouderd

en is het een broeikast voor die

vliegensvlugge zilvervisjes.

Zolang het koud blijft gaat de

opruimwoede nog wel even

door. Totdat het voor- =
jaarszonnetje de aarde

weer verwarmt en we

kunnen genieten van

de tuin, bloemen en

planten. Het kan me
niet snel genoeg gaan!
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KERKDIENSTEN

KOMENDE ZONDAG

Protestantse gem. Zandvoort

io.oo uur ds. mr. J.W. Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St.Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

UZZ

"

U ITVAAILTZOIKiCEXTRUM ZANDVOO RT

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www. uzn-nederland.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 201 1 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042JN Zandvoort

Tel 023-5732 752 info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandagen dinsdag 09.00 -17.00 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. 06 -460 460 26 gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2- 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40- Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06-1139 1478 www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press BV.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

OPZ
Volstrekt onafhankelijke partij !

Zonder twijfel lijst 2

Blufjs
cLwim sterk 1

Maak het fleimjj

en ar/oen

Specialist voer al Mw bloemwerken.

pluspunt

Volwassenen & computer

Digitale Fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur

Start: 4 februari

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 uur

Start: 3 februari

Voor info en

aanmeldingsfomrulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

023 57 40 330

"Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal"

www.sportinzandvoort.nl

*_jjfc f~ Sportrs ad Zandvoort

HEMA

HEMA Zandvoort zoekt leuke mensen

vanaf 15 jaar voor de zaterdag en zondag.

Op zaterdag werken we
van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Zondag van 11.30 uur tot 17.00 uur.

Ook kunnen wij nog aanvulhulpen plaatsen,

2 uur per dag, b.v. van 16.00 tot 18.00 uur.

De tijden worden aangepast

aan jullie rooster.

Brieven aan mw. Kaspers of de hr. van der Laan.

Of haal een sollicitatieformulier

bij de klantenservice.

HEMA Zandvoort, Raadhuisplein 1
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Grandioos Nieuwjaarsconcert

pluspunt

YogActive
Donderdag 13:30- 15:00 uur

20:30 -22:00 uur

Start: 21 januari

Zwangerschapsyoga
Donderdag 19:30-21:00 uur

Start: 1 april

Stijldansen voor paren
Woensdag of Zondagavond

Voor info en

aanmeldingsfomrulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

023 57 40 330

Groenestein Schouten

Financiële Planning

Hypotheken

Pensioenen

Verzekeringen

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

V Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent

*/ Begeleiding tijdens het gehele hypotheekproduct, geen

zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris

3 Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Flexibele openingstijden, waar en

www.gsfinancielediensten.nl

Het Nieuwjaarsconcert met de koren Voor Anker, Music

All In en I Cantatori Allegri, was van het begin tot het ver-

rassende einde van hoog niveau. En het einde was verras-

send omdat het een geheim gehouden optreden was van

toneelspelers van Wim Hildering die liedjes uit hun jubile-

ummusical De Jantjes zongen.

Het deed de organisatie goed

dat ondanks het barre winter-

weer met spekgladde straten

en trottoirs de Agathakerk

goed gevuld was, weliswaar

niet helemaal vol maar toch

zeker voor 90% gevuld. Het

ANBO-koor Voor Anker, onder

leiding van Wim de Vries, en

Music All In van dirigent Ed

Wertwijn, hadden voor de

gelegenheid een aantal num-

mers uit bekende musicals

ingestudeerd die prima uit

de verf kwamen. I Cantatori

Allegri 'beperkten'zich onder

leiding van dirigent Jan Peter

Versteege,tot klassieke liede-

ren met een wonderbaarlijk

hoog niveau. Na de pauze kre-

gen Martha Koperen Wim de

Vries zelfs een staande ova-

tie na een aantal duetten.

Dat Martha Koper op hoge

leeftijd nog steeds beschikt

overeen prachtige geoefende

stem was overduidelijk.

De in het programmaboekje

aangekondigde 'Finale' was

voor de toehoorders een

volkomen verrassing. Nadat

stalmeester van dienst Paul

Olieslagers deze had aange-

kondigd, gingen de deuren

achterin de kerk open en

kwam de cast van De Jantjes,

dat toneelvereniging Wim
Hildering afgelopen jaar als

jubileumstuk met veel succes

op de planken heeft gebracht,

achter een accordeoniste de

kerk binnen, waarna nog een

twintigtal minuten een aan-

tal nummers werd gebracht

die door de zaal volmondig

werden meegezongen. Henk

Jansen onderscheidde zich

door in een heerlijk, onver-

valst Amsterdams accent

twee solos op zich te nemen.

Een Nieuwjaarsconcert dat

geheel anders was dan dat

van vorig jaar: een uitsteken-

de vondst van het organisa-

tiecomité!

ZANDVOORT SCHOON
genoeg van de sneeuwoverlast!?

MJIUlrN!*

Er is deze weken weinig te doen aan straatvegen en groenonderhoud.

Voorlopig houden we ons allemaal bezig met gladheidbestrijding.

Bedenk daarbij dat de vuilnisman de hele dag door de sneeuw ploe-

tert. U helpt hem geweldig als u de afvalbak en grofvuil zo gunstig

mogelijk voor hem neerzet.

De huidige weersituatie is wellicht ook een reden om de aandacht te

verschuiven naar gescheiden aanbieden van afval: glas, papier, tex-

tiel, KCA, koelkasten en elektrische apparatuur moeten apart worden

ingeleverd. Nog bruikbare spullen uit het huishouden kunnen naar

Gemeente Zandvoort de Schalm en grofvuil moet ordelijk en zonodig gebundeld worden

aangeboden. Of het nu waait, regent of sneeuwt: Samen houden we
ZANDVOORT SCHOON!? Bel voor meer informatie de reinigingscon-

troleur en/of de meldlijn 023-5740200.

Met OOG en OOR
De badplaats door

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

Goed nieuwjaar

Een geweldig bericht kreeg

stichting Bunker Museum
Zandvoort (BMZ) in het pas

geboren nieuwe jaarte ho-

ren. Na de oprichting van

stichting BMZ, anderhalf

jaar terug, is de kogel door

de bunker: Waternet heeft

aangegeven mee te willen

werken om de officiers kan-

tinebunker aan het begin

van de zuidduinen aan te

wijzen als museumbunker.

Hoewel er eerst nog een

schriftelijke bevestiging

moet komen en onderte-

keningvan een contract, is

er meer licht in de duister-

nis gekomen. Er moet nog

veel werk verzet worden,

zoals de bunker uitgraven,

deuren in de bunker plaat-

sen en uiteraard sponsors

aanschrijven. De streefda-

tum voor de opening heeft

stichting BMZ gesteld op 5

mei 2010.

Redding nabij

Tijdens d e extreme

sneeuwval op woensdag

6 januari was het ook voor

de politie nauwelijks mo-

gelijk om met normale

voertuigen in de regio te

rijden. Aan het eind van

de middag werd besloten

om de twee 4x4 voertui-

gen van de Zandvoortse

Reddingsbrigade in te zet-

ten in de omgeving van

Haarlem. Bewoners van

Haarlem moesten wel

even wennen aan de twee

oranje reddingsvoertuigen

die met blauwe verlich-

ting door de straten reden.

Dankzij de Zandvoortse

Reddingsbrigade kon in

Haarlem snelle hulp gega-

randeerd blijven.

Onveilige

rotonde?

Al eerder heeft de

Zandvoortse Courant

bericht over Trudie

van Duin, die con-

tact heeft gezocht met de

gemeente over de onveilige

verkeerssituatie op de ro-

tonde Van Lennepweg. De

gemeente stelde dat er een

duurzaam veilige rotonde is

aangelegd, waar bovendien

weinig ongevallen plaats

vinden. Het is dus geen

'black spot', aldus de ge-

meente. Maar Van Duin ziet

dat anders: "Een black spot

is namelijk een plek waar

in drie jaar tijd, minimaal 6

ongevallen met letsel zijn

gebeurd. Uit de verhalen op

het schoolplein blijkt dat

dit aantal ruimschoots is

gehaald." Van Duin

wil de gemeente er-

van overtuigen dat

er meer ongevallen

zijn geweest dan

er geteld zijn. Dan

pas kan men eisen

dat de gemeente de

verkeersveiligheid

verbetert. Zij vraagt

iedereen die op deze roton-

de een (bijna) ongeluk heeft

meegemaakt, dit kenbaar te

maken via het klachtenfor-

mulier op de gemeentelijke

website.

Het zal je

maar gebeuren

Dichter bij Zee Ada Mol ver-

telde nietsvermoedend aan

Ankie Miezenbeek het ver-

haal van haar hond Mickey.

Als knipoog maakte Ankie

daarvan het volgende rijm-

pje. "Mickey liep langs het

Zwanenmeer. En dacht, ik

ga lekker op het ijs voor een

keer. Het duurde even voor-

dat Mickey het door had.

Het ijs was veel te dun en

ook erg glad. Ada zag het

gebeuren en schrok zich

dood. Keek eens rond, lag

er echt geen boot? Hier

veel ijs en daar een beetje

water. Niemand had Ada

en Mickey in de gaten.

Wat moest Ada nu toch

doen?Tjonge, die Mickey

is echt een oen! Ik moet

hem nu toch echt gaan

halen. Oh, wat is dat vre-

selijk balen. Mickey houdt

het echt niet langer vol. Ik

heet toch niet voor niets:

Ada Mol. Jas uit, het ijs op

en oh jee het water in. Bah,

ik heb helemaal geen zin.

Brrrrrr het water is echt

heel koud. Het is omdat ik

zo van Mickey houd! Het

moest, of ik wilde of niet,

toch gebeuren. Thuis toch

maar alles vertelt, in geu-

ren en kleuren."

Hoofdprijzen

decemberactie

Zaterdagochtend zijn de

acht hoofdprijzen van de

OVZ decemberactie uit-

gereikt. De gelukkige win-

naars namen in grand

café Danzee hun prijzen

in ontvangst. Gert van

Kuijk, de nieuwe en zeer

actieve voorzitter van OVZ

(Ondernemersvereniging

Zandvoort): "We hebben

125.000 lootjes laten ma-

ken en er zijn er echt niet

veel over. Dat betekent dus

dat de actie goed is aan-

geslagen bij het winkelend

Zandvoorts publiek.We heb-

ben vier weken lang circa 25

prijzen mogen uitdelen en

dan nu de acht hoofdprij-

zen", aldus Van Kuijk.

CL 4>
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Vraagprijs: €499.000,= k.k.

Deze halfvrijstaande woning in Zandvoort-Zuid is

gelegen aan een idyllisch laantje met veel groen

dichtbij de Amsterdamse Waterleidingduinen en het

bekende "Zwanen meertje". De woning beschikt o.a.

over 3 slaapkamers, een gastenverblijf of praktijkruim-

te, een ruime garage, een diepe zonn :r*tf!\srtuin

met terras en een zéér royale ^'^^!j\/i*grdere

auto's. Heerlijk ru st

'

pA<\^* ' -'
' ^jne locatie nabij

dezuidduiney^^\^^"n het centrum.

*\^l^nue woonlocatie in Zandvoort-Zuid;

k'vv'oonoppervlakte ca. 130 m 2

excl. gastenverblijf/praktijkruimte;

Royale oprit voor meerder auto's

Perceelgrootte 413 m 2
, bouwjaar circa 1954;

Zie www.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

Van Lennepweq 63-33

Zandvoort

Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Deze royale en moderne woning is verdeeld over

3 woonlagen. De woonkamer heeft openslaande

deuren naar de tuin, er is een moderne keuken met

inbouwapparatuur, 4 slaapkamers en een luxe bad-

kamer met stoomdouchecabine! Deze dijkwoning

heeft veel ruimte en is gunstig gelegen nabij scholen,

het centrum, het strand en de duinen. Parkeer-

gelegenheid treft u in de directe omgeving, zowel

voor als achter de woning.

• Aantrekkelijke lichte woning met verrassende

indeling én 4 slaapkamers;

• Royale woning met parkeermogelijkheden

aan de voor- en achterzijde van de woning;

• Heerlijk zonnige tuin op het zuiden met berging;

• Woonoppervlakte 130 m 2

, perceeloppervlakte 94 m 2

;

• Ziewww.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

Deze ideale eengezinswoning beschikt over 3 slaap-

kamers en een prettige achtertuin met achterom. De

woning is gunstig gelegen aan een rustige straat en

op slechts 250 meter van het strand! Achter de woning

is een speeltuintje met extra parkeergelegenheid

aanwezig. Bent u op zoek naar dé geschikte eenge-

zinswoning dan bent u van harte welkom vooreen

bezichtiging!

• Ideale gezinswoning op slechts 250 m van het strand

• Parkeermogelijkheden op achtergelegen parkeerterrein

• De woning is geheel v.v. dubbel glas. Intergas CV 2001

• Tevens wordt er een garage aan het Fenemaplein

t.k. aangeboden, vraagprijs: € 23.500,= k.k.;

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

,
perceel 99 m 2

;

• Zie www.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Maar weinigwoningen kunnen zeggen dat zeeën

prachtig vrij uitzicht hebben over de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Laat deze knusse tussenwoning

met voor- en achtertuin dat nou hebben! De woning

beschikt o.a. over een woon- en eetkamer met open

keuken v.v. diverse inbouwapparatuur, een badkamer

met ligbaden inloopdouche, 1 ruime slaapkamer en

een aangebouwde stenenberging welke ook van bin-

nenuit te bereiken is.

• Ideale starterwoning in een heerlijke omgeving;

• Voortuin en achtertuin met achterom

en stenen berging;

• Dakkapel aan de voorzijde van de woning.

• Woonoppervlakte 50 m 2
, inhoud woning 165 m 2

,

bouwjaar ca. 1920;

• Ziewww.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

Huurprijs: € 3.500,= p.m.

excl. BTW en nutsbedrijven.

n Zandvoort-Noord ligt dit zeer ruime bedrijfspand

[ca. 480 nr) met bedrijfshal, kantoorruimte, pantry,

buitenruimten en parkeren op eigen terrein voor

minimaal 4 auto's. Het bedrijfspand is te bereiken via

de entree of via de overheaddeur {3.65 breed x 2.85

hoog). Het bedrijf is voor vele doeleinden geschikt

denkt u aan opslagvoorauto's, voorraden, distributie,

lichte industrie etc.

• Mogelijkheid om een gedeelte te huren van de

opslagruimte i.p.v. het geheel;

• Parkeergelegenheid op terrein en buitenruimten

aanwezig;

• Alarminstallatie aanwezig;

• Huurtermijn ijaar + 1 jaar optie, maximaal 3 jaar;

• Waarborgsom 3 maanden huur, indexering is van

toepassing;

• Ziewww.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

000,= k.k.

Wie weet Videoland in Zandvoort nou niet te vinden?

Deze bedrijfsruimte is op een goede en levendige

locatie gelegen midden in het centrum. Het is voor

vele doeleinden geschikt zoals detailhandel of

kantoorfunctie. Op woensdag is de wekelijkse markt

om de hoek en de herontwikkelingvan het Louis

Davidscarree biedt een goed toekomstperspectief. Het

pand is 18 meter diep en heeft naar binnen draaiende

deuren aan de voorzijde. U wilt als zelfstandige niet

meer huren en eigenaar van uw bedrijfspand zijn?

U bent van harte welkom voor een bezichtiging!

• Alarminstallatie aanwezig, airco bouwjaar ca. 2001

;

• Alle zondagen koopzondag in Zandvoort;

• Vloeroppervlakte ca. 95 m 2

;

• Zie www.greevenmakelaardij.nl

voor digitale plattengronden en details.

GREEVEN
111 ,1 k 1.' I .1 .1 : tl : 1 ö. È.

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

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

Meest verkopende makelaar in

Zandvoort 2009! (bron: NVM)

M
M\RJF-DENJ33 WONEN

Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

VVV Zandvoort op Vakantiebeurs 2010
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EVENEMENTEN AGENDA

Afgelopen dinsdag is in de Jaarbeurs in Utrecht het start-

sein gegeven voorde Vakantiebeurs 2010. Vanzelfsprekend

is ook Zandvoort aanwezig op de grootste Nederlandse

beurs voor aansprekende arrangementen, leuke dagjes uit

en verrassende week(end)jes weg. VVV Zandvoort verte-

genwoordigt in de stand van Noord-Holland dé badplaats

van de provincie.

Dinsdag, tijdens de vakdag

van de Vakantiebeurs, werd

de Noord -Holland stand

feestelijk geopend door gede-

puteerde Jaap Bond, burge-

meester van Amsterdam Job

Cohen en oud BZN-za neer Jan

Keizer. Tevens gaven zij daar-

mee het startsein voor het

themajaar 'Watersensations'.

Ook de Zandvoortse wet-

houder van Economie en

Toerisme, Wilfred Tates, was

hierbij aanwezig.

Tijdens de opening werden

twee onderdelen in het

kader van het themajaar

gepresenteerd: een film

over Noord-Holland waar-

in water centraal staat en

'de watermeter', een leuke

gadget waarmee je de wa-

tertemperatuur kan meten.

Vervolgens kan men de con-

clusie trekken dat bij elke

(water)temperatuur de pro-

vincie Noord-Holland van

alles te bieden heeft!

Woensdag gingen de deu-

ren open voor de consu-

ment, die het leukvindtom

te zien welke 'toeristische

producten'allemaal te koop

zijn. En één van die toeristi-

sche producten is een 'Zin

in Zandvoort '-arrangement.

Uitgerust met een actie-

kaart, de nodige flyers en

natuurlijk de kersverse WV-
gids 2010, is VVV Zandvoort

klaar voor de drukte die de

beurs nog brengen zal. Ook

in 2010 zal de trend 'Lekker

weg in eigen land' door-

zetten en daar maakt VVV
Zandvoort dankbaar gebruik

van. "Vorig jaar hebben we
tijdens de vakantiebeurs

veel arrangementen ver-

kocht en dat hopen we in

2010 eigenlijk wel te over-

treffen",zegt Lana Lemmens

van VVV Zandvoort, "en hier-

voor krijgen we dit jaar wel

heel bijzondere hulp. Onze

burgemeester Niek Meijer

komt namelijk ook een

dagje meehelpen de 'Zin in

Zandvoort'-arrangementen

te verkopen." Degenen die

tijdens de beurs een arran-

gement boeken, maken hier-

mee óók nog kans op een di-

ner bij de burgemeester en

zijn vrouwthuis!

Een ieder die de Vakan-

tiebeurs en natuurlijk de

sta nd va n VVV Za n d voo rt wi I

bezoeken, kan dit nog tot en

met zondag lyjanuari.

IANUARI

IS

Plaatsgenootje naar finale

'Kinderen voor kinderen'

De 9 jarige Leah Bos uit Zandvoort is uitzinnig van blijd-

schap. Via de voorronden van het songfestival 'Kinderen

voor kinderen' heeft zij zich geplaatst voor de grote finale

op 26 februari aanstaande in theater 't Spant in Bussum.

Samen met nog 10 andere zangtalenten uit Noord-Hol-

land, is zij uit een groep van 260 uitgekozen om naar de

provinciale finale te gaan.

Hanneke van Dam
sjoelkampioene

Dinsdag 12 januari werden in Café Koper de open kampi-

oenschappen Sjoelen voor dames georganiseerd. Veertig

dames hadden zich aangemeld en streden fanatiek om

de eretitel. Hanneke van Dam ging er aan het eind van de

avond mee vandoor.

Van kleins af aan wist haar

moeder dat Leah een 'thea-

terbeest(je)' zou gaan wor-

den. Al vroeg zong zij eigen

teksten en op haar derde is

zij op ballet gegaan bij Conny

Lodewijk.Toch was de muzi-

kale kant meer haar ding en

nu leert ze keyboards bij de

Zandvoortse muziekschool

New Wave. Binnenkort stapt

ze over naar gitaarles. Ook

volgt zij nu zangles ter voor-

bereid ing voor de grote finale.

De aanwezige heren moch-

ten tijdens dit kampioen-

schap niet sjoelen maar wel

luidruchtig joelen. En dat

werd veelvuldig gedaan als

ondersteunende begeleiding

in de lange voorronde, die uit-

eindelijk zes deelnemers voor

de finaleronde opleverde. De

afsluitende en spannende

finale werd met 9,3 punten

Oomstee Jazz - Clous van Mechelen Quartet

in café Oomstee. aanvang 21.00 uur

Classic Concerts - Openingsconcert:

Heemsteeds Philharmonisch Orkest.

Protestantse Kerk, aanvang (15.00 uur

Jazz in Zandvoort -Trio Johan Clement met als

gast Jasper Blom, De Krocht, aanvang 14.30 uur

Jazz café - SPOOR 5 in café

Alex, aanvang 16.30 uur

} Frans Duijts avond Kom gezellig meezin-

gen op de liedjes van Frans Duijts! In 't

Wapen van Zandvoort, aanvang 21.00 uur

; Jazz café - Papa Luigi e amici in

café Alex, aanvang 16.30 uur

Jazz café -SPOOR 5 in café

Alex, aanvang 16.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

WATERSTANDEN
Hoogw Laag Hoog Laag Hoog

DO 14 03 10 11.06 15.23 23.44 -

VR 15 03.48 11.45 15.54 - -

ZA 16 00.30 04.21 12.09 16.28

ZO 17 00.45 04.55 12.35 17.00

MA 18 00.55 05.29 13.15 17.35

Dl 19 01.14 05.59 13.50 18.16

WO 20 02.06 06.31 14.19 18.46

DO 21 02.24 07.06 15.06 19.16

SPOTLIGHTS

gewonnen door Hanneke

van Dam. Overige uitslag: 2.

Hel ma BI u ijs (gi),3.Anlta van

Dam (88), gedeeld 4. Ellen

B I u ijs en Belinda Göranssen

(83) en 6. Olga Poots (80).

Dinsdag 23 februari wordt

het 2e Heren Open Sjoelkam-

pioenschap gehouden.

Aanvang 19.30 uur. Inschrij-

vingen zijn nu al welkom.

Marêoes
wordt

19 januari 2010

18 jaar f

Van Matte Qefeêiciteetd

Papa, Mama, Maaike, oh Odie

Onze Dommel wordt 16 januari 30 jaar!!!

Als je Jesse ziet, roep dan "Woef!"

Lieverd, gefeliciteerd met je verjaardag!
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DDD
PRENDMARK
MAKELAARDIJ O.C.

De makelaar die voor elke woonwens
een passende sleutel heeft.

Kijk op www.trendmark.nl

of bel Mark Grote op tel.: 023-5734712

,

201 0! Een nieuw jaar, hoog tijd voor

leuke conditietraining in de buitenlucht!

Onze trainingen zijn zeer verantwoord

en voor iedereen toegankelijk.

Iedereen die zich per telefoon of via onze

website inschrijft voor 1 februari profiteert

van een aantrekkelijke korting:

u betaalt geen € 95.- maar € 59,- voor 10 trainingen!

Trainingstijden: woensdag: 19.30-20.45 uur,

zaterdag: 10.00-11.15 uur.

Verzamelplaats: Boulevard Paulus Loot

t.h.v. strandtent Havana.

Bel: 06-53227486

Mail: info@quatrobt.nl

www.QuatroBT.nl

Eindelijk leuke conditietraining.'

(ijfafex »w tg^mé*^

%
Zondag 17 januari

vanaf 15.00 uur

Gezellige

Amsterdamse middag
met lekkere hapjes

&

E.aterdo$ Z3 $nw>c,

/crof Z/.00 uur

Frans iswjts avW-
Kot* $eielh$ r*eevr\$er\/

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl

Gasthuisplein 10 - 2042 JMZandvoort
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten.

CjL/.\K Amsterdam
IVIRA t . l\ Zandvoort
DAK - LOOD - EN ZINKWERK

Bitumineuze dakbedekkingen

Pannen daken

Shingle daken

Zinken en koperen daken

Dakterrassen

Dakisolatie

Goot vernieuwing en reparatie

Koper en zinkwerk

Loodwerkzaamheden

Hemelwater afvoeren

Stormschade en onderhoud

Ook voor uw schilderwerken

Vooral uw voorkomende dakwerkzaamheden

Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390

Bel voor vrijblijvende offerte ofdakadvies Fax: 023-573 1393

«i O

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 1 0, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

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

HflROCflffiO
Geenzinom te kokkerellen?GewoonHarocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,

spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Let Op! Ook de seniorenmenu's a € 7,—

en de daghap a € 10,-- bezorgen wij gratis!

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Woensdags gesloten

Bel: 5712102
kijk voor meer info:

www.harocamo.nl

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Ontbijt - Lunch - Diner*- Terras

Iets te vieren?

Informeer naar onze mogelijkheden! I

Flexibel

Enthousiast

Klantgericht

Persoonlijk

Zelf kleding maken
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur

Start: 2 februari

Intuïtief tekenen en schilderen
Woensdag 19:45 - 21 :45 uur

Start: 10 maart

Aquarelleren
Dinsdag 9:00 -11:30 uur

Start: 19 januari

Fotografie
Maandag 20:00 - 22:00 uur

Start: 1 februari

Voor info en

aanmeldingsfomrulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

023 57 40 330

pluspunt

HUGOOS
restaurant - café

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 29,50
Gerookte rib-eye

met een mayonaise van rode pesto
of

Kreeftensoep
met halfgeslagen room en cognac

***
Entrecote

met een jus van kastanjechampignons
of

Blackened zalm
in cajun kruiden gebakken zalm

%%%
Huisgemaakte Apfelstrudel

met kaneelijs

Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

www.restauranthugoos.nl

/
Bezoek ook eens onze website:

www.sportinzandvoort.nl # SponSpörtx**d tjjjwdwwirt

SZ verkiezingsprogram overhandigd
Een afvaardiging van Sociaal Zandvoort (SZ), onder leidingvan voorzitter/raadslid Willem

Paap, heeft afgelopen vrijdag hun allereerste verkiezings program aan burgemeester Niek

Meijer overhandigd. Het is tevens de eerste politieke partij die hun programma voor de

komende vier collegejaren in de openbaarheid bracht.

Het allereerste verkiezings-

program omdat SZ een af-

splitsing is van de SP, die

gedurende de huidige raads-

periode is ontstaan. "Sociaal

Zandvoort is ervoor alle bur-

gers en geeft extra aandacht

aan de ouderen en zwakke-

ren in onze samenleving. Dat

kunt u terugvinden in ons

verkiezingsprogramma. Wij

vinden dat het belang van de

Zandvoortse inwoners cen-

traal moet staan. U mag ons

hierop aanspreken",zei secre-

taris Henk Keur na afloop van

de kleine ceremonie strijdlus-

tig en penningmeester Kees

Visser kon dat alleen maar

beamen. Meijer beloofde dat

hij het program, dat tevens

op de website www.sozci-

aalzandvoort.nl staat, door

zal lezen.

Zandvoorter wordt hoogleraar

Dr. Nico Blom (46) is bij het LUMC in Leiden aangesteld als

hoogleraar Kindercardiologie, met als specialisme hartrit-

mestoornissen bij kinderen. Nico Blom woont in Zandvoort

en is hier zijn carrière begonnen op de Mariaschool. Vrijdag

jongstleden was zijn oratie in Leiden.

Samen met de zustercentra

van het Academisch Medisch

Centrum (AMC) en het VU

medisch centrum, vormt het

Leid se kinderhartcentrum

het Centrum Aangeboren

Hartafwijkingen Amster-

dam/Leiden (CAHAL). Blom is

binnen het LUMC werkzaam

bij het Willem-Alexander

Kinder- en Jeugdcentrum,

kort gezegd de afdeling

Kindergeneeskunde. Blom is

de enige kindercardioloog in

Nederland die is gespeciali-

seerd in katheterablatie be-

handelingen bij kinderen met

hartritmestoornissen. Verder

heeft hij zich toegelegd op in-

terventies via hartkatheterisa-

tie bij patientjes met aange-

boren hartafwijkingen. Sinds

2000 is Blom bij het LUMC
plaatsvervangend hoofd van

de afdeling Kindercardiologie.

Project in Suriname

Hetonderzoekvan Blom richt

zich op de ontwikkeling van

het prikkelgeleidingsysteem

Fred Paap niet op kieslijst GBZ

De afgelopen weken is er binnen het Zandvoortse politie-

ke wereldje druk gespeculeerd over de opmerkzame aan-

melding van Fred Paap bij Gemeentebelangen Zandvoort

(GBZ). De vraag was of Paap, de huidige fractievoorzitter

van de VVD in de gemeenteraad, op de kieslijst zou komen

te staan en zo ja, op welke plaats. Afgelopen donderdag

was er na de besloten algemene ledenvergadering van

GBZ duidelijkheid.

door de Kieswet, niet op de

lijst van GBZ kon komen.

De Kieswet is dwingend als

het gaat om de kieslijsten.

Iedereen die een plaats krijgt

op een lijst moet een ver-

klaring van ondersteuning

ondertekenen en die is on-

herroepelijk. Aangezien Paap

op de negende plaats bij de

VVD staat, en derhalve zo een

verklaring heeft ondertekend,

kan hij dus niet bij GBZ op de

lijst komen. "Er was eventueel

een mogelijkheid geweest als

ik het bestuurvan de VVD een

verzoek zou doen om mij van

de lijst te halen voordat die

Nadat de deuren weer ge-

opend waren kwam naar

voren dat Paap, gedwongen

bij de Kiesraad zou worden

ingediend. Ik heb dat niet

gedaan en dus sta ik er bij de

VVD op", aldus Paap in een re-

actie. Tevens gaf hij aan ook

niet de wethouders kandidaat

voor GBZ te zijn.

Definitieve kieslijst

De leden van GBZ hebben

tijdens de vergadering de de-

finitieve kieslijst vastgesteld.

Lijsttrekker en wethouders-

kandidaat is Michel Demmers.

Hij wordt gevolgd door oud-

raadslid Astrid v.d.Veld en Leo

Miezenbeek staat op drie. De

overige plaatsen zijn voor: 4.

oud-bijzonder commissielid

Charlotte Jongmans; 5. Joke

Draijer, het huidige raadslid

voor GBZ; 6. Cor Draijer; 7. het

huidige bijzonder commissie-

lid Cor van Koningsbruggen;

8Theo van Koningsbruggen;

g. Lars Carree; 10. oud-raads-

lid Jaap Brugman; 11. Dennis

Visser eni2. MichielJansen.

van het hart in relatie tot het

ontstaan van hartritmestoor-

nissen en klinisch onderzoek

aan hartritmestoornissen.

Verder participeert hij in

onderzoek aan interventies

via hartkatheterisatie en in

onderzoek naar de rechter-

kamerfunctie van patiënten

met aangeboren hartziekten

die samenhangen met vo-

lume of drukoverbelasting.

Blom participeert sinds 2000

ook in hetKindercardiologisch

Project Suriname: jaarlijks

worden kinderen met een

aangeboren hartziekte ge-

screend in het Academisch

Ziekenhuis in Paramaribo.

Sinds de late jaren zeventig

worden ze, indien nodig, voor

verdere behandeling naar

Leiden overgebracht, hetgeen

zeer kostbaar is. Sinds 2005

reizen ook teams van CAHAL

naar Paramaribo om er in het

Academisch Ziekenhuis ingre-

pen te verrichten. Vorig jaar

heeft Blom voor dit project

een bijdrage ontvangen van

Rotaryclub Zandvoort, mede

door met (oud)plaatsgenoten

Willem Jubels,Wouter Kolk en

George Polman de marathon

van New York te lopen.

Onenigheid over afschieten damherten
Gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn

het begin januari niet eens geworden over de overlast die

de damherten veroorzaken. De provincie wil dat de dam-

herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden af-

geschoten, de gemeente weigert dat vooralsnog.

door Nel Kerkmon

De meningen van de gemeen-

te en provincie lopen duide-

lijk uiteen. Zo vindt gedepu-

teerde Jaap Bond dat er eerst

een beheerplan moet komen

waarmee onderzocht wordt

of afschieten van de dieren

nodig is. De Amsterdamse

wethouder Maarten van

Poelgeest wil hier niets van

weten. Hij wil eerst kijken

of het plaatsen van extra

hekken en wildroosters een

oplossing is. Gedeputeerde

Bond ziet de hekken niet zit-

ten, hij vindt dat het plaatsen

van wildwerende hekken niet

zal voldoen aan het algemene

dierenwelzijn. Daarmee doelt

Bond op de andere dieren in

het gebied die door te veel

herten benadeeld worden als

het gaat om voedsel.

Ontheffing voor afschot

De gemeente Amsterdam, ei-

genaar van de Amsterdamse

Waterleidingduinen, is ver-

antwoordelijk voor het flora-

en faunabeheer. In 2004 is

Amsterdam gestopt met het

wildbeheer en inmiddels is

het aantal damherten in 5

jaar tijd verhoogd. De afge-

lopen maanden was er zowel

op ambtelijk als op bestuurlijk

niveau contact tussen de pro-

vincie en Amsterdam, waarbij

ambtelijk er geen verschil van

mening is over de aantallen

in het dossier. Voordat er af-

geschoten kan worden moet

er eerst een gedegen fauna-

beheerplan komen waarapart

het onderdeel damherten

centraal staat. Daarna zal een

rechter het plan toetsen en

pas dan kan er een vergunning

komen voor afschot. Dit pro-

ces kan nog tot eind 2010 du-

ren voordat de provincie een

aanwijzing kan geven, tegen

de wil van de eigenaar van het

gebied, dat jagers damherten

mogen afschieten.
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"ZFM Zandvoort 20 jaar live"

Dinsdag 9 februari bestaat ZFM Zandvoort precies 20 jaar.

Om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers,

ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders

en andere belangstellenden uit

voor de receptie op 9 februari 2010.

Locatie: Take Five aan zee

Boulevard Paulus Loot 28

2042 AD Zandvoort

Tijd: 18.00 tot 20.30 uur

Muzikale omlijsting: Ruud Jansen

Wij rekenen op uw komst!

"Zegt het voort, zegt het voort"

( "A*

^ê^fr

Zondag 24 Januari

Vanaf17. OOuur

RUUD JANSEN

Live achter de piano.
***

ttaCtestraat 32
\
2042 LN Zandvoort

www. cafefier. nC

—- * * li*""--
Zandvoort, 9januari 2010

Beste ondernemers in Noord,

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) wil in 2010 o.a. de aanpak van het

bedrijventerrein Nieuw Noord stevig op de politieke agenda zetten. Een deel van het

terrein is in de loop der jaren verpauperd en een gedegen integrale aanpak is o.i. zeer

gewenst.

Als start willen wij, samen met politici, ondernemers en vertegenwoordigers van

de pers, een '"Schouw" organiseren om ter plekke vast te stellen hoe de situatie is.

Vervolgens een bijeenkomst in Pluspunt waar een vertegenwoordiger van de KvK
in het kort zal schetsen welke mogelijkheden er zijn om een bedrijventerrein met

succes te upgraden.

Aan de politieke partijen hebben wij inmiddels hun visie gevraagd over de toekomst

van het bedrijventerrein. Mogelijk dat u mede op basis van hun visie beter uw stem

tijdens de komende verkiezingen voor de gemeenteraad kunt bepalen.

De verschillende meningen zullen wij u ook tijdens die bijeenkomst presenteren.

Uiteraard zullen wij de diverse politici blijven attenderen op dit onderwerp.

Ter afsluiting een borrel om met elkaar bij te praten over dit en andere onderwerpen.

Wij verwachten u op maandag 25 januari om 15.30 ter hoogte van Colpitt, Kamerlingh

Onnesstraat 40.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Spolders

Ondernemer Noord en bestuurslid OVZ
Mede namens het Ondernemers Platform Zandvoort en

de Kamer van Koophandel

lOMSTEE Café Oomstee
Vrijdag 15 jan: aanvang 21:00 uur.

Swingend begin van hot nieuwe jaar

Clous van Mechelen
Quartet!

Cl bul \an Mc-cftclcn ïjsr. Nick vnn den Qos pu.iQ

Ben Jnnr-sc-n con'.'aois £ Mcnno VucncnrJnnl tfru.iu

YViJd.Ti-y 23 \ntï: .iiirï'v.'iii^ 21:ÜD uui

rVlachteld Cambridge Quartet
Hjthttld Carobadgat za-ng Nick van d« r Uoi pi&no

Hans KwjIl[-iti;I cor-IrjÉos I Vr-no Vccnendnal - drums

Z.'è irvww. ooms re*.rTJ vüüv iwutre intoittiüilt.

ff - Zeestraat tj2 - jEimtfiwort - 023 S^J B? 77 - rtww.oomsirw.ff.1

Accountants kantoor

dr*. H.G. Hupptlichötcn

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

belastingaangiften / fiscale adviezen • administraties / boekhoudingen

jaarrekeningen • accountantscontrole / management ondersteuning

Ttrorbcdkcstniïrt 19 2M2 GM Zindvwrt-Tci57IM56
Fax 5731 191 » iccoununT5,kaniDor(iÏ!huppelschQcen.nl

www.hupp4b-rihoceni.nl
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Kunstenaars gezocht Jasper Blom in De Krocht

Hoewel het nog een witte wereld is en er volop geschaatst Komende zondag zal topsaxofonist Jasper Blom de gast

wordt, is de Lokale Raad van Kerken Zandvoort al weer zijn van het Trio Johan Clement in het kader van Jazz in

druk doende met de nieuwe zomerexpositie. Voorde vijfde Zandvoort. Blom (1965 ) geldt als een van de belangrijk-

keer is er, traditiegetrouw in de maanden juli en augustus, ste saxofonisten uit de Nederlandse jazzscene. Hij won het

een expositie in de Agatha kerk aan de Grote Krocht. Meervaart Jazzconcours en de European Jazz Award.

door Nel Kerkman

De tentoonstelling in 2009

was ondanks het moei-

lijke thema 'Horen, Zien en

Zwijgen'een groot succes. Het

aanbod aan kunst was divers

met niet alleen schilderijen en

beeldhouwwerken maar ook

poëzie, glaswerk, fotowerken

en patchwork. Er zijn zelfs

verschillende kunstwerken

verkocht. Dit jaar is het thema

'Op golven van muziek' zeer

inspirerend en zal ook gekop-

peld worden met de oecume-

nische kerkdiensten.

Regiogebonden

Natuurlijk is iedereen wel-

kom, amateur- of profesi-

onele kunstenaars. Buiten

het thema zijn er nog een

paar zaken waaraan voldaan

moet worden. De ingeleverde

kunstwerken moeten visu-

eel herkenbaar zijn met het

thema. Vanuit de werkgroep

2010 komen 2 leden bij u om
te overleggen welke werken

het meest geschikt zijn voor

de expositie. Verder is er een

geografische lijn en kun-

nen alleen kunstenaars uit

Zandvoort, Aerdenhout (tot

station Heemstede), Bentveld

of Haarlem (t/m Helmlaan,

Munterslaan) meedoen. Bij

inschrijving ontvangt u uit-

gebreide informatie over de

expositie en de voorwaarden.

De expositie isvan3julit/m 28

augustus. De kerk is in die pe-

riode elke zaterdag geopend

van 14.00 tot 17.00 uuren vrij-

willigers houden toezicht.

Mochten er nog vragen zijn

dan kunt u terecht bij Marina

Wassenaar-Nijhu is, tel. 5712861

of 06-1508 4686, e-mail: f2hj-

wass42@hetnet.nl. De uiter-

lijke inschrijfdatum voor de

tentoonstelling is maandag

31 mei 2010, na de inschrijving

bent u officieel aangemeld.

In 1989 studeerde Blom cum

laude af aan het Rotterdams

Conservatorium en vertrok

hij voor een half jaar naar

New York. Eenmaal terug

in Nederland richtte hij een

kwintet met drie blazers op:

Zut Alors! met onder andere

Michael Moore.lmgg^ richtte

hij de groep Five Up High op,

een jazzkwintet dat bestond

uitdetopvan het jonge jazzta-

lent in Nederland. Momenteel

is Blom op veel fronten actief.

Samen met gitarist Jesse van

Ruller heeft hij een kwartet

waarmee hij in juni 2007 een

CD heeft opgenomen. Samen

met pianist David Berkman

leidt hij een Nederlands/

Amerikaans kwartet 'Dialect'.

Tevens is hij als hoofdvakdo-

cent jazzsaxofoon verbonden

aan het conservatorium van

Amsterdam.

Het Trio Johan Clement zal

voor de gelegenheid uit een

andere bezetting bestaan, op

piano zal Johan Clement ver-

vangen worden door Rob van

Kreeveld en op drums kunt u

genieten van Gijs Dijkhuis die

Frits Landesbergen vervangt.

Uiteraard zal EricTimmermans

de contrabas bespelen en het

geheel presenteren. Aanvang

in De Krocht is om 14.30 uur

en de toegang bedraagt € 15.

Studenten betalen slechts €8.

Sporen uit het verleden tekst enfoto Nel Kerkman

Edo van Tetterode

Aan de boulevard Paulus Loot staan een aantal beel-

den. Eén daarvan is de replica Loeres, maar verrassend

is het dat er nog een beeldje van Edo van Tetterode aan

de boulevard staat. Het kunstobject Vuistvechters stelt

twee figuren voor, getooid met strooien hoed, die sa-

men aan het 'armpje drukken' zijn. Uiteraard hoort ook

bij dit kunstwerkje een bijzonder verhaal.

Vuistvechters

Het beeldje stond oorspronkelijk in de tuin van Edo van

Tetterode. Peter Keiler, een goede vriend van Edo, vond

het een geweldig kunstobject en vroeg aan Edo of het

te koop was. Edo's antwoord was:"Nee, het blijft in mijn

tuin staan."Jaren later belde Edo naar Peter met de me-

dedeling dat het beeldje te koop was maar wel onder

één voorwaarde. Het bedrag moest niet naar Edo worden

overgemaakt maar naar tien toegewezen goede doelen.

Toen Keiler het bedrag had overgemaakt, verhuisde de

Vuistvechters in 1980 naar de tuin van familie Keiler.
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Heemsteeds Philharmonisch

Orkest in Protestantse kerk

Het eerste Kerkpleinconcert van Classic Concert s is meteen

een klapper! Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zal

de reeks in 2010 openen. Het orkest staat onder leidingvan

de 'nieuwe' dirigent Dick Verhoef die in 2007 Iman Soete-

man opvolgde. Soeteman stond in 1966 aan de wieg van

het orkest.

Het orkest is in binnen- en

buitenland door diverse

orkestreizen zeer bekend.

Medewerking aan dit con-

cert wordt gegeven door de

nog zeer jonge gitarist Rudie

Bos (1997) die een eigen

compositie ten gehore zal

brengen: Fantarossie (con-

cert voor orkest en gitaar).

Voor de pauze zal het orkest

een aantal stukken uit de

negende symfonie, opus 95

'Uit de nieuwe wereld', van

Antonin Dvorak ten gehore

brengen. Na de pauze is er

een gevarieerd programma

met onder andere werken

van Ludwig van Beethoven

(ouverture Corolian), Johan

Sebastiaan Bach (Pastorale in

C-mineur) en Johan Strauss

sr. (Radetzkymars.de traditio-

nele afsluiting van de Wiener

Philharmoniker tijdens het

Nieuwjaarsconcert).

Het concert in de Protes-

tantse kerk is gratis toegan-

kelijk met aan het slot een

openschaalcollecte voor de

renovatie van de sanitaire

voorzieningen in de kerk. De

aanvang is om 15.00 uur, de

kerk gaat om 14.30 uur open.

Tentoonstelling 'Ontpoppen'

In een tijd dat er geen literatuur of opleiding aanwezig

was, vervaardigde Jan F. van Beelen {1936) handpoppen

met koppen van papier-maché en met kleding van vodden.

Deze poppen gebuikte Van Beelen in zijn eigen gemaakte

poppentheater. Nu staan de handpoppen in de vitrines van

de Zandvoortse bibliotheek. Samen met zijn olieverf schil-

derijen vormen zij de basis van de tentoonstelling.

Tekst enfoto Nel Kerkman

In de maand januari zijn op

drie locaties in Zandvoort de

kunstwerken van Van Beelen

geëxposeerd. In de tuin van

hetZandvoorts Museum staan

keramische sculpturen met

als thema de Eenhoorn. Bij de

ABN AMRO bank is eveneens

werk van hem tentoongesteld

en in de bibliotheek is tot 30

januari de tentoonstelling

'Ontpoppen' te bewonderen.

Zo krijgt men een mooi over-

zicht van de veelzijdige kun-

stenaar Jan F. van Beelen. De

20 olieverf schilderijen in de

bibliotheek zijn indrukwek-

kend. Met name de kunst-

werken met gezichten vragen

extra aandacht.

De tentoonstelling 'Ontpop-

pen' in de bibliotheek Duin-

rand Zandvoort is tot 30

januari te bezichtigen, de

keramische beelden bij het

Zandvoorts Museum tot 7

februari.
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Sneeuwpret: toen en nu
Een ongekend genoegen is de gevallen sneeuw voor de kinderen. Het levert mooie

plaatjes op met besneeuwde bomen en sleeën in de duinen. Heel vroeger werd met

houten sleetjes vanaf de Strandweg zo het strand op gesleet. Tegenwoordig bestaan

sleeën steeds vaker uit plastic en ook een plastic vuilniszak kan de pret verhogen.

door Ne! Kerkmon

De Strandweg was één

van de oudste en be-

langrijkste toegangs-

wegen vanuit het

dorpscentrum naar het

strand. Vanaf kop Kerk-

straat liep de weg toen

nog zonder bestrating

richting Rotonde schuin

naar beneden. Aan deze

weg was in die tijd ook

het eindpunt van de

paardentram, waar
destijds een dienst

werd onderhouden om
de treinbezoekers van-

af het spoorstation bij

de Passage aan de Van

Speijkstraat naar de

Strandweg te brengen.

Jammer genoeg bestaat deed dan gleed je met een

de Strandweg van 1800 noodvaart op je houten

niet meer. Als je de oude sleetje tot aan de vloedlijn

Zandvoorters moet ge- en soms in zee. Deze platte

loven was deze weg dé sleetjes werden speciaal

sleebaan van Zandvoort. gemaakt door wagenma-
Wanneer je het goed ker Robbert Loos.

Sneeuwpret in zandvoort
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Gemeente Zand voort
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• plastic tassen en broodzakken

• pasta- en rijstzakken

• snoepzakken

verpakking van vleeswaren en kaas

> folies van tijdschriften en reclamefolders

• blisters van o.a. tandenborstels,

snoeren en schroeven

• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,

paté- of koffiemelkkuipjes

• groente-, fruit- en saladebakjes of

-zakjes, patatbakjes

bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs

• deksels van potten pindakaas,

chocopasta etc.

• knijpflessen van sauzen zoals ketchup

en mayonaise

O

' flac niddel

schoonmaakmiddelen

' flacons van bijvoorbeeld shampoo,

douchegel, badschuim en zeep

' tubes van bijvoorbeeld gel, crème,

bodylotion en tandpasta

> flessen v

' flessen \ n frisdrank, water en zuivel

gel, medicijnen en vitamines

O
®

MEET EnüTDoa

Verpakkingen met inhoud

Verpakkingen van chemisch afval

make-upverpakkingen, terpentineflessen

en kitkokers

Piepschuim

fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en

verpakkingsvulmateriaal

Resten papier, karton of folii

afdekmaterialen, chipsverpakkingen

doordrukstrips (pillen of kauwgom)

IrUfDVflOiJT

Zorg dat alles leeg is en verwijder papier,

karton of aluminium (folie)resten.

Houd u a.u.b. aan deze aanwijzingen,

zodat het recycle-proces niet verstoord

Kartonnen (drank)verpakkingen
melk- en sappakken

Andere plastic producten en

gebru iksvoorwerpen

tuinstoelen en speelgoed

Plastic Heroes in Zandvoort

Ambtenaren nemen het voortouw

De werknemers van de afdeling Reiniging en Groen dienden in 2009 als proefkonijn voor de plastic inzameling.

Zij testten in de praktijk of plastic apart houden wel zo simpel is als het klinkt. De uitkomst van dit experiment?

De ambtenaren zetten graag een extra stap voor de plastic bak. De belangrijkste reden? Plastic scheiden is wel

een hele gemakkelijke manier om een steentje bij te dragen aan een schonere wereld.

Sommige werknemers kozen toch nog vaak voor de restafval bak. Somswasdan het argument: ik wist niet wat

nu wel en wat nu niet bij het plastic afval hoort. De beste afvalscheiders kozen niet voor 'bij twijfel niet doen',

maar gebruikten bovenstaand schema als ze het niet zeker wisten.

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas €5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven de €500,-

Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 , :I.btw)

Met ZandvoortPas €10,-

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

e
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8
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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) af

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

1 n levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezeH

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden v

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onju

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

?even bij:

SVP Elk cijfer, ieesteke

Tevens door u in

n en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

TE VULLEN:

30 r

iste

scha

inhc

de
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Jw 'l

Te lef

and

00 n

voor pas nr

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp Tel/Fax 571

31 72 Mobiel 06-54 2&4 2 59

Voor al uw behang-, wit- en

schilderswerkzaam heden

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 klus-

sen in en om het huis.

Redelijke prijs.

Voor info: 06-1423 2051

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,

2041KL Zandvoort.

Behandeling volgens

afspraak, ook 's avonds.

Tel. 5720108 of 06-48318230

Het Pakhuis een kring-

loopwinkel waarvan alles

te koop is! Van serviezen en

glaswerk tot meubels

en van kleding tot boeken.

Kennemerweg 6 Zandvoort

(voormalige TZB kantine)

De winkel is geopend

op don-vrij-zat 10-17 uur-

Info: 06 - 53693409

Bibliotheek Duinrand

zoekt zsm een mede-

werker klanten, leen- en

verwijsservice.15 uur p.w.

Voor informatie: www.
bibliotheekduinrand.nl

of tel. 5714131

L. Paap 06-51815360.

Aanmeten

therapeutische

elastische kousen,

hulpmiddelen, braces,

diabetes sokken,

verband pantoffels,

slechtziende artikelen,

agenda's, webboxen, enz.

Woningruil

(wegens handycap).

Aangeb.:

goed onderhouden 3

kamer app. ie verd. met

balkon op het zuiden.

Subsidiabele huur €510,-.

Nabij strand (100 mtr).

Gevr.: Ben. woning na-

bij centrum met tuin.

Huur ca. € 850,-.

Onkostenvergoeding.

Info: 023-5573830

Luister zondagavond

17 januari opZFM- radio

naar 'Het laatste uur'.

Daarin is een boeiend

interview te horen

met zakenman

Dr. Frank Vellema.

Het programma begint

om 23.00 uur. Meer info?

Mail: hetlaatsteuur@live.nl

Te huur per 1 feb.:

gestoff. 3-kamer

maisonette in het

centrum, met uit-

zicht op zee.

Huur € 875,- excl.

In lichtingen: tel. 5713802

en/of 5712944

Luxe

schoonheidsbehandelingen

voor een betaalbare prijs!

Lucienne's Schoonheids-

eri Massagesalon.

Gelaatsbehandelingen:

50 min. nu voor € 24,-

75 min. nu voor € 32,50.

Voor info of afspraak:

tel. 06-23972853

pLU ^PU ll't 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

BSO 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 . 2041 VW Zandvoort

T: 023 - 57 40 330 . F: 023-57 16 865

info@pluspuntzandvooit.nl www.pluspuntzandvoort.nl

ftttjttrttm «MUM».
Dorpsgenoten Tekst en foto Nel Kerkman

Victor Bol

Vraag eens aan iemand of ze Victor Bol kennen, dan zegt

men direct: "het Juttersmu-ZEE-um". Zijn naam is onher-

roepelijk verbonden aan deze toeristische trekpleister.

Sterker nog, tien jaar geleden was hij degene die met het

het mulle zand lopen en kon het niet nalaten om van alles

en nog wat van het strand mee te nemen. De strandvonds-

ten stapelden zich thuis op en zo ontstond zijn plan voor het

juttersmu-ZEE-um. Maar dat ging niet van een leien dakje, er

was veel weerstand bij de gemeente. Hij kocht ondertussen
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Dooioffensief slaagt uiteindelijk

Deze winter komen sneeuwliefhebbers royaal aan bod

en we mogen nu al spreken van de sneeuwrijkste win-

ter sinds het seizoen i978/'79. Velen herinneren het

zich nog wel, de beruchte winter van '79. Sneeuwdui-

nen tot zes meter hoogte in het noorden van het land,

schaatsen op straat, maar geen elfstedentocht.

idee kwam om voor zijn gedachtenspinsel een plaatsje in een kleine auto en organiseerde strandtochten voor kinderen.

Zandvoort te zoeken. Inmiddels is zijn 'Strandactief uitgegroeid tot een florerende

seizoenzaak. Door zijn strandactiviteiten is hij niet meer als

Maar Victor heeft nog veel meer noten op zijn zang en is ie- vrijwilliger aan het Juttersmu-ZEE-um verbonden maar wel

mand die vol zit met ontzettend leuke plannen. Eigenlijk teveel

om op te noemen, daarom een kleine bloemlezing uit het leven

van dorpsgenoot en kunstenaar Victor Bol.

Zandvoorts jochie

De naam Bol duidt op een Zandvoortse familie

Victor heeft niet zo'n hechte band met zijn

roots en weet alleen dat zijn opa en oma

met een handkar ijs op 't strand vent-

ten en zijn opa dorpsveldwachter was.

Ondanks deze summiere berichtge-

ving is Victor een echt Zandvoorts

jochie die na schooltijd direct naar

het strand ging om daar zijn vertier

te zoeken, de tijd vergat en daar-

door altijd te laat thuis kwam. Maar

dat mocht de pret niet drukken, het

strand bleef ondanks huisarrest aan

Victor trekken. De familie Bol woonde

met 6 kinderen in Oud Noord en daar

ging Victor ook naar school. Eerst naar

de Josine van de Endenschool (nu het Rode

Kruis gebouw) en daarna naar de Plesmanschool

bij meester Ra mkema. In zijn beleving was naar school gaan

participeert hij als bestuurslid. Maar daar blijft het niet bij

want Victor is, net zoals eb en vloed, bezig met allerlei ideeën.

Zijn Amerikaanse DU KW heeft hij sinds kort vooreen Russisch

amfibie voertuig omgeruild. Deze wil hij van de zomer als re-

clamevoertuig gaan gebruiken. Tegenslagen zoals: geen

kentekenplaat en bewijs van herkomst, kapotte

remmen en nog veel meer technische pro-

blemen, weerhouden Victor er niet van om
door te gaan. Uren ligt hij op de koude

vloer van zijn loods om 'zijn geliefde'

voertuig te repareren.

Gouden handen

Wat zijn ogen zien, maken zijn

handen. Ongelofelijk als je leest

wat Victor allemaal bedacht én

gemaakt heeft. Niets is hem te

dol: paalzitten voor een goed doel,

een 1 april grap met een levens-

echt gemaakte Russische duikboot

uit triplex en schuimblokken, tot aan

de beroemde pleister op de muur van Burg.

Victor Bol Engelbertsstraat. De appelboom in de tuin bij

burgerlijke zaken in de Schoolstraat, kreeg dankzij Victor

en vooral voorlezen een echte ramp, want Victor is dyslectisch, een tweede leven als kunstobject. De boom stond op't strand

Van de basisschool gingVictor naardeZocherschool voorland- als ballenboom of was gevuld met bezems bij het project

en tuinbouw, gevestigd in het Grote Huis te Elswout. Hij be- 'opgeruimd gevoel'. Bij de geboorte van zijn tweede dochter

haaldezijn diploma als boom chirurg met goed gevolgen werd gebruikte Victor een gekapte iep die als geboortekaartje met

medewerker bij de gemeentelijke groenvoorziening. "Lekker vogelnestje op het strand stond. Voor het millennium bedacht

in de natuur bezig zijn en bomen naar mijn hand vormen, dat hij een origineel stalen visgraatbankje (werd nooit uitgevoerd)

was toch het ultieme vrijheid sgevoel", vertelt Victor. Voor hem en maakte de millenniumschatkist die is ingegraven in het

geen kantoorbaan. Raadhuisplein. Met de slogan 'Zandvoort, de meeste kleurige

badplaats van Nederland' verfde hij met schoolkinderen de

Strandjutter witte banken in allerlei kleuren en dessins. Plannen om in

Echter drie weken na de geboorte van zijn dochtertje Tessa Zandvoort met gekleurde blokken vanaf het circuit naar het

kreeg Victor een flink motorongeluk waardoor hij zijn beroep centrum een route te maken werden achteloos van tafel ge-

niet meer kon uitoefenen. Net nu hij was begonnen als part- veegd. De naam van Victor Bol staat als eerste op de onder-

timer kwam de klap voor hem en zijn vrouw Marian hard aan. scheiding (gemaakt doorVictor) als'Zandvoortervan het jaar'.

Ondanks deze tegenslag krabbelde Victor samen met Marian Victor Bol is een Sil de strandjutter met gouden handen, een

en veel doorzettingsvermogen langzaam er weer bovenop, kunstenaar meteen schetsboek vol unieke en ludieke plannen

Victor ging, om zijn spieren aan te sterken, voor therapie door om Zandvoort nóg mooier te maken.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht

het onverhoopt een keer gebeuren dat u de lcrant niet heeft

ontvangen, kunt ubij de volgende afhaalpunten terecht:

Afhaalpunten

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje}

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 147Ö 0T www.zvo-verspreiders.nl

Die elfstedentocht komt er

ook dit jaar niet, zoals ei-

genlijk al in oktober 2009

gezegd. De restvan de week

houden we het voorlopig

nog gewoon vrij koud in

Zandvoort en Bentveld. De

hele periode tot en met het

weekend blijft de wind in de

oost- tot zuidhoek bivakke-

ren en voert meestal koude

lucht aan. Een hogedrukge-

bied boven het noordoosten

van Europa blijft weersbepa-

lend.

Tegelijkertijd is er wel wat

dooidreiging aan de zuid-

westflank. Vanaf die kant

namelijk probeert zachtere

lucht een poging te doen de

vorst te ondermijnen. We
zagen dat op woensdag al.

Dit gaat hoogstwaarschijn-

lijk ook wel lukken en vooral

Zuidwest- Nederland en

Vlaanderen worden steeds

gevoeliger voor een serieuze

dooiaanval. Daar zou het aan

het einde van de week wel

eens +5 graden kunnen wor-

den. In het noordoosten van

Nederland is er voorlopig

nog niets aan de hand met

de duurvorst.

Wij zitten in Zuid-Kenn-

nemerland ietwat op de wip

en houden een kwakkelig

scenario voorlopig. Overdag

blijft het toch wel meesten-

tijds boven nul na vandaag.

Een tweede dooioffensief

in het weekeinde krijgt

waarschijnlijk meer suc-

ces en brengt ook neerslag

met zich mee in Zandvoort.

Sneeuw is mogelijk, ijsregen,

of zelfs gewone regen kan

als de temperatuur boven

de 2 graden blijft tijdens de

vallende neerslag.

Volgende week zien we
twee dingen gebeuren, al-

thans op de meest recente

weerkaarten. Enerzijds pro-

beert de zachte zuidweste-

lijke lucht nog wat terrein-

winst te boeken, anderzijds

versterkt hoge druk zich

weer boven het uiterste

noordoosten van Europa.

Nederland blijft dan nog

even in het grensgebied

liggen. Het is nog niet hele-

maal een uitgemaakte zaak

of de vorst of juist de dooi

aan het langste einde zal

trekken. De kans dat de dooi

gestaag doorzet lijkt net iets

groter te worden. Echt wisse

dooi met 8 tot 12 graden is

niet aan de orde.

Toch terugkerende vorst?

Bel de weerprimeur lijn:

0900-1234554

weerman Mare Putto

TW
Temperat jur

Max 2-3 1-2 2 3

Min -1 -1 -1 -1

Zon 10% 30% 50% 20%

Neerslag 20% 15% 30% 60%

Wind zo. 3-4 zzo. 3-4 zo. 4 z. 3-4

CL ^



Filmprogramma
1 4 t/m 20 januari

Za./Zo./Wo.

14.00

Ah/in
&

|TheChïpmunks2|
Met de stemmen van

Johnnyde Mol &Djunribo

Dagelijks

16.00

|ANU5!S*nJe

wnaalcvan

|(j)
Argnus

Do./ma&di. 13.30
ZaJzoJmaM, 19.00

Ladies Night
vrijdag 2(100

Complicated
f Meryl Streep & Alec Balduwin I

Do./za/zo./rna./di.
21.30

TERUG naar del

KUST

© Linda de Mol & Pie*e Bokrna I

f
Filmciub Si**»*n getto*]

Woensdag 19.30

Looking for Eric

Regie/5cen»io: Ken Loacn

>» Met: Sieve Evets

\\^} Eric Conform

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-57186S6

www.circuszandvoort.nl

nmnmTn
Anubis

Omdat Appie jarig is,

gaan de Anubisbewoners

naar een echt griezel-

huis. Tijdens Appies hor-

rorfeestje slaat de klok

twaalf uuren dan begint

het huis te spoken: de

piano speelt uit zichzelf

en achter een dichte

deur zit ineens een

achtbaan. Maar als een

van hen daarna zoek is,

lijkt het even niet meer

voorde lol. Maken ze el-

kaar bang? Of spookt het echt

in huis? Nienke denkt dat het te maken heeft met het

dagboek dat ze in het huis heeft gevonden. Het is van

het eenzame jongetje Arghus dat honderd jaar geleden

in het huis woonde. Hij wilde bij een groepje vrienden

horen, maar werd door hen verstoten, waarna hij wraak

zwoer op hun vriendschap.

f* JU
tl* «

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@kpnmail.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

BIÏW r«t; E93B71 4£3fl

www.autobedriiflandvoort. nl

Administratiekantoor

K.WlLLEMSE

t

voor partiCL

Witt

T 023 573 92 72

Administratie en

>elastingaangifter

lieren en ondernemers

I
e Veld 56, 2041 GB te Zandvo
M 06 45 30 45 31 E kittywill

1

kleinbedrijf

ort.

3mse@planet.nl

VAN PE WEEK
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Konijn 5CT3bbl6 is een energieke jongen. Het bruin-

witte hangoorkonijn is zwervend op straat aangetrof-

fen. Sera bble heeft wilde haren en die wil hij voorlopig

ook niet kwijt. Hij loopt graag rond en houdt er ook

niet van om in een klein hok te zitten. Deze jongen

heeft dus echt de ruimte nodig, anders wordt hij ook

een beetje vervelend. Oppakken laat hij wel toe, maar

vindt dat niet zo leuk. Een beetje oefenen kan daarom

ook geen kwaad. Scrabble is niet zo lief tegen andere

konijnen. Dus een huisje voor zichzelf is een aanrader.

Wie geeft Scrabble een fijn nieuw huis? Kom kennisma-

ken in hetKennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat

5. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen

n.oo en 16.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer

5713888 of kijkt u op www.dierentehuiskennemerland.

nl voor meer informatie.

Kinderen

Faalangsttraining 9-12 jaar

Maandag 15:30-17:00, Start: 1 maart

Van faalangst kun je grote hinder hebben.

Faalangst is door middel van bewustwording

en training te overwinnen.

Sociale Vaardigheidstraining

Dinsdag 15:30-17:00, Start: 2 maart

In deze training leren kinderen te functioneren in

een groep en rekening te houden met anderen.

Schermen 8-11 jaar

Woensdag 1 6:00 - 1 7:00, 20 januari - 1 4 april

Typevaardigheid 8 - 12 jaar

Vrijdag 16:00-17:15, 22 januari

Koeking 4 kids 7-12 Jaar
Donderdag 15:30-17:30

elke 6 weken start: 1 1 maart

Timmerclub 7+
Vrijdag 17:00 - 18:30, Start: 22 januari

Voor meisjes en jongens.

Voor info en

aanmeldingsfomrulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

023 57 40 330

pluspunt

Lange nachten aan het werk in een bar vol feestende mensen en gezelligheid. Overdag zijn administratie bij-

werken en dan ook nog eens tijd vrijmaken voor zijn gezin. Hoe houdt een mens dit vol? Voor de 31-jarige Dave

Douglas, sinds april 2009 de trotse eigenaar van bar/dancing Fame, is dit routine. Met de juiste instelling en

een sterke vrouw aan zijn zijde weet hij er elke week weer een betekenisvolle draai aan te geven.

door llja Noltee

Tot zijn tiende jaar woonde Dave, sa men met zijn

moeder, in Amsterdam. "Mijn ouders zijn vanaf

mijn geboorte al gescheiden. Contact met mijn

vader had ik amper, ook doordat hij in Curacao

is gaan wonen, waar hij oorspronkelijk vandaan

komt. Omdat mijn moeder geen alimentatie

wilde ontvangen, moest zij hard werken om
rond te komen. Ze maakte lange dagen en ik

zag haar daardoor weinig. Ik werd opgevangen

dooreen Joods-Amsterdams stel dat bij ons in de

flat woonde. Zij was een grote, gezellige vrouw

en hij een zeer gewaardeerd politieagent. Het

was een man met veel humor. Ikhebde mazzel

gehad dat zij mij een groot deel van mijn leven

hebben opgevoed, want zodoende heb ik toch

een vaderfiguur gekend. Ik keek tegen hem op

en heb veel van hem geleerd. Hij was altijd in

voor een praatje. Communicatie opent deuren,

dat heeft hij me zeker bijgebracht ".vertelt Dave.

Doordat Dave van jongs af aan veel op zichzelf

is geweest werd hij al vroeg zelfstandig. Op zijn

15de ging hij dan ook het huis uit. Nadat hij eerst

een tijd her en der bij familie woonde, kwam
hij uiteindelijk in Zandvoort terecht. Naast zijn

studie Marketing werkte hij 40 uur per week in

de horeca. "Ik zorgde altijd voor twee dingen: dat

ik poen opzak had en dat ik goede cijfers haalde",

aldus Dave. Na zijn studie ging hij werken als

accountmanager in de media en later bij een

licentie agentschap voor kindertelevisiezenders.

Dave:"lk kwam er al vroeg achter dat gezag niets

voor mij is. Ik ben een eigenaardige jongen en

voor mij is het werken voor een baas eigenlijk

geen optie. Vanaf mijn twintigste droomde ik

erdan ook van om een eigen zaak te hebben."

Een leergierige kwajongen die uitkeek naarvrij-

heid. En dat heeft hij uiteindelijk door hard wer-

ken ook gekregen. "Ik ben ervan overtuigd datje

eerst veel ervaring moet opdoen als werknemer

voordatje zelf werkgever kunt zijn. Door veel te

netwerken en te luisteren naar de behoeften

van je klanten zal je groeien", zegt Dave. Voor

hem is babbelen een aangeboren eigenschap.

In zijn geval een uitermate positieve. Douglas is

een mensen-mens en dat maakt hem mentaal

sterk. "Als je een droom hebt moet je hem na-

jagen. Je kunt alleen maar spijt krijgen van de

dingen die je niet gedaan hebt. Een tegenslag

krijg je altijd, maar knokken zal ik altijd blijven

doen", besluit Dave.

Ben jij al hip-tip
In deze rubriek geven wij wekelijks een 'Ben jij al hip-tip'. Het kan van alles zijn:

een reisje, een nieuwe gadget, een leuk restaurantje. Deze week staat een 'dagje

weg' centraal en wel naarde plek Winterberg om even de hevige sneeuwval hier

in Zandvoort te ontwijken.

De reis gaat naar Winterberg, de meest po-

pulaire wintersportplaats in het Sauerland

(D).De reisafstand is van uit Zandvoort onge-

veer 400 kilometer, een uurtje of vier rijden

dus. '5 Ochtends 05.00 uur vertrekken, dan

ben je daar om een uur of negen. Hele dag

skiën en 's avonds laat weer naar huis!

Er is genoeg parkeergelegenheid dus daar

hoef je je geen zorgen over te maken. Direct

naast de parkeerplaatsen vind je niet alleen

de mooiste pistes en de grootste skicarrou-

sel van het Sauerland: óók zijn er eventueel

voldoende professionals die les geven indien

je een opfrisser nodig hebt over hoe het rem-

men ook al weer gaat als je van de hoogste

<&,

pistes afdaalt. Voor de mensen die niet hoe-

ven te rijden, zijn er genoeg locaties voor

een gezellige après-ski.

Dus: je vertrekt zaterdagochtend vroeg rich-

ting Winterberg, parkeert je auto naast de

piste, haalt een skipas, huurt een paar ski's

en je gaat lekker skiën! Daarna een paar

drankjes voor de bijrijders en je rijdt naar

huis, afzakkertje in het dorp en de hele zon-

dag uitslapen! Een grove schatting voor de

kosten: Benzine €50, parkeren €30,ski's plus

skischoenen € 15, skipas vanaf 09.00 uur

€ 23, wat drankjes en misschien een hapje

€ 50. Voor een kleine honderd euro de man

heb je wel een vette dag!

What's Happening?
Vrijdag 15 januari:

Geen plaat klinkt hetzelfde in de Amsterdamse discotheek

Escape, waarvanavond Classified plaatsvindt. Classified is een

stoute combinatie van house, latinhouse & eclectic.Van 23.00

tot 05.00 uur wisselen de beste deejays zich af, waarbij de lek-

kerste platen uit de boxen worden geknald! Deze sexy party

kun je gewoon niet missen! Kaarten indevoorverkoop:€i2,50.

Leeftijd: 21+ en meer info kun je vinden op: wwwclassified-

online.nl

Vrijdag 15 januari:

Circus Zandvoort presenteert vandaag voor de eerste keer

Ladies Night! Speciaal voor de dames is dit een lekkere, onge-

compliceerde avond uit. Een beetje bijkletsen met vriendinnen,

een hapje en een drankje en uiteraard een leuke film. En omdat

het Ladies Night is, krijgen de dames ook nog een goodie bag

mee naar huis vol verrassingen. Voor een supergezel lige avond

betalen de dames € 12,50 per persoon. Reserveren is mogelijk

via telefoonnummer 023-5718686. Kaarten dienen uiterlijk een

dagvan tevoren te worden afgehaald.

Zaterdag 16 januari:

Al vanaf 21.00 uur kun je vanavond helemaal uitje dak gaan op

de hits van de jaren 80! De gaafste songs komen aan bod bij

80's Verantwoord in het Patronaat in Haarlem.The kings ofthe

oldschool records, de 7 INCHTWINS laten je over de dansvloer

glijden met platen van Madonna, Madness, Prince en vele an-

deren... Ook DJ Whiplash is van de partij. Vj's Clipsync en Pretty

Pablo zorgen voor allevideoclips,tv-sehes, films & commercials.

Speel zelfde echte Atari games van PacMan en Space Invaders!

Kaarten zijn € 12,50 en the party starts @ 21.00 uur. Leeftijd:

21+. Check: www.eighties-verantwoord.nl voor meer informatie.

Introductie
nieuwe pagina

Een nieuw jaar, een ver-

nieuwde pagina, een nieu-

we columnist! Mijn naam

staat rechtsonder in de co-

lumn, zorg dat je hem weet

voordat je verder leest. In

deze eerste column zet ik

uiteen wat je inhoudelijk

allemaal kunt verwachten

op deze pagina in het ver-

volg. Op de plek waar je nu

aan het lezen bent, is we-

kelijks een column te lezen

van één van de vier vaste

columnisten, die hun me-

ning geven over van alles

dat leeft in hun hoofd (en

in Zandvoort!).

Dreamcatcher is een ge-

heel nieuwe rubriek waarin

een Zandvoorter wordt ge-

vraagd te vertellen over zijn

dromen van vroeger en of

die dromen nu werkelijkheid

zijn geworden. Deze rubriek

zal om de week verschij-

nen en afgewisseld wor-

den met een oude rubriek

in een nieuwe, mooie jas.

Een vraaggesprek met een

Zandvoorter waarin hij of zij

meer kan 'shinen' dan voor-

heen in 'In the picture'. Een

dieper vraaggesprek zodat

er geen standaardantwoor-

den worden gegeven en de

lezer meer van hem of haar

komt te weten.

De twee reeds bestaande

rubrieken 'What's happe-

ning' en onze tip van de

week blijven ongewijzigd:

twee superleuke korte stuk-

jes waarin wordt verteld

wat deze week helemaal

hot is. 'What's happening'

is de uitgaansagenda van

de week, oftewel, we vertel-

len alvast wat de 'plaats te

zijn' is. Zorg dat je er bent!

In de 'Ben jij al hip-tip' van

de week staat iets exclusiefs,

iets nieuws, iets 2010, iets

dat hot is. Dit kan materi-

alistisch zijn, maar ook een

restaurant waar je gewoon

gegeten moet hebben, of

een doe-ding,watje simpel-

weg gedaan moet hebben

om hip te zijn.

Ik wens jullie veel plezier op

deze nieuwe pagina en

zorg dat je hem nim- "O

mer overslaat! 2.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.

Deze dient u in de witte vlakjes

in te vullen. De optelsom van de

vakjes staat in het donkere vlak-

je naast de rij of boven de kolom.

Indien u in een donkervlakje bij-

voorbeeld 4A8 ziet staan, bete-

kent dat u vertikaal op 4 moet

uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.
De oplossing staat elders op deze pagina

Breinbreïrer

De bedoeling van de breinbreker

is de rekenkundige som op zo een

manier op te lossen dat hij klopt.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

BJF E HF
: =

KK
x +
E KB

=

GJG HK GAB
=

Rijnland

Bekendmaking

De oplossing staat elders op deze pagina

Vergunning Rijnlands Keur

Nr. V.50005

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft

op 4 januari 2010 een vergunning verleend

aan THEO B.V. te Haarlem voor het bouwen

van het strandpaviljoen 9 "Club Maritime"

gelegen tussen de Strandweg en de

Seinpostweg te Zandvoort.

De stukken liggen tot en met 17 februari

201 ter inzage in het kantoorgebouw van

Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor

inzage buiten kantooruren moet u een

afspraak maken; 071-3063450.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens

de inzagetermijn schriftelijk een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen. U richt dat

aan dijkgraaf en hoogheemraden van het

Droge voeten, schoon water

hoogheemraadschap van Rijnland,

Postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het

indienen van een bezwaarschrift blijft de

vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter

vragen een voorlopige voorziening te

treffen. U richt dat verzoek aan de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank

's-Cravenhage (sector Bestuursrechtspraak),

postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de vergunning kunt u

contact opnemen met de heerTh. van Urk

van de afdeling Plantoetsing en

Vergunningverlening, telefoon 071-3063489.

Leiden, 4januari 2010

Kook eens anders
vuctyt Vf0-*^^m*i recept

Spaanse stoofsc hotel

Hoofdgerecht voor 6 personen.

DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Benodigdheden:

2 potten witte bonen, i grote winterwortel, 2 etl. (wijn)azijn,

i potje kidneybonen, door de helft en dan 2 pakjes Tomato Fritto

6oogram hamlappen in plakjes gesneden, (Heinz),

in blokjes, i a 1,5 etl. sambal, 4 saucijsjes,

2 uien gesnipperd, 4 blaadjes laurier, bouillonblokje.

/ tenen geperste knoflook, 2 etl. suiker,

Jaarrond gasten in Waterleidingduinen

Bereiden:

Saucijzen bakken en laten afkoelen. Vlees met peper en zout in hete olie bruin bakken. Ui,

wortel, knoflook toevoegen en meebakken. Sambal, bouillonblokje, laurier, suiker, azijn en to-

matensaus toevoegen. 1,5 a 2 uur laten stoven. Worsten in plakjes snijden. Bonen uitlekken en

erbij. Stukjes worst erbij. Goed verwarmen. Eventueel peterselie erop. Serveren met stokbrood.

Er zijn weer bijzondere wintergasten uit het hoge Noorden

in de Amsterdamse Waterleidingduinen aanwezig. Het

open (stromend) water van de AWD is namelijk in de win-

ter een aantrekkelijke pleisterplaats voor vogels.

Oplossing Kakuro
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Een graaggeziene wintergast zijn vooral afkomstig uit de

is bijvoorbeeld de kramsvo- Scandinavische landen en

gel. Deze trekt in de winter, zwerven in deze tijd op wis-

soms zelfs vrij massaal, naar selende plaatsen rond. Ook

West-Europa. Deze vogels de pestvogel (zie foto) is een

echte wintergast. Al deze vo-

gels maken de Amsterdamse

Waterleidingduinen inde win-

tertot een prachtig natuurge-

bied. Wilt u genieten van de

mooie natuur indeduinenin

winterse omstandigheden en

van de bijzondere wintergas-

ten? Dan raadt het IVN Zuid-

Kennemerland u aan om met

de excursie mee te gaan op

zondag 17 januari, vertrek om
11.00 uur bij de ingang Oase

aan de Vogelenzangseweg,

Aerdenhout. Deze excursie is

ook geschikt voor minder er-

varen vogelaars en oudere kin-

deren! Deelname is gratis en

duurt 2 uur. Aanmelden vooraf

is niet nodig! Toegangskaart

verplicht, verrekijker aanbe-

volen en denk aan warme
kleding! Meer informatie bij

Roelof Boddaaert, 023-5717773

of kijk op www.ivnzk.nl.

C\ Heef

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Nieuwjaarsfeestje in Huis in de Duinen

)
Ook de nieuwjaarsreceptie ging niet voorbij aan de bewoners en buurtbewoners van het Huis

in de Duinen. In de vernieuwde ontmoetingszaal, restaurant Brasserie 'het Duinpannetje',

heette locatiemanager Ron Nijhuis bewoners, buurtbewoners en gasten hartelijk welkom.

Hij sprak de wens uit om in 2010 het Huis in de Duinen vooral positief op de kaart te zetten.

Het werd een oergezellige en hapjes. De keuken had in orde en werd verzorgd

nieuwjaarsreceptie. De vrij- er weer iets heerlijks van door Ab van der Gein, van

willigers liepen weer af en gemaakt.Demuzikaleom- het Cocktail Trio, met assi-

aan met heerlijke drankjes lijsting was weer'pico bello' stentie van drummer/zan-

ger Hans Rietveld en bas-

sist/zanger Chris van Dijk.

De bekende liedjes werden

voorzichtig meegezongen

en af en toe werd er ge-

danst. Al met al een zeer

geslaagde middag waar-

mee het jaar 2010 alvast

positief is begonnen.

Kleurrijke verleden van Het Cocktail Trio

Pianist Ad van der Gein treedt nog steeds op met een trio

en speelt dan ook nog steeds vele Cocktail Trio toppers.

Het Cocktail Trio is een van de meest vrolijke trio's uit de

geschiedenis van de Nederlandse muziek. Een aantal ge-

beurtenissen uit het rijkelijke verleden van het trio hebben

wij op een rijtje gezet.

De rasmuzikanten Tonny

More, Carel Alberts en Ad

van de Gein ontmoetten

elkaar in het Amsterdamse

Place Pigalle en besloten sa-

men te gaan werken. Vanaf

dat moment was het Cocktail

Trio een feit. Uitgangspunt

was het vertalingen maken

van Amerikaanse novelty hits

en daarmee een komisch en

aanstekelijk programma
op de planken te brengen.

Spoedig schreef het drietal

ook eigen materiaal. Carel

Alberts schreef of vertaalde

teksten, Ad van der Gein

wass verantwoordelijk voor

de composities.

1954

Het Cocktail Trio heeft be-

hoorlijk succes in het land,

iets waar ook Hilversum

lucht van krijgt. De groep

doet mee aan een landelijke

AVRO-tournee waarbij ze

opvallen met hun komische

act. Binnen korte tijd is het

Cocktail Trio een begrip.

1961

VolgensTuneyTunes is Batje

Vier eén van de geestigste

nummers die we de laatste

jaren hoorden,' terwijl later

van een 'doldwaas plaatje'

sprake is. Het is de eerste

single die terug te vinden is

in een hitparade. Gedurende

de jaren is het Cocktail Trio

veelvuldig op radio en tv te

bewond eren. TROS-directeur

And ré Meurs schrijft veel van

de komische teksten. Onder

meer voor liedjes als Kom In

Mijn Wigwam en Geen Bier,

Geen Borrel, Geen Wijn. Met

het repertoire verzorgt Het

Cocktail Trio speciale kinder-

shows. In het seizoen '62-'63

speelt Het Cocktail Trio in de

Snip &t Snap revue Harten

Troef.

1965

De single Het Vlooiencircus

verschijnt in de lente en is

een groot succes. In de herfst

scoort Het Cocktail Trio op-

nieuw een hit met Wie Heeft

De Sleutel Van De Juke-Box

Gezien?

1968

Het Cocktail Trio neemt

liedjes op uit films van Walt

Disney. Ze brengen ze uit met

speciale Walt Disney-boekjes.

101 Dalmatiner Hondjes ne-

men ze samen op met Helen

Shepard en Henk van der

Molen. Er wordt een poging

gedaan voet aan de grond

te krijgen in Duitsland. Het

Cocktail Trio heeft het ech-

ter te druk met optredens in

Nederland, zodat de plaatjes

niet voldoende in Duitsland

kunnen worden gepromoot.

1969-1970
Het succes van Het Cocktail

Trio neemt af. André Meurs

valt weg als tekstschrijver en

het schnabbelcircuit veran-

dert ten nadele van de band.

worden ook enkele carna-

valsplaten gemaakt. Lief Zijn

Voor Elkaar wordt zelfs een

hit.

1980-1981

Ad van de Gein ondergaat

een hartoperatie. Zijn plaats

achter de piano wordt in-

genomen door Henny
Langeveld uit Leiden. AlsVan

der Gein weer is genezen is

hij niet langer meer welkom

bij het Het Cocktail Trio.

1985: Tonny More over-

lijdt op 11 november.

1986-2001

Ad Van de Gein gaat solo

verder.Alberts blijft tot 1999

met twee muzi kale vrienden

hits van Het Cocktail Trio

spelen. Paul de Leeuw zingt

in zijn televisie-programma

'De Schreeuw van de Leeuw'

samen met Carel Alberts de

hit Kanga roe-eiland.

2002: Het Nieuwe Trio, een

band met onder meer Clous

van Mechelen, verzorgt een

theaterprogramma waarin

nummers gespeeld wor-

den van het Cocktail Trio.

2005: Ad van de Gein

wordt RidderindeOrdevan

Oranje-Nassau voor zijn

werk als muzikant.

2006: Carel Alberts

overlijdt op 13 april.

1973 Tot nu toe:

In later jaren wordt het re- Ad van der Gein treedt nog

pertoire minder verfijnd en steeds op met een trio.
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Verhuizen naar

een verzorgingstehuis

Het zal je maar gebeuren. Je bent op leeftijd en hebt al-

tijd zelfstandig gewoond, maar door omstandigheden ga

je (tijdelijk) verhuizen naar een zorgcentrum. Een bejaar-

dentehuis is een instelling waar ouderen tijdelijk of de-

finitief wonen omdat ze verzorging of verpleging nodig

hebben die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan

worden geboden.

Een dergelijke verhuizing

heeft een behoorlijke im-

pact. Het is niet niets om
uit je vertrouwde huisje

in een vreemde omgeving

terecht te komen. Gebeurt

het plotseling, door ziek of

zeer, dan is het wat spul-

len bij elkaar pakken en

daar ga je. Daar zit of lig

je dan in een vreemde ka-

mer, nog geen eigen spul-

letjes. Vreemd, onwennig.

Gelukkig begint het na

enkele dagen wel te wen-

nen. Je leert andere oude-

ren kennen, je kunt als dat

lichamelijk en geestelijk

mogelijk is, gezellig samen

eten en een praatje maken.

Je leert het huis en de weg
in het huis kennen. Je kan

meedoen aan verschillende

activiteiten, maar je hoopt

wel zo snel mogelijk weer

naar huis te gaan. Maar
er zijn er ook die dit niet

kunnen. Dan is er gelukkig

de verpleging die je helpt.

Sommigen ouderen zijn be-

hoorlijk in de war en weten

niet hoe het alarm of de tv

werkt. Gewoon roepen en

hopen dat er iemand rea-

geert. Reuring genoeg op

de gang.

Ook als je er permanent

gaat wonen is het meestal

een hard gelag. Als je er

zelf bewust voor kiest, kan

het nog een gezellige oude

dag worden. Maar wat als

je vindt, dat het je wordt

opgedrongen? Voelt het

dat je opgeborgen wordt?

Is dit je eindstation? Nou

eigenlijk wel. In je hart

weetje dat het zelfstandig

wonen echt niet meer kon,

ondanks alle thuiszorg en

hulp van familie. Eén voor-

deel: je vertrouwde spulle-

tjes verhuizen mee.

De andere kant: Hoe vin-

den de familieleden het?

Die zijn er aan de ene kant

meestal helemaal niet blij

mee, maar mantelzorg kan

zwaar zijn. Sommigen kun-

nen het lang volhouden,

maar niet iedereen kan dat

en voelt dat hij/zij het niet

meer aan kan. Daar schiet

dan niemand iets mee op.

Dan is dit de beste oplos-

sing. Het is een opluchting

om te weten, dat je er niet

alleen voor staat. Ouder

worden gaat vanzelf, maar

oud zijn is niet altijd even

gemakkelijk.

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Wtf

Hele maand januari voor Pashouders:

Extra mager
Rundergehakt
Heel kilo € 6,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
|

&TROMP
*H0H K«KHT M ZMRWMT
ae Desie wensen en een

voordelige Start

Kaas Minder Zout van het Huis

zullen wij zachtjes beginnen?

o gram slechts :€4,49 arlene sjerps
INTERNET

WWH mififnp- ijnpunl irulr'mi'l

i ktwi Yin dr ifrntfvcHiripjH

IE kwUngop mw riwWB wcbvik

Water/winddkhte regen-

en waxjassen vanaf€ 8g,~

Alles voor in en om het huis.

Pashouders 5% korting.

^ Medina Woninginrichters
Aanbieding:
Tapijt: Desso Bouquette van € 164,-- nu voor € 139,

Desso Twister van € 159,-- nu voor € 139,--

(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

^ Zonwering ^ Parket
www.medma-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2010
Achternaam + voorletter(s)

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

otTho Potgieterstraat 4

2041 PCZandvoort

Telefoon 023 -5717 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

cSmi^
Pashouders

10% korting!

Koene Oeaninq Sca/ics

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 I

tur iav(-0'-(

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

.

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

-Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61. 57.69. 055

ovv 'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

* ZANDVOORT
ras

Dezepas is geldigvanaf 1 januari 2010 tot en

met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt,tezamen met een welkomstkado,

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.

FOTO MENMO GORTER

Officiöle Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's

tfurda

Halve prijs!
.^^1.g^ .

l ^.BJ-.
^

.
^^

. llf^l .-l.^..

wwvy.fatomEïnnDgcirtiïT.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

i Voor Pashouders

10% KORTING

OP TOTAALPRIJS ZAf

Haltestraat 7, 2042 L] Zandvoort
023-5716631 - www.zaras.nl

^ANDVOORT
Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uw vaste klantenkring

Enkele voordelen voor u op een rijtje:

Ruim ïooo huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas

Wekelijks UW aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour

U bepaalt helemaal zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders

Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis opwww.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Veel promotie ZandvoortPas doormiddel van publicaties in o.a. de Zandvoortse

Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,

dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal...)

Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,

waarop u zelfuw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783

Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Piony's Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 6iA

Graveer een keer- 023-888 jj 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Mariene Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken -

Gasthuisplein

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
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Gemeentelijke publicatie week 02 - 2010

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 1 en de

verdere in week 1 door het college genomen besluiten zijn

in week 2 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

Atelierruimte

Te huur aangeboden

Atelierruimte

Door de gemeente Zandvoort wordt in de "voormalige

Mariaschool"aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per

direct te huur aangeboden een atelierruimte van circa

45 m2, zijnde een voormalig klaslokaal. De Voormalige

Mariaschool' wordt volledig verhuurd aan Zandvoortse

beeldend kunstenaars. De maandelijkse huur bedraagt

voor het jaar 2010 €197,78 incl. gas, water, licht.

De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de vol-

gende criteria:

i. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)

2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom

maandelijks te voldoen

3. aantoonbare culturele band met Zandvoort

4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst

5. datum van aanmelding

De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de

balie van het gemeentehuis.

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 15 februari 2010

schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College

van B&W, Postbus 2,2040 AA te Zandvoort.

Wijziging Kinderopvangregister

Pen januari 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in het

Kinderopvangregister. Vanaf deze datum is het Gastouder-

bureau Knus op eigen verzoek verwijderd uit het register.

Reden hiervoor is de beëindiging van de exploitatie van het

gastouderbureau per 1 januari 2010. Per 1 januari 2005 is de

Wet kinderopvangvan kracht. Deze wet bepaalt onder meer

dat de gemeente toeziet op de kwaliteitvan kinderopvang.

Vanaf dezelfde datum moet elke gemeente over een kin-

deropvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een

bijdrage voor de kostenvan kinderopvangvan het rijk als een

kindercentrum is opgenomen in het kinderopvangregister.

Verkiezing Gemeenteraad 2010

NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES

TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing

van de ledenvan de raad van de gemeente Zandvoort maakt

bekend dat op donderdag 21 januari 2010 om 10.00 uur, in een

openbare zitting in de voormalige B&W kamer de numme-

ring van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslis-

sing over de geldigheid van de lijstencombinaties voorde op

woensdag 3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden

van de raad van de gemeente Zandvoort zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan

toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage ge-

legd bij Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2, vanaf vrijdag

22 januari 2010.

Verkiezing Gemeenteraad 2010

ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLIS-

SING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag

3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden van de raad

van de gemeente Zandvoort maakt, ingevolge artikel l4van

de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 22 januari 2010

om 16.00 uur, in de voormalige B&W kamer in een openbare

zitting zal beslissen over

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding

van een politieke groepering.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Deophaaldagen zijn 19 en 21januari.de eerste datum is voor

de maandag.donderdag en vrijdag huisvuilwijken, de tweede

datum is voor de dinsdag huisvuil wijk.

Centraal telefoonnummer

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

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

Melding of klacht?

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/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 meteen collegelid doet uvia 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 over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch

bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

BASKETBAL

vroeg of laat aan een hart- of vaatziekte
Steun wetenschappelijk onder7oek om dat te veranderen

mNederlandse^FHart stichting

Giro 300 of bel OSOO-1313 www.ond6rzoekiseenhartza3k.nl

Lions heren beginnen nieuwe jaar goed

Ondanks de gladde wegen en het weeralarm in Noord-Holland van afgelopen zaterdag,

zijn de heren van The Lions toch naar de Amsterdamse Wibauthal vertrokken voor hun

wedstrijd tegen de hekkensluiter in de 3e Rayonklasse US 4. De dames daarentegen, die

in dezelfde hal moesten spelen, zijn na overleg niet vertrokken. Deze wedstrijd wordt op-

nieuw vastgesteld door de bond.

"We hoopten op een ge-

makkelijke avond omdat US

onderaan staat. Wel hielden

we in de gaten onze tegen-

standers niette onderschat-

ten, mede omdat we zonder

Marvin Martina moesten

beginnen, die door het weer

te laat in Amsterdam ar-

riveerde", aldus Robert ten

Pierik na afloop van de wed-

strijd. Lions nam al direct na

2 seconden spelen de leiding

door een driepunter van

Paul Wessels die de tip-off

van Ron v.d. Meij feilloos in

handen kreeg en idem dito

verwerkte, en stond die niet

meer af.Vooral in het eerste

kwart stond er wel enige

druk aan Lions kant maar

met sterk reboundwerk

onder de borden van Niels

Crabbendam en V.d. Meij

en de spatzuivere afstands-

schoten van de spelmakers

TUSSENSTANDEN

Basketbal heren

Heren j
e Rayonklasse per 10-01-10

Team Gesp. Punt Doelsaldo Winst%

1 SVU 13 22 +209 84.6

2 Lions 11 20 +200 90.9

3 Early Bird 12 20 +190 83-3

4 Lisse 12 12 +71 50

5 Alkmaar G. 12 12 +23 50

6 HOC 12 12 -14 50

7 Racing B. 2 12 12 -42 50

8 Akrides 4 12 12 -120 50

9 Flashing H.2 11 8 -57 36.4

10 Onze Gezellen 2 11 9 -87 36.4

n Schrobbelaar 2 11 6 -151 27.3

12 Noordkop 2 11 4 -63 27.3

13 US4 12 2 -159 8-3

Basketbal dames

Dames Rayon klasse per 10-01-10

Team Gesp. Punt Doelsaldo Winst%

1 FAC n 22 +321 100

2 Hoofddorp 12 20 +188 83.3

3 US2 11 18 +134 81.8

4 Akrides 12 18 +60 75

5 Onze Gezellen 12 16 +91 66.7

6 Mosquito's 12 14 +141 58.3

7 Harlemlakers 11 12 -2 54-5

8 Lely IO 8 -60 40

9 Alkmaar G. 11 8 -41 36.4

10 Lions 11 6 -97 27-3

n Falcons 12 4 -204 16.7

12 AMVJ 11 2 -274 9-1

13 SVU 12 -257

Wessels en Philip Prins bleef

Lionsaande goede kant van

de score. Toen in het tweede

kwart Martina mee kon spe-

len, werd dedrukmetname
op Wessels een stuk minder

en kon hij opnieuw uitgroei-

en tot topscorer.

"Beter laat dan nooit kwam
Marvin het veld in tijdens

het tweede kwart en zijn

extra aanvallende dreiging

zorgde ervoor dat Paul nog

gemakkelijker kon scoren. De

wedstrijd werd dan uiteinde-

lijk ook eenvoudig gewon-

nen met 22 punten verschil",

aldus Ten Pierik. Lions won
de wedstrijd gemakkelijk

met 64-86 en blijft hierdoor

aan kop van de ranglijst.

Topscores Lions: Wessels 35;

Martina 14 en V.d. Meij 13

punten. Komende zaterdag

spelen de Lions in 'De 'Walvis'

in Beverwijk om 15.00 uur

tegen Racing Beverwijk 2.

De dames van Lions moeten

zaterdag naar Den Helder

voor hun wedstrijd tegen

kampioenskandidaat FAC die

om 21.00 uur gepland staat.

Voetbal zaterdag

Zaterdag 2e klasse A per 19-12-09

Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt Saldo

1 CSW 12 9 1 2 28 26

2 Marken 12 7 4 1 25 24

3 Castricum 11 7 1 3 22 14

4 Kennemerland 12 7 3 2 22 6

5 HBOK 10 7 3 21 19

6 ZOB 13 5 2 6 17 -1

7 Overbos 12 5 1 6 16 -10

8 SV Zandvoort 13 4 3 6 15 -4

9 Amstelveen 13 5 1 7 14 -9

10 Voorland 11 2 2 7 8 -7

11 HCSC 13 2 2 9 8 -32

12 Monnickendam 12 1 2 9 5 -26

Voetbal zondag

Zondag 5e klasse D per 19-12-09

Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt Saldo

1 WC 11 9 1 1 28 30

2 HYS 9 6 1 2 19 16

3 GeelWit 5 4 2 19 11

4 DIO 6 1 4 19 3

5 THB 6 1 4 19 2

6 DSOV 3 3 5 12 13

7 Waterloo 3 4 4 13

8 DIOS 3 3 5 12 -1

9 Terrasvogels 3 6 9 -2

10 SV Zandvoort 2 9 6 -34

11 Vogelenzang 1 1 9 4 -38
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ZAALVOETBAL

Verlies voor ZSC

Het afgelopen jaar sloot ZSC'04 goed af met een periode-

titel. Maar de Zandvoorters konden de status van periode-

kampioen afgelopen vrijdag tegen United DAVO uit Haar-

lem niet waarmaken. ZSC'04 miste wisselspelers, wat zich

uiteindelijk wreekte in de tweede helft van de wedstrijd.

ZSC'04 nam een snelle voor- kwamen, na de stand in

sprong. Al na een halve mi- evenwicht te hebben getrok-

nuut scoorde Nigel Berg de ken, op voorsprong. Nigel

openingstreffer. Niet lang Berg wist de Zandvoorters

daarna maakte doelman op gelijke hoogte te laten ko-

Sandervan der Wal er zelfs 2-0 men,maardaarna konden de

vanen de Zandvoorters liepen Haarlemmers afstand nemen.

zelfsuitnaar3-o.Daarna kwa- Met het pijnlijke verlies be-

rmen de Haarlemmers terug gon ZSC'04 slecht aan 2010.

tot 3-2. Het tweede doelpunt "De afwezige wissels hebben

van United viel aan het eind ons uiteindelijk de das om
van de eerste helft. gedaan. Waar we eerst twee

punten voorsprong hadden,

In de tweede helft kregen hebben we nu een achter-

de Zandvoorters het steeds stand van één punt", aldus

moeilijker. De Haarlemmers coach Marcel Paap na afloop.

SCHOOLBASKETBAL

Toernooi week verplaatst
Het schoolbasketbaltoernooi is verplaatst naar zaterdag

16 januari. Deze beslissing is genomen in verband met de

winterse perikelen en de sneeuw die in het weekend van 9

januari, de oorspronkelijke datum, verwacht werd.

De reden van het verplaatsen

is dat er zoveel toeschouwers

komen die door de sneeuw lo-

pen dat gevreesd wordt dat de

vloer, door sneeuwresten aan

de schoenen, erg nat gaat wor-

den. Hierdoor zou zeer grote

schade aan de vloer kunnen

ontstaan met als ultiem resul-

taat een dermate beschadigde

vloer,datdie in zijn geheel ver-

vangen zou moeten worden.

Zelfs een schoolbasketbaltoer-

nooi is dat niet waard! U bent

dus komende zaterdag vanaf

io.oo uur van harte welkom

in de Korver Sporthal maar...

mocht er nog sneeuw liggen,

nemen u en uw kinderen dan

een paar extra schoenen mee

zodat u met droge schoenen

de hal in kunt.

Tussenstanden handbal en zaalvoetbal volgen volgende week.

ADVERTEERDERS
Accountantskantoor Hema Zandvoort

Huppelschoten Hoogheemraadschap
Administratiekantoor K. Willemse van Rijnland

Algemene uitvaartbegeleiding Hugoos
Zandvoort Ondernemersvereniging

Autobedrijf KariMo Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort Ouderen Partij Zandvoort

Bertram & Brood Pluspunt

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Pluspunt Boomhut
Café Fier OuatroBT

Café Oomstee Riche aan Zee

Cense en van Lingen Sea Optiek

Circus Zandvoort Stichting Classic Concerts

Dakcentrale Trendmark Makelaardij o.g.

Dorsman Assurantiën Uitvaartcentrum Haarlem

G reeven, Makelaardij o.g. Van Aacken Glaszetters bed rijf

Groenestein & Schouten Wapen van Zandvoort,

Fin. diensten eten en drinken...

Harocamo ZFM radio

&I £>
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ZANDVOORTSELAAN 140

Aan de buitenzijde lijkt dit een gewone haltvrijstaande

woning maar aan de binnenzijde wordt u aangenaam ver-

rast door de royale maatvoering, de afwerking met hoog-

waardige materialen, de sfeer en het prachtige uitzicht.

• Woning grenzend aan beschermd natuurgebied

• Living met open haard en schuifpui naar tuin met vrij uitzicht

• Luxe woonkeuken en bijkeuken

• 3 slaapkamers, 2 badkamers, kleedkamer

• Oprit voor 2 auto's

• Gebruiksoppervlak ca. 170m 2

Vraagprijs: €750.000,- &

SARA ROOSSTRAAT 28 ^
Ruime 4 kamer maisonnette met zonneterras ojVksAuiden!

• Woonkamer met lichtkoepel >*0
• Moderne woonkeuken v.v. inbouwajJiSratuur

• 3 slaapkamers, badkamer,jyagjjlmte

• Royale inpandige berairf\"

• Bergruimte ond*d"ap
• KindvriendtfJE^woonwijk

• VraAfe."is incl. parkeerplaats in de parkeergarage

*l0)5noppervlakte ca. 1 1 5 m 2
(incl. bergruimte)

Vraagprijs: €259.000,-

VERZETSPLEIN 20

Aan een autovrij plein gelegen goed onderhouden

3 kamer maisonnette op de begane grond en VA± etage.

• Sfeervolle woonkamer met ruim balkon

• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur

• 2 slaapkamers, moderne badkamer

• Groot zonneterras op begane grond, balkon op 1ste etage

• Kindvriendelijke woonomgeving

• Incl. parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

virtual tour
Vraagprijs: € 265.000,-

virtual te

Pretoriaplein 4, Haarlem

Deze goed onderhouden charmante

heeft vrij uitzicht over een gezellig q
een kindvriendelijke woonomgevii

• Woning gefundeerMo «alM^pkamers
• Zonnige, betegekjAAflBjp.o'p het zuiden

• Geheel v^^J™tenw!zijnen en dubbele beglazing

• Gehd| Mj^^de^eschilderd september 2009

• ^jcrmlclWrTOe parkeergelegenheid met vergunningsysteei

• Woo|^)pervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: €219.000,-

SWALUESTRAAT 11

Deze verrassend grote vrijstaande villa heeft

o.a. 5 slaapkamers, 2 badkamers en een dubbele garage.

• Bijzonder royale woning midden in het centrum!

• Geschikt voor dubbele bewoning (2e entree aanwezig)

of praktijk/kantoor aan huis

• Sfeervolle woonkamer, woonkeuken v.v. apparatuur

• Atelier en beschutte zonnige achtertuin

• Royaal souterrain, riante zolder

• Woonoppervlakte ca. 275m 2
,
perceeloppervlakte 287m 2

HOGEWEG 26

In de 'voortuin' van de watertoren staat dit royale

2 onder 1 kap herenhuis uit ca. 1900. Deze woning

verkeerd in oude staat en zal gerenoveerd moeten worden.

• Woning met vele mogelijkheden

!

• Royale maatvoering, hoge plafonds

• Mogelijkheid voor 2e verdieping

• Gebruiksoppervlakte ca.175m 2
(incl. ca. 35m 2 schuren)

• Perceeloppervlakte 202m 2

• Inhoud ca. 550m 3

virtual tour
Vraagprijs: € 575.000,-

fSeöDv—

*

Vraagprijs: € 339.000,-
virtual tour


