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Algemeen
Mantelzorgers
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i watten gelegd

BILEUM
Nieuw Unicum

is jarig en

viert feest

SiPORT
Basketbalsters

komen er niet

aan te pas

Sinterklaas is weer in Zandvoort aangekomen

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: Sinterklaas kwam bij de Rotonde weer

aan in Zandvoort. De Goedheiligman werd door de boot van de KNRM weer feilloos

vanaf zijn pakjesboot op het Zandvoortse strand gezet. Ondanks het aanvankelijk niet

al te beste weer was er toch heel veel belangstelling voor deze bijzondere dag voor de

kleinste Zandvoorters onder ons.

Honderden kinderen met ou-

ders en grootouders waren

naar het strand gekomen

om de Sint te begroeten en

het lijkt wel of het er ieder

jaar meer worden. Toen de

Sint zich naar boven begaf, schimmel Americo stapte,

werd hij door zoveel men- kon hij bijna niet door de

sen begeleid dat er op de horde mensen heenkomen

Rotonde bijna geen plaats om op weg te gaan naar

meer was voor de meute, het Raadhuisplein, waar

Toen Sinterklaas op zijn

De Mannetjes

Kaashoekde
meest creatieve

ondernemer 2010

'Allemaal aan de

kaasblokjes dus in plaats

van de chocoladeletters'

OPTIEK

Najaarsactie bij

Sea Optiek

Bij aanschaf van een bril met

varilux glazen krijgt u het

collectors item fotoboek

GreatMigrationsvan

National Geographic cadeau!

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023- 57121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

burgemeester Niek Meijer

klaar stond om hem offici-

eel welkom te heten in onze

gemeente. Toen de burge-

meester zei dat hij niet ge-

loofde dat er alleen maar

lieve kinderen zijn, moest hij

die woorden meteen weer

inslikken want Sinterklaas

is van mening dat er alleen

maar lieve kinderen zijn. Hij

meende dan ook dat alle

Zandvoortse kinderen 's

avond de schoen mochten

zetten. Na het welkom van

de burgemeesteren hetzin-

gen van een aantal bekende

Sinterklaasliedjes, was het

tijd voor de Sint om weer op

Americo te stappen vooreen

kleine toer door het centrum

van onze woonplaats.

's Middags was het in de

Korver Sporthal opnieuw

feest. Daar waren de Pieten

bijeen om de Zandvoortse

jeugd een fijne middag te

bezorgen. Door middel van

allerlei handigheden die

Pieten moeten bezitten om
voor Sinterklaas te mogen

werken, zoals cadeautjes

in een schoorsteen gooien,

balanceren en touwklim-

men, konden de kleinste

Zandvoortertjes laten zien

waar zij toe in staat zijn.

Na een kort bezoek van de

Goedheiligman kwam ook

aan dit feest een einde en is

het, voorde meeste kinderen,

afwachten tot pakjesavond.

t/U Pdtiokw-

Ontzettend lekker.

Ontzettend goedkoop.

Slagroomschnitte

Monnikenbrood
Zonnepit

Geldig tot 28 november 201
2e gratis

Zeer geanimeerde
ondernemersavond

Maandagavond 15 november vond in jaarrond strandpavil-

joen Club Nautique de jaarlijks door de gemeente georga-

niseerde ondernemersavond plaats. De avond stond in het

teken van 'Zandvoort het jaarrond aantrekkelijk
1

. Met meer

dan 300 aanwezigen was de belangstelling overweldigend.

De avond werd afgetrapt

met het tonen van een door

Jan van der Meer gemaakt

filmpje met sfeerbeelden

van Zandvoort. Daarna

volgden drie sprekers:

wethouder Wilfred Tates,

Jasper van het Nederend

van Strandpaviljoen Tijn

Akersloot en Lana Lemmens,

d i recteu r va n VVV Za nd voort.

Het toetje van de avond werd

voor het laatst bewaard:

de bekendmaking van 'de

meest creatieve onderne-

mer van 2010'. De winnaar

van de eerste editie in 2009,

Greeven Makelaardij, kon de

wisseltrofee doorgeven aan

de winnaar van 20iO:Corrie's

Kaashoek uit de Haltestraat.

vervolg op pagina 7

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Raadsprogramma 2010-2014 vastgesteld.

In te zien bij de balie of op de website

Gemeente Zandvoort
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Thuis is op 89-jarige leeftijd

rustig in haar slaap overleden

onze lieve moeder en oma

Renske Kuipers
weduwe van Dirk Jan Visser

Geboren Overleden

Wünseradiel 27-02-1921 ~ Zandvoort 14-11-2010

Joke Visser

Dirk & Yvonne Visser

Ben & Carmen Visser

Anneke & Koos van Beek

Liesbeth & Hans Roodt

Paul Visser & Ingrid Brandse

Martin Luther Visser t

Yannick & Wendy, Youri & Miranda, Ylisha,

Gineke, Myrthe, Rick & Corinne, Steven & Kori,

Arjan & Sanne, Wouter, Rianne, Vincent, Mariëtte.

Wêz mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear..

Us mem is thuis opgebaard, Poststraat 4 Zandvoort,

alwaar bezoek van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op vrijdag 19 november om 14.30 uur

in het Yarden Crematorium Haarlem,

Vergierdeweg 271 in Haarlem-Noord.

Tijd van samenkomst 14.15 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

in de ontvangkamer van het crematorium.

Correspondentieadres: Liesbeth Roodt,

Westerparkstraat 18, 2042 AW Zandvoort

CORRIE STUBBE
14^09^2010

'Beseffen doen wij

het nog steeds niet'

Maar de overwel-

digende hoeveelheid

belangstelling mooie

woorden, lieve smsjes,

prachtige bloemen

ontroerende brieven

en kaarten steunen

ons enorm met de

verwerking van

het verlies van

onze moeder,

schoonmoeder, oma,

overgrootoma.

Hiervoor willen wij

iedereen bedanken.

Correspondentieadres: Femke Dijkema, Koninginneweg 24, 2042 NL Zandvoort

Zij werd overspoeld door die onbekende zee,

wij laten haar wegdrijven.

Gerritje Wardenier - Flietstra

-Gerrie -

weduwe van Herman Wardenier

13 april 1932 12 november 2010

Irma

Erwin

Correspondentieadres:

I.G. Wardenier

Romolenstraat 27

2032 RX Haarlem

De crematie heeft donderdag 18 november

plaatsgevonden in Driehuis.

IN MEMORIAM

Pap,

Er is nu een jaar voorbij

en het verdriet wordt maar niet minder.

Het wordt steeds erger,

je bent geen dag uit mijn gedachte.

Liefs Sonja

Ui j-vaak izok^:.l\ j-iujm Za.nijvooki

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland. nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

WATERSTANDEN

Club Nautique ©
Het hele jaar geopend!

Voor reserveringen bel

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op

www.clubnautique.nl
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

Phoenix beo biedt ondersteunende diensten aan
nabestaanden op het gebied van:

• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie

• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag

• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande

opschrift

• Renovatie van verouderde monumenten
• Grafaccessoires, zoals verlichting, vazen en ornamenten
• Verzorging van monument en beplanting

• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact

met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.



BURGERLIJKE STAND
6 NOVEMBER - 12 NOVEMBER 2010

Geboren:

Aimée, dochter van: Keur, Richard en: Beelen,Saskia.

Jade Mare, dochter van: van der Me uien, Thijs en: Pijl man,

Maria Lydia.

Reva Pilar, dochter van: van Waarde, Steven Daniël en : Alders,

Emilie Evita.

Overleden :

Hellingmanjan, oud 8ojaar.

Killestein,Gijsbertus Marinus Simon,oud 75 jaar.

Bryan geb. Penaat, Henriëtte, oud 62 jaar.

KERKDIENSTEN - as zondag

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 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 Heer B. Blans

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

KANTOORADRES: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023 - 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie: 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: IVO Verspreiders

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

Uitgever: Zandvoort Press BV.

Oplage: 9.250 exemplaren
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Politiek verslag
Raadsvergadering d.d. 9 en 10 november

Werkgroep Ombuigingen moet aan de slag

Een werkgroep die samengesteld wordt uit alle raadsfrac-

ties zal zich de komende weken moeten buigen over een

groot aantal ombuigingen in de Begroting 2011. Er dreigt

in 2011 een tekort op de Zandvoortse balans van circa €

325.000 dat door bezuinigingen en ombuigingen opge-

hoest moet worden. Met dien verstande dat de Zandvoort-

se burger zoveel mogelijk ontzien wordt. De voorstellen

van de werkgroep worden in BERAP-i 2011 opgenomen.

In de ontwerpbegroting

wordt voorgesteld om de

noodzakelijke bezuinigingen

en ombuigingen vanaf 2012

door te voeren. Verwacht

wordt dat er in 2011 nog niet

veel van te merken is. Diverse

fracties vroegen zich in eerste

instantie af of het verstandig

is om in 2011 nog weinig of

niets te bezuinigen. Zo zou

een buffer opgebouwd kun-

nen worden voor het zwaar-

dere weer dat eraan komt.

Ook zou daarmee de tegen-

vallersvan 2010 opgevangen

kunnen worden. Het college

wil die opvangen door geld

uit de Algemene Reserve te

halen. Dat viel vooral bij het

CDA en de OPZ niet in goede

aarde. Nu werd voorgesteld

om geen extra geld voor een

aantal voorstellen van het

college te verschaffen. Onder

andere het Centrum Jeugd

en Gezin en mogelijk een

collegevoorstel voor een bi-

bliotheek voor de leerlingen

van de Brede School, zullen

daar onder moeten lijden.

Ook de extra verhoging van

de reinigingsrechten onder-

vond weerstand, met name

van de VVD.

Volgens wethouder Finan-

ciën GertToonen is het niet

waar dat Zandvoort zwaar

in de nesten zit. "Niets is

minder waar", zei hij zelfs.

Volgens hem "doet Zand-

voort het zo gek nog niet

gezien de problemen in den

lande." De kosten die de bur-

gers in Zandvoort jaarlijks

moeten ophoesten zijn niet

al te hoog. "368 gemeenten

zijn duurder dan wij, een is

even duur en slechts 60 ge-

meenten zijn goedkoperdan

Zandvoort", meldde hij. In die

wetenschap vindt Toonen

dat een zeer geringe lasten-

verzwaring in Zandvoort

mogelijk moet zijn. Wel wil

hij de zwakkeren in de sa-

menleving ontzien.

De contracten met de

strandpachters was een he-

vig discussiepunt. OPZ en

CDA stelden voorom markt-

conforme afspraken te ma-

ken en die te vergelijken met

de horecapachtprijzen in het

centrum. Toonen vroeg met

klem om daar niet op door

te gaan omdat hij in een af-

rondende fase daarover is.

Het voorstel van D66 om in

driejaartijd de subsidie voor

de VVV Zandvoort af te bou-

wen werd door wethouder

Wilfred Tates naar de prul-

lenbakverwezen."Zo helpje

de VVV om zeep", zei hij.

Tijdens de vergadering van

de tweede dag kwamen
nog een paar programma's

aan bod, die met een aantal

wijzigingen werden aange-

nomen. Het aantal amende-

menten dat werd ingediend

was deze keer gering. Slechts

een drietal werd in stem-

ming gebracht: een dek-

kingsvoorstel van het CDA
(aangenomen), de afbou-

wing VVV van D66 (verwor-

pen) en het amendement
van de VVD om de reini-

gingsheffing alleen trend-

matig met het inflatieper-

centage te verhogen werd

eveneens aangenomen.
Een motie van OPZ over de

strand pachterscontra eten

werd door Toonen ernstig

ontraden. OPZ vroeg hierin

om marktconforme prijzen

gerelateerd aan de bezoe-

kersaantallen en de duur

van de contracten, jaarrond

of niet. Deze motie werd in

grote meerderheid aange-

nomen waarna het nog even

spannend werd.

Uiteindelijk werd de aange-

paste Begroting 2011 aange-

nomen. De belastingvoor-

stellen werden unaniem

aangenomen met een aan-

passing van de reinigings-

rechten.

Jongerenafdeling binnen Sociaal Zandvoort

Sociaal Zandvoort (SZ) start deze week met een jongeren-

afdeling. De lokale sociaaldemocratische partij vindt dat

jongeren veel te weinig hun stem laten horen over lokale

aangelegenheden. De onderafdeling gaat Jong Sociaal

Zandvoort heten.

"De jongerenafdeling is van Buuringen en Daniël

op zoek naar jongeren die Lefferts,een woordje mee te

hun stem willen laten ho- spreken in onze plaatselijke

ren in Zandvoort. Wij roe- politiek. Als ze willen dat ze

pen die dan ook op om, in meetellen, moeten ze zich

samenwerking met Roy laten gelden! Als ze eens

wisten wat voor een goed

gevoel het geeft om later te

kunnen zeggen: daar heb ik

aan meegewerkt. Daar kan

niets tegenop", zegt voorzit-

ter Willem Paap die de jon-

geren uitnodigt om eens te

komen brainstormen. Meer

weten? Stuur een e-mail

naar RoyvanBuu ringen @
sociaalzandvoort.nl of

DanielLefferts@sociaal-

zandvoort.nl.

COLUMN

Volgens mij

is het weer gelukt. Sint is in

het land. In Zandvoort is het

een spectaculairgegevemzijn

de golven niet te hoog? "Hij

kwam met de speedboot",

vertelden mijn Zandvoortse

kleinkinderen, "en hij ging

héél hard." Bij de kleinkinde-

ren uit Leek is het een rustiger

schouwspel. Eerst naar pake

en beppe in Drachten waar

Sinterklaas met de boot komt.

Een weekerna naarde haven

in Leek. Ik vind het schitterend

hoe de kleinkinderen genie-

ten. Nog even dan zijn ze te

groot en is de pret voorbij.

Daarom maak ik me kwaad

over de film 'Sint' van Dick

Maas. Volgens hem zit in

het Sinterklaasverhaal tal-

loze verwijzingen die sug-

gereren dat Sint helemaal

geen kindervriend is. Niks,

Goedheiligman! Pakjesavond

heette vroeger gewoon pak-

avond. Dat was de avond dat

hij en zijn kornuiten pakten

wat ze pakken konden. Maas

maakt van Klaas een moord-

dadig monster. In plaats van

kinderhandjes vullen, hakt

hij ze het liefst eraf. Eigenlijk

gaat het mij niet om de hor-

rorfilm maar meer om de pos-

ter die overal hangt. Daar zit

Sint als een aangekleed skelet

op een mager paard en zijn

staf is een sikkel. Een zeer

lugubere poster die afbreuk

doet aan het beeld van mijn

Sinterklaas. En beslist niet

geschikt voor kinderogen.

Natuurlijk kan je de buiten-

wereld niet buiten sluiten.

Via de Tv komen kinderen

al genoeg in aanraking met

nare dingen. Maar gelukkig

zit daar een knop op.

De film zal na alle med ia-aan-

dacht natuurlijkeen commer-

cieel succes worden. De groep

met bezorgde ouders die pro-

blemen hebben met de pos-

ter is groot. Of zij het voor el-

kaar krijgen dat de poster niet

geplaatst wordt? Ik

hoop van wel. In ieder
f=

geval zal ik mijn feest _|

niet laten verpesten, S

"vol verwachting klopt -53

mijn hart."
z

&



DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering

Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

i? eiaslingiarnenwertriitg

Bekendmaking

Met ingang van heden ligt ter inzage bij de balie van de gemeenten Gouda, Leiden,

Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap

van Rijnland het mandaat- en machtigingsbesluit van de directeur van de

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 1 november 2010. Hierbij wordt de

heffings- en invorderingsbevoegdheid neergelegd bij de door de voornoemde

organisaties aangewezen ambtenaren.

Met ingang van heden worden alle besluiten met betrekking tot Belastingsamenwerking

Gouwe-Rijnland alleen nog op de website www.bsgr.nl gepubliceerd.

Leiden, 17 november 2010

w
Hoogheemraadschap van

Rijnland

Bekendmaking

Conceptbegroting 2011 hoogheemraadschap van Rijnland

Van 16 tot 30 november 2010 kunt u de conceptbegroting voor 2011 inzien. In deze begroting

staat wat het hoogheemraadschap van Rijnland in 2011 gaat doen en wat dat kost.

Wat wil Rijnland in 2011 bereiken?

De economische situatie, in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet,

heeft ertoe geleid dat in deze begroting een verantwoorde balans is gezocht tussen de doelen

om te komen tot een klimaatbestendig watersysteem en de wens om de lasten voor de burger

niet te veel te laten stijgen.

Het 'gewone werk' van Rijnland vraagt jaarlijks 80 tot 90% van de financiële middelen. Dat is

gebruikelijk en nodig om te blijven zorgen voor droge voeten en schoon water. De overige

10 tot 20% besteedt Rijnland aan maatregelen die noodzakelijk zijn om inwoners en bedrijven

ook in de komende jaren een klimaatbestendig en robuust watersysteem te bieden.

Wat gaat het kosten?

Om de bewoners en bedrijven ook in 2011 doelmatig van droge voeten en schoon water

te voorzien is voor komend jaar 176 miljoen euro nodig.

Ten slotte

Tijdens kantooruren ligt de conceptbegroting voor 2011 ter inzage bij de bibliotheek van het

hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. De begroting staat ook op

www.rijnland.net/begroting. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn eventuele

bedenkingen indienen bij de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Op 15 december 2010 stelt de Verenigde Vergadering de begroting 2011 en de daaruit

voortvloeiende tarieven definitief vast. U kunt tijdens deze vergadering inspreken.

Ingediende bedenkingen worden meegenomen bij de besluitvorming.

Leiden, 10 november 2010

Droge voeten, schoon water

X
HUGOOS
restaurant - café

BY CHRIS KUIN X
1e Kerstdag geopend, 2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu Hugoos 2010 € 47,50

Amuse

Gebakken coquilles St. Jacques met kreeftensaus

Dubbel getrokken wildbouillon met fijne tuinkruiden en bospaddenstoelen

Kalfshaas met een roomsaus van brie de meaux en verse kervel *

of

Hertenbiefstuk met een wildjus van armagnac en oesterzwammen *

Duo van huisgemaakte brownie en chocolade mousse

* Gelieve uw keuze van het hoofdgerecht uiterlijk

drie dagen van te voren door te geven

<^yyyy><x><><>^<><><><><><><><>^^

Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort

023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Café
Biljart

MSTEE

Café Oomstee
zaterdag 20 november:

1 -daags
Driebanden-toernooi
Start om 13:30 uur en loopt door tot in de avond!

Bel even of je nog mee kan doen of... kom kijken.

Agenda: vrijdag 26 november: Karaoke!
Aanvang 21:00 uur. Je hoeft niet in te schrijven!

Vrijdag 3 december: Oomstee Jazz.
Met het Carola Vossen Quartet.

Carola Vossen - zang, Nick van den Bos - piano,

Tom Kwakernaat - bas & Menno Veenendaal - drums.

Ton Ariesen - Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 573 87 27 - www.oomstee.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
moMfumn&men?

• In Zandvoort opstappen

• Spoedopleidingen

• Ook bromfietsexamens

023 5714420
www.goede-rijschool.nl

Qi
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Portiekportiers op bezoek bij brandweer

De 'portiekportiers' op bezoek bij de brandweer

De Portiekportiers die in

Zandvoort Nieuw Noord bij

woonstichting De Key in oplei-

ding zijn, hebben vorige week

op uitnodiging een bezoek

gebracht aan de brandweer-

kazerne aan de Duinstraat. Zij

werden daarin de kantineont-

vangen en kregen uitgebreide

informatie. Later mochten ze

ook in de brandweerwagens

zitten. Een zeer leerzame mid-

dag die door iedereen gewaar-

deerd werd en die hopelijk ook

resultaat zal opleveren.

Woning PVV'er Lucassen trekt

landelijke media naar Zandvoort

De Zandvoortse inwoner Eric Lucassen, het Tweede Ka-

merlid die door Geert Wilders gepardonneerd is, was de

laatste dagen nieuws in Nederland. Alhoewel het niet

gemakkelijk is geweest om zijn adres op te sporen is het

uiteindelijk toch gelukt.

De in opspraak geraakte PVV'er woont in Zandvoort

Lucassen zou zich in het hij in verband gebracht met

verleden namelijk niet goed het mishandelen van de uit-

gedragen hebben. Zo wordt bater van een Haarlemse

Coffeeshop en was hij de

schrikvan de buurttoen hij

nog in Haarlem woonde.

Ook tijdens de periode dat

hij militair leraar was, heeft

hij zich seksueel misdragen

en werd hij veroordeeld tot

zeven dagen militaire de-

tentie.

Dit allemaal zorgde ervoor

dat er rond zijn woning

maandag een grote groep

journalisten aanwezig was

die hem allerlei vragen

wilde stellen. Onder andere

De Jakhalzen van De Wereld

Draait Door en een journa-

list van PowNews waren

aanwezig. Voor zover be-

kend heeft hij zich echter

niet laten zien.

Bezoek ook eens onze website:

www.sportinzandvoort.nl

Zandvoort Schoon!?

25 november wijkspreekuur Oud Noord

WNDVOOH I

Si:iKH!Nf?

Woont u in Oud Noord? Wilt u meerweten overde inrichting van

de openbare ruimte? Of heeft u vragen of opmerkingen over de

bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeu-

bilair of soortgelijke zaken?

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur donderdag 25
Gemeente Zandvoon november van 19 tot 20 uur in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas

Beetslaan 14.

Vooraf aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar!

ET 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)

In de schijnwerper

De passie van de Zand-

voortse Selsela Sarwari

is kledingontwerpen. Ze

volgt de studie Mode
Maatkleding Specialist

op het ROC Mondriaan

in Den Haag. Ze heeft bij

couturier Frans Molenaar

stage gelopen en straks in

2011 gaat ze dat ook doen

bij couturier Addy van den

Krommenacker.Maardat is

nog niet alles want Selsela

doet mee aan AVRO's

Selfmade Fashion wed-

strijd met haar ontwerp.

Men no Gorter maakte van

haar model een serie foto's

in het Teyler museum. Voor

een publieksprijs heeft ze

veel stemmen nodig. Wil

je stemmen ga dan naar

www.kunst.avro.nl en

klik op Selfmade Fashion

Wedstrijd. Vervolgens ga

je naar beneden en klik

op: stem voor publiekprijs.

Vervolgens ga je naar de

overzichtspagina pagina 1,

plek 9 waar Selsela's ont-

werp staat en geef haar

ontwerp een cijfer! Met

jouw stem is Zandvoort

straks een ontwerper rijker.

Opnieuw prijs

Maaike Cappel en Wendy
Jacobs, die vorig jaar €
3.000 wonnen voor het

poppentheater, deden op-

nieuw mee met gaanwe-

doen.tv van de provincie

Noord-Holland. Nu krij-

gen zij dat bedrag weer,

ditmaal om een Winter

Santekraampie te kunnen

organiseren voor alle kin-

deren van Zandvoort. De

prijs wordt woensdag 8 de-

cember aanstaande in het

Patronaat in Haarlem uit-

gereikt. Daar zullen de beide

ondernemende dames een

poppenvoorstelling geven.

Op 22 december zal dan

tussen 12.00 uur en 15.00

uur rond de Protestantse

kerk het evenement Winter

Santekraampie plaatsvinden.

IJsbaanhulp gevraagd

van 12 december tot en

met 2 januari ligt op het

Raadhuisplein een heuse

ijsbaan van 15 bij 15 meter.

De bezetting van de ijsbaan

berust geheel op de schou-

ders van vrijwilligers. De

organisatie is daarom drin-

gend op zoek naar vrijwil-

ligers voor zowel de kassa

als bij de schaatsuitleen.

Geïnteresseerden van 16

jaar en ouder kunnen zich

aanmelden bij Ingrid Muller

via tel. 06-24530167, e-mail

ingrid@miescompany.nl of

via het contactformulier op

www.winterwonderland-

zandvoort.nl. Het gaat om
een tijdsperiode van maxi-

maal vier uur.

The Place 2B

Eindelijk is het zover.

Stichting 1216 Forgotten

Foundation heeft een 'thuis'

gevonden voor tieners van 12

tot 16 jaar, waar ze zich thuis

voelen en met hun proble-

men en verhalen naar toe

kunnen. Initiatiefneemster

van het project Maura

Renardel de Lavalette en

Eddy Buhling van 2B in de

Haltestraat hebben goede

afspraken gemaakt om de

ruimte boven het café te ge-

bruiken voor de jeugd. Aan

de bovenruimte hoeft bui-

ten het schoonmaken niets

veranderd te worden. Op

vrijdag 26 november wordt

The Place 2B kleinschalig

geopend en is er een kara-

oke waar mooie prijzen te

winnen zijn. Om te kijken

of het project aanslaat en

het zichzelf kan bedruipen

staat de deur 2 keer in de

maand open. Natuurlijk is

de plek een rook-, alcohol-

en drugsvrije omgeving

met als doel de jeugd van

de straat te houden.

Vrijwilliger KNRM
De Zandvoortse KNRM is

op zoek naar bemannings-

leden m/v die in goede ge-

zondheid zijn, houden van

dynamiek, verantwoorde-

lijkheidsgevoel hebben

en snel kunnen reageren.

Tevens moeten ze binnen

10 minuten aan een span-

nende opdracht kunnen

beginnen. Deze taak, het

redden mensen en veilig

aan land brengen van men-

sen in nood, geeft veel vol-

doening. Neem voor meer

informatie contact op met

schipper Jan Willem v.d.

Bout, tel. 06-20003427 of

e-mail: schipper@zand-

voortknrm.nl.

Grote boekenverkoop

In de vestiging Zandvoort

van Bibliotheek Duinrand

is flink ruimte gemaakt

voor nieuwe boeken om
straks met een frisse col-

lectie naar het nieuwe pand

in de Louis Davids carré te

kunnen verhuizen. De oude

boekexemplaren worden

te koop aangeboden tegen

kleine prijsjes (vanaf€ 0,50

voorjeugdboeken en €1,00

voor volwassen boeken). In

de aanbieding zijn: pren-

tenboeken, jeugdboeken,

romans, reisgidsen, la nden-

boeken,tuinboeken en nog

veel meer. Voor iedereen zit

er wel iets bij. Kom op 19 en

20 november op tijd naarde

bibliotheek en sla uw slag!

^
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Een huis kopen of verkopen'

Bel Nick ten Broeke

Kostverlorenstraat 14A Zandvoort

Karakteristieke 20-er jaren halfvrijstaande 4-kamer benedenwoning

van 125 m2 met o.a. veranda aan de voorzijde en riante tuin op het zuiden!

Het betreft een volledig in stijl gerenoveerd, ruim opgezet 4-kamer appartement;

De royale, besloten achtertuin op het zuiden beschikt over een houten schuur en

een achterom;

Hal, royale living met grenen vloerdelen, stolpdeuren naar veranda en verbinding naar

de landelijke woonkeuken vzv div. inbouwapp., 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv

toilet (wandcloset), separate douche, ligbad,

wastafelmeubel en designradiator;

Deze goed onderhouden, charmante parterre

woning is uw bezichtiging absoluut waard!

Woonoppervlakte ca. 125 m2
,

inhoud ca. 375 m3
.

Zeestraat 52 Zandvoort

i

Vraagprijs:

€ 349.000,- k.k.

Swaluestraat 27B Zandvoort

Luxe wonen in riant nieuwbouw 3-kamer appartement met privé-parking

en balkon!

Gelegen op de 2e (tevens hoogste) verdieping van Residentie "Prinsenhof" in

het centrum van Zandvoort;

Royale living met open keuken en toegang tot balkon, luxe, klassieke open keuken vzv div.

inbouwapp., luxe badkamer vzv wandcloset, separate inloopdouche, wastafelmeubel en

NIEUW

-
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design radiator, 2 (voorheen 3) slaapkamers;

Het appartementencomplex beschikt over

een liftinstallatie;

Privé parkeerplaats en berging in

ondergelegen parkeerkelder;

Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden;

Woonoppervlakte ca. 100 m2
, inhoud ca. 270 m3

.

Vraagprijs:

398.000,- k.k.

Doctor J.G. Mezgerstr. 100 Zandvoort

Direct verhuizen? Deze 80-er jaren eengezinswoning met voortuin en besloten

achtertuin is de afgelopen jaren gerenoveerd in een moderne stijl!

Deze tussenwoning beschikt o.a. over een zonnige, tuingerichte woonkamer met opensl.

deuren naar de tuin, moderne keuken landelijke stijl vzv div. inbouwapp., modern toilet vzv

fontein, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet en 3 slaapkamers;

De achtertuin van deze woning grenst aan een autoluw woonerf met div.

speelvoorzieningen voor kinderen;

1 De onderhoudsvriendelijke achtertuin is gelegen

op het zuidoosten met stenen schuur en achterom;

Een fraai gerenoveerd woonhuis in een

kindvriendelijke buurt!

1 Woonoppervlakte ca. 105 m 2
,

perceel 1 07 m 2
, inhoud ca. 300 m3

.

Vraagprijs:

€325.000,- k.k.

Gelegen aan de Zeestraat ligt dit riante, omstreeks 1925 gebouwde, statige

herenhuis, genaamd "Prins Maurits"!

Deze karakteristieke tussen woning bestaat uit 3 woonlagen en beschikt o.a. over

3 slaapkamers, 2 badkamers, voor- en besloten achtertuin met loggia en terras

op het zuiden, 3 balkons en dubbele garage;

Souterrain: o.a. wasruimte, royale slaapkamer met toegang tot loggia, badkamer vzv

douche, wastafel en sauna;

Beg. grond: o.a. sfeervolle woonkamer met open

haard, houten vloerdelen, erker met opensl.

deuren naar voortuin en toegang tot semi-open

keuken vzv div. inbouwapp.;

1e verd.: o.a. 2 slaapkamers, moderne badkamer

vzv ligbad, wastafelmeubel en designradiator;

Woonoppervlakte ca. 165 m2
,

perceel 1 53 m 2
, inhoud ca. 420 m 3

.

Vraagprijs:

€ 579.000, k.k.

M. v. St. Aldegondestr. 13 Zandvoort

ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD! Een moderne en gerenoveerde 4-kamer vrijstaande

woning met een voortuin op het zuiden en sfeervolle patio op het noorden!

Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid (parkbuurt);

Begane grond: o.a. sfeervolle en lichte L-vormige woonkamer met eikenhouten

vloerdelen, sierhaard en toegangsdeur naar patio, moderne open keuken vzv div. inbou-

wapp., moderne badkamer vzv douchecabine, modern wastafelmeubel

en toilet, bijkeuken;

• 1 e verd.: volledig vzv laminaatvloer,

3 slaapkamers;

• Een modern woonhuis in een geliefde

woonomgeving!

• Woonoppervlakte ca. 100 m2
, perceel 82 m2

,

inhoud ca. 250 m 3
.

Vraagprijs:

€ 259.000,- k.k.

Martinus Nijhoffstraat 79 Zandvoort

Moderne, verrassend ruime eengezinswoning met o.a. moderne keuken,

moderne badkamer, 4 (optie 5) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin!

Beg. gr.: royale living met toegangsdeur naar en zicht op de tuin, moderne keuken

vzv div. inbouwapp.;

1 e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;

2e verd.: 1 (optie 2) ruime slaapkamer, kast met aansluiting was/droogmachine;

Voortuin op zuidoosten en achtertuin

(ca. 60 m2
, 1 1 mtr diep) op noordwesten

met achterom en stenen schuur;

Woonoppervlakte ca. 120 m2
,

perceel 127 m2
, inhoud ca. 310 m3

.

Vraagprijs:

€ 339.000,- k.k.

Stationsstraat 2 Zandvoort

Charmante, gemoderniseerde en halfvrijstaande woning uit 1903 met o.a.

royale living, moderne keuken, 2 slaapkamers, oprit, garage en een patio-

tuin op het oosten met achterom!

Gelegen aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;

Entree, hal, royale en sfeervolle living voorzien van eikenhouten vloerdelen en

gestuukte wanden en plafonds, moderne keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet

vzv fontein, 2 slaapkamers, badkamer vzv douche, wastafel en 2e toilet-

Mogelij kheid bestaat dakterras op het

oosten te creëren;

De woning beschikt over een besloten

patiotuin (ca. 30 m2
) op het oosten met

garage, stenen schuur en een achterom;

Woonoppervlakte ca. 90 m 2
,

perceel 129 m2
, inhoud ca. 225 m3

.

Vraagprijs:

€ 229.000,- k.k

I Nassauplein 1 Zandvoort

OOK IN DEZE TIJD...

Het kan nog steeds: verkocht binnen 1 dagl

ZONDER PUBLICATIE OP DE WEBSITE!

Nieuwsgierig?

Bel of mail ons voor een

vrijblijvende afspraak!

Moderne tussenwoning met o.a. riante uitbouw aan de achterzijde,

royale living, moderne keuken, moderne badkamer, 5 slaapkamers,

voor- en achtertuin op het zuiden met achterom!

Beg. gr.: o.a. riante living met o.a. uitbouw aan de achterzijde, allesbrander en

opensl. deuren naar de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp.;

1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, modern wastafel

meubel en 2e toilet (wandcloset);

2e verd.: 2 slaapkamers;

Voortuin op noorden en achtertuin

op het zuiden met achterom en

stenen schuur;

Woonoppervlakte ca. 125 m 2
, perceel

104m2
, inhoud ca. 325 m3

.

Vraagprijs:

€ 349.000,- k.k.

BEDRIJFS ONROEREND GOED
TE HUUR AANGEBODEN!

Winkelruimtes:

Grote krocht 38

Haltestraat 61

A

Thorbeckestraat 1A

Thorbeckestraat 1

VVO 120 m 2

VVO 60 m2

VVO 40 m2

VVO 80 m2

Horeca:

Zeestraat 26 VVO 125 m 2

Burg. Engelbertsstraat 70 & 72 (hotel)

€ 2.100,- p.m.

€ 1.150,-- p.m.

€1.250,- p.m.

€ 2.250,- p.m.

€1.625,- p.m.

op aanvraag

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007

M.: 0655 -13 03 65

E: info@nicktenbroeke.i

www.vrijehuizenmarkt.nl of

www.nicktenbroeke.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!



Evenement v

;•;. van het
jaar20io

Nieuwe verkiezing: 'Het Evenement van het jaar 2010'

Elk jaar organiseert de Zandvoortse Courant een verkiezing van het jaar. Zo is er al vier

keer een 'Zandvoorter van het Jaar
1 gekozen en was er een fotowedstrijd met als eindre-

sultaat de 'Foto van het jaar
1

. Voor dit jaar bedacht de actieve jury een nieuwe verkiezing

en ze vragen weer uw hulp als lezer.

In het jaar 2010 zijn er ontzet-

tend veel leuke en gezellige

evenementen in ons dorp ge-

organiseerd, de één was nog

geweldiger dan de ander. Maar

welke vond u het meest ge-

slaagd en zou volgens u nooit

meer uit het Zandvoortse mo-

gen verdwijnen?

3 categoriën

Wij hebben uw medewerking

nodigen vragen u onsdoorte

geven welke evenementen in

de categorie 'Cultuur', 'Sport'

en 'Algemeen', volgens u zeker

volgend jaar weer moeten

terugkeren. De deskundige

jury zal uit de inzendingen

een selectie maken en ze in

de drie categoriën plaatsen.

De lijst met de genomineerde

evenementen zal vanaf half

december gepubliceerd wor-

den, waarna alle Zandvoortse

inwoners hun stem kunnen

uitbrengen.

Uitslag

Op vrijdag 21 januari 2011

maakt dejury uit elke categorie

de drie winnende evenemen-

ten met de meeste stemmen

bekend tijdens een groots eve-

nementengala in het jaarrond

strandpaviljoen 'De Haven van

Zandvoort'. Ook u kunt daar-

bij aanwezig zijn. Binnenkort

leest u daar meer over.

Nomineren

U kunt uw evenementen

bekend maken door onder-

staande strook vóór 5 de-

cember, ingevuld met naam

en adres te versturen naar:

Jury 'Evenement van het

Jaar', Kleine Krocht 2, 2042 JN

Zandvoort of via een e-mail

naar jury@zandvoortsecou-

rant.nl. Op de mail moet ook

uw naam en adres staan om-

dat alleen Zandvoortse inwo-

ners mogen meedoen.

VERVOLG "" Pa S'nai -Zeer geanimeerde ondernemersavond

Wethouder Tates gaf een

toelichting op het Deltaplan

Verblijfstoerisme, dat op

drie pijlers rust. Hoofdmoot:

Zandvoort zet in op meerver-

blijfstoerisme. Met de jaar-

rond strandpaviljoens wordt

al meer jaarrond activiteiten

geboden. De ontwikkelingen

op het circuit hebben enige

vertraging opgelopen door

de geopperde suggestie het

circuit naar Den Helder te

verplaatsen, maar inmiddels

is er uitbreiding van het aan-

tal geluidsdagen gerealiseerd.

Van groot belang is de toe-

name van internationale ra-

ces, want die stimuleren het

verblijfstoerisme. Hiervoor

zijn wel meer hotels en pen-

sions nodig. Binnenkort start

de gemeente met een en-

thousiaste campagne om
circa 100-150 goede Bed &

Breakfastadressen erbij te

krijgen, evenals de bouw van

een aantal betere hotels.

Na de wethouder kreegJasper

van het Nederend van Strand-

paviljoen Tijn Akersloot het

woord. Hij deed een uiteen-

zetting van de weg die be-

wandeld werd naar de bouw

van een jaarrond paviljoen,

want in december gaan bij

hun de palen van een nieuw

vast paviljoen de grond in. Hij

gaf aan dat zij, mede dank-

zij de pilot van Take Five, nu

konden inspelen op wat de

markt vraagt. "De marges zijn

geslonken en men komt niet

meer automatisch bij elke

zonnestraal naar Zandvoort.

Wij dienen er landelijk boven

uit te steken, wat niet alleen

een taakvoor de VVV is, maar

ook van de ondernemers en

de gemeente", aldus Van het

Nederend.

Als derde spreker hield Lana

Lemmens, directeur van de

VVV, een gloedvol betoog

over de afgelopen tweeënhalf

jaar, waarin de VVV Zandvoort

zelfstandig opereert. "Wij zijn

met een leuk, enthousiast

team dag en nacht bezig met

de promotie van Zandvoort en

zijn veel daadkrachtiger ge-

worden. In het begin hebben

wij vooral contact gezocht

met de lokale ondernemers,

wat onder meer resulteerde

in het gegeven dat inmid-

dels 80 ondernemers de

VVV-cheque accepteren: dus

besteding in Zandvoort!" De

onlangs gehouden 50+ dag,

uniek in Nederland, heeft

ruim 1000 mensen naar ons

dorp gelokt. Zandvoort heeft

prachtige natuur te bieden,

maar het zich afficheren als

'Amsterdam Beach' is beslist

ook aantrekkelijk. Binnenkort

wordt de website van de VVV

vernieuwd en er wordt al

actief gebruik gemaakt van

Twitter, Hyves en Facebook.

Op internet zijn trouwens

5400 filmpjes over Zandvoort

te vinden.

Meest creatieve

ondernemer

Waarvelen met namevoorge-

komen waren, was de uitrei-

king van de wisseltrofee (het

haringmeisjevan kunstenares

Noor Brandt) voor de meest

creatieve ondernemer van

2010. In totaal waren 21 onder-

nemers genomineerd, die door

presentator Ben Zonneveld en

TimoGreeven (dewinnaarvan

2009) kort werden geïntrodu-

ceerd. Als winnaressen kwa-

men Corrie en Fleur van der

Maas van 'Corrie's Kaashoek'

in de Haltestraat uit de bus.

Burgemeester Niek Meijer

las uit het juryrapport onder

meer voor: "Het winkeltje ziet

erzeercharmant uiten wordt

zeer goed onderhouden door.

Het is qua uitstraling zowel

binnen als buiten een voor-

beeld voor velen. Het assor-

timent is verfrissend, mede

door de vele lekkernijen van

Fleur, zoals de zelfgemaakte

soepen, bekers ijs en tiramisu.

De Kaashoek is een bedrijf

dat jaarrond investeert en in-

noveert wat betreft het inspe-

len op de jaargetijden. Voor de

toerist is het aantrekkelijk om
dit bijzondere winkeltje aan te

doen."
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EVENEMENTEN AGENDA
NOVEMBER

20 'Oud Zandvoort'- Filmvertoning van Genootschap

Oud Zandvoort, aangeboden aan ANBO Zandvoort.

De Krocht, aanvang 14.30 uur

25 Walking Dinner- Avondje dineren en naarde

filmpremière van 'De Eetclub' in Circus Zandvoort

26 Swingsteesjun - 25+ dansfeest bij Riche aan zee,

aanvang 20.00 uur

27 Genealogie inloopochtend - Familiestamboom

uitzoeken in het Zandvoorts Museum,

10.00 -13.00 uur

28 Classic Concerts - Symfonie Orkest Haerlem

in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

28 Feestmarkt - Centrum Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

f

^Evenement^^ffjjjjj^
van hei

jaar 2010

Nomineer uw favoriete evenement

in de categoriën Sport, Cultuur en Algemeen.

Naam inzender

Uw adres

postcode

Telefoon .

e-mail

Handtekening

4
Mijn keuze voor de

3 Zandvoortse evenementen van 2010 zijn:

SPORT:

CULTUUR:

ALGEMEEN:

(Inleveren voor 5 december!)

*>



Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-31057155

RESTAURANT ZUYDT
lunch /diner

ASIAN SPECIALS

NOVEMBER MENU €25,-

WANTANSOUP

SECHUAN PORC
Gemarineerd mager varkensvlees uit de oven

met baby paksoy en witte rijst

Of

NASI KUNING COMPLIT
Een samenstelling van gele rijst, rendang,sayor loden,

ajam bali, sambal goreng tahoe en tempeh

CA

SEREH CRÈME BRÜLÉE
Met een bolletje mango ijs

Restaurant ZUYDT

Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort

Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl

Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

www.music

7 december 2010 zal

Music Store Zandvoort

i.v.m. de grote release van

World of Warcraft

Cataclysm

's nachts van 00.00 tot en met

01.00 uur speciaal opengaan.

Vraag naar de speciale actieprijs

Reserveer nu!

BEDRIJFSRUIMTE

Te huur loods

Gevestigd in de

Kamerlingh Onnesstraat.

Open opslagruimte 208m 2

Voor info: 06 53 690 671

HAROCAfllO
Geen zin om tekokkerellen?Gewoon Harocamo 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: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu's a € 7,-- en de daghap a € 10,--

Brasserie restaurant Harocamo DG1* D / 1Z1UZ
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort kijk VOOr meer infO:

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur WWW.harocamo.nl

CONTACTZOflS

ZOEK JE WERK IN DE VERZORGING?

Wij zoeken enthousiaste verzorgenden,

voor diverse cliënten in Zandvoort.

Bel 023-7114494,

of mail naar contact@contactzorg.nl

ALLTRUST

salarisadministratie

en accounting

Ursula van Dansik
Interim manager

Van Speijkstraat 2/79

2041 KL Zandvoort

Tel. 023-8887237

Mob. 06-20857974

Email: alltrust@casema.nl

A« AUToaepRiir

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

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

Word ook bekend als

ondernemer in Zandvoort!

Wij heten alle

nieuwe leden van
harte welkom!

*/ Bedrijvengids

V' Ondernemers Nieuws

S Bedrijfsonroerendgoed

S Ondernemers Informatie

</ Vacaturebank

V' Evenementen
y/ Interviews

V^ En meer...

Bezoek voor meer informatie

www.zandvoortinbedrijf.nl

SPOTUGHTS

Strandpaviljoen

J-Cavana aan zee

en CCu6 Nautique

wensen Theo en Lotte

veelsucces met

TaóeCsl
H AVA>fA

Club Nautique ©

22novl990

20jaar geleden gafjij mijjouw nier

Dankzijjou leefikgezond met veelplezier

Een dochter kreeg ik zelfs, iedereen stond versteld

Voor mij ben jij mijn allergrootste held!

Liefs, zussie



Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Op vele plaatsen in het land wordt in november aandacht besteed aan de Dag van de

Mantelzorg. De dag is een begrip geworden en draagt bij aan de erkenning van man-

telzorgers. Deze speciale dag werd ook in Zandvoort gevierd en stond in het teken van

ontspanning en ontmoeting.

Zorgen voor een zieke mede-

mens is al heel oud. Vroeger

bestond daar geen woord

voor maar sinds enkele ja ren

wel: mantelzorg. Het woord

geeft aan dat mensen (jong

en oud, man of vrouw) zor-

gen voor partner, ouder, kind,

vriend of buur die dat zelf

niet meer kan. Niet alle man-

telzorgers zijn zich bewust

van deze onbetaalde zorg en

meestal is de taak uit nood

geboren. Daarom wordt er

een keer per jaar een lande-

lijke dag georganiseerd om
de mantelzorgers zelf in het

zonnetje te zetten.

Gezellige dag
Vorige week woensdag
stond de koffie met iets

lekkers klaar bij Pluspunt.

Van de meer dan 200 ge-

registreerde Zandvoortse

mantelzorgers was een

kleine groep aanwezig

om zich te laten verwen-

nen. Wethouder Andor

Sandbergen, die wethou-

der Gert Toonen verving,

gaf in zijn welkomstwoord

aan hoe belangrijk de

mantelzorger is voor de

Zandvoortse gemeenschap

en wenste de aanwezigen

namens de gemeente een

gezellige dag. Bij de lunch

was wethouder Wilfred

Tates aanwezig om de band

met de mantelzorgers te

versterken. Het aangebo-

den programma met onder

meeryoga en sieraden ma-

ken werd op prijs gesteld

maar vooral de onderlinge

contacten met elkaar zijn

belangrijk. Je verhaal kwijt

kunnen aan een luiste-

rend oor of een troostende

hand of een begripvolle blik

maakt deze dag al bijzonder.

Even weg uit de zorg voor

je nabestaande is voor de

mantelzorger uniek.

Meld je aan

Het gezicht van de Zand-

voortse mantelzorgers is

Ada Mol, sinds begin 2010

is zij lid van de gemeente-

lijke Mantelzorgwerkgroep,

een initiatief om het be-

leid van de mantelzorgers

en de ondersteunende or-

ganisaties uit te werken.

Verder heeft zij contact

met Mezzo, een landelijke

vereniging die de belangen

van mantelzorgers en vrij-

willigers behartigt. "Want

er valt nog veel te verbete-

ren", vindt Ada. Het sneller

verlenen van vergunningen

voor woningaanpassingen,

het versoepelen van de zor-

gindicatie, beter begrip bij

werkgevers als vrijaf moet

worden gevraagd voor me-

dische afspraken, de duur

van respijtzorg, waarbij een

vrijwilliger tijdelijk de man-

telzorger de zorg uit handen

neemt.

Voor meer informatie over

de mantelzorg is bij de ge-

meente de mantelzorgwijzer

verkrijgbaar. Ook organisa-

tie Tandem biedt kosteloos

mantelondersteuning aan.

Via email info@tandemzorg.

nl of tel: 023-8910610 kunt u

al uw vragen kwijt.

Veel animo voor Toon Hermansgroep

Op verzoek van een aantal (ex-)kankerpatiënten heeft

Steunpunt OOK Zandvoort afgelopen vrijdag een lotge-

notengroep gestart waar de naam van Toon Hermans aan

verbonden is. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in Plus-

punt en onder begeleiding van verpleegkundige oncologie

Betsy Lankhorst kan men zijn of haar ervaringen over kan-

ker uitwisselen en informatie verkrijgen.

door Nel Kerkman

Vroeger werd de ziekte vaak

niet voluit verwoord. Je had

de ziekte van K en dan wist

iedereen welke ziekte men

bedoelde. Tegenwoordig is

kanker gelukkig bespreekbaar

want een op de drie mensen

krijgt in zijn of haar leven zelf

met kanker te maken. Een

ziekte die niet alleen licha-

melijk, maar ook psychisch

zeer belastend is. Veel men-

sen hebben na een operatie,

bestraling of chemotherapie

langdurige of permanente

bijwerkingen. Ook angst voor

onzekerheid over het moge-

lijk terugkeren van de ziekte

kunnen langaanhouden.

Bondgenoten

De interesse om in contact te

komen met lotgenoten blijkt

op de bijeenkomst groot

te zijn. Bij de kennismaking

komt de verscheidenheid van

kanker naa r voren. De 14 aan-

wezigen, met of zonder bege-

leidingvan hun partner,heb-

ben aan een woord genoeg

en begrijpen direct de vraag

of herkennen de situatie. Men

geeft elkaar goede tips over

hoe je met bepaalde onge-

makken kunt omgaan.Verder

wordt de vermoeidheid na

kanker onder de aandacht

gebracht. Verpleegkundige

Lankhorst geeft belangrijke

punten aan om de vermoeid-

heid de baas te blijven: "Pas

je leefstijl aan, maak je om-

geving duidelijk waarom je

moe bent en onderschat je

probleem niet. Maak vooruit

je plannen en stel doelen in

je leven." Allemaal informatie

die de kwaliteit van je leven

kunnen verlichten. De conclu-

sie van de ochtend is helder;

we zijn geen lot- maar bond-

genoten en die delen met

eikaarde ervaringen.

Vervolgochtend

De bijeenkomsten vinden

elke 2e vrijdagvan de maand

plaats bij Steunpunt OOK
Zandvoort, Flemingstraat 55

van 10.30 uur tot 12.00 uur.

De eerst volgende is op 10

december gepland en het

gekozen thema is: onafhan-

kelijkheid. Opgave vooraf is

niet noodzakelijk en deelna-

me aan de ochtend is gratis.
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Art4KidsCompany

door Erna Meijer

Wat is Marianne Rebel toch een ongelooflijk creatief per-

soon! Naast haar inmiddels in veelvoud bekende uitingen

en activiteiten op cultureel gebied, zowel voor jong als

oud, is zij onlangs weer met iets volkomen nieuws gestart.

Via haar nieuwe bedrijf 'Art 4 Kids Company' kunnen ou-

ders, grootouders, vrienden, kennissen of familie éénmalig

of elk jaar een warm, liefdevol en zeer uniek cadeau geven

ter gelegenheid van de geboorte en/of verjaardagen van

kinderen tot en met 5 jaar.

Rebel: "De essentie van het

idee is dat een pasgeboren

baby niet het geijkte rom-

pertje krijgt, waar het bin-

nen no time is uitgegroeid,

maar zijn of haar eerste

kunstwerkje: iets waarde-

vols en zeer persoonlijks

waar moeder en kind nog

jarenlang met plezier naar

kunnen kijken." Zij heeft

hiertoetien ontroerend lieve

litho's gemaakt in een geli-

miteerde en gesigneerde

uitgave.

Elke litho, waar je als vol-

wassene ook zo vrolijk van

wordt, gaat vergezeld van

een klein verhaaltje dat

verteld wordt door meneer

Olifant en meneer Giraf.

Hierin staan eveneens de

gegevens van het kindje

in verwerkt, waardoor het

een zeer persoonlijk ca-

deau wordt en het kleintje

een mooie kunstcollectie

aanlegt. Na vijfjaar heeft

het een mooi, persoonlijk

boekje en een serie van zes

schitterende litho's om in te

lijsten. Dit is natuurlijk wel

heel leuk, maar een één-

malige bestelling is van-

zelfsprekend ook mogelijk.

Marianne Rebel heeft de

litho's en de verhaaltjes ver-

vaardigd en Iris Roest heeft

als grafisch ontwerpster

de fraaie uitvoering op A4

formaat voor haar rekening

genomen.

Er zijn in totaal zes thema's

van de litho's en de verhalen:

• geboorte (je bent uniek)

• ie verjaardag (taarteten)

• 2e verjaardag (toeters en

slingers)

• 3e verjaardag (telefoon)

• 4e verjaardag (trakteren)

• 5e verjaardag (knuffelhoek)

De normale prijs is € 27,50

per litho, maar vanwege de

introductie en de komende

feestdagen ontvangt u bij

bestelling van de geboorteli-

tho de ie verjaardaglitho nu

gratis. De levertijd bedraagt

ongeveer 334 werkdagen

na ontvangst van de beta-

ling via internet. U krijgt het

cadeau thuisgestuurd in een

feestelijke appeltjesgroene

verpakking met rode strik.

Door middel van een speci-

aal los inlegvel kunt u op de

juiste regels van het verhaal-

tje de persoonlijke gegevens

van het kind invullen. Kijk

voor alle informatie op de

inspirerende website www.
art4kidsc0mpany.nl of mail

naar info@rebelart.com.



Administratiekantoor

K.WlLLEMSE
Administratie en

belastingaangiften

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

m
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

T 023 573 92 72 M 06 45 30 45 31 E kittywillemse@planet.nl

in

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keur&tation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

V *rt ft**"L*MiM&1

! rf

- — KArtÉntri^fi OriÉrtÉÉÉÉr^ÉI 73 lAJ

www.autobadri jfza ndvoo HL n 1

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@kpnmail.nl

pluspunt Buitenschoolse opvang De Boomhut

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

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

T: 023 -57 40 330

info@pluspuntzandvoort.nl

204 IVW Zandvoort

F: 023-57 1 6 865

www.pluspuntzandvoort.nl

VERHUIZINGS

UITVERKOOP!!!

30%T>0%I50<

Anecdote, DNA, Antik Batik, Mou Boots,

Patrizia Pepe, Trussardi, Ibana Rouge en Moscow

geldig vanaf vrijdag 19 november t/m opening nieuwe winkel.

KINGSANDQUEENS
Q^^^^9 since2009

Haltestraat 2d ( Jupiter Plaza), Zandvoort, T +31 (0)23 576 33 62

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

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 (excimw)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bed rijfs)naam

Uw Za ndvoortpas n r

Telefoon

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Autobedrijf TradeArd.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519 /

06-53498304

www.trade-ard.nl

Uw auto kopen

of verkopen

dooreen professional !!!

Kijk voor meer informatie

en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu

of bel Patrickvan Kessel

06-55383624

L. Paap medische

hulpmiddelen.

Bestel nu uw
GROOTLETTER AGENDA 2011.

Dag-,jaar- en

scheurkalenders in

verschillende formaten.

Telefoon: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

maandag 9.00-12.30

Flemingsstraat

55 (Pluspunt)

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.

Het Pakhuis,

een kringloopwinkel

waarvan alles te koop is!

Van serviezen en

glaswerk tot meubels

en van kleding tot boeken.

De winkel is geopend

op don-vrij-zat 10-17 uur.

Info: 06 -53693409

Noorderduinweg 48,

(Corodex)

Zandvoort.

Thomaza wenst

Carin veel succes met de

opening op 20-11-2010

van 't Draaipunt.

gajegoedvoelen.nl

Sinten 2 pieten

hebben nog enkele

plaatsen vrij op zaterdag

4en zondag 5 december.

Voor€ 50.00 per halfuur

komen zij op bezoek

incl.strooigoed. Bel voor

reservering 06-17122176

Te koop: bontjas

van wasbeertjes bont.

Mt 38. €100. Tel. 5717641

Te huurop de Schelp:

gezellig 2 kamer

hoekappartement

opie etage, met balkon.

Huur€750 p.m. Voorschot

g.w.l.enz.€i25 p.m.i mnd
borg, geen huisdieren.

Voor inl. en/of bezichtiging:

Paul Olieslagers

023-5719536 of 0628562373

Hij die u roept is trouw en

doet zijn belofte gestand.

-iTessalonicenzen 5:24

Appartement te huur in

Zandvoort, Inclusief G/W/E.

Huur:€ 685,- per maand.

1 maand borg,

geen huisdieren. Bel voor

informatie / bezichtiging,

Bob Kluft: 06-29527140

Te huur: luxe appartement

in centrum. Boven

discotheek Chin Chin.

G/W/L/TV+internet.

Alles incl.€750 p.m.+

1 mnd borg. Pen december.

Info: 06-53344660

Sint heeft 4 & 5 december

nog tijd om samen met zijn

Pieten langste komen.

Tel. 5716059

Gaat u op kraamvisite?

Op www.mammarina.nl

vindt u de

leukste babycadeaus!

De creatiefste

borduurspecialist maakt

de meest persoonlijke

kraamcadeaus en meer.

Qi
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Wereldbeelden in de Smederij

Onder grote belangstelling toonden de kunstenaars Rena-

te Schwarz, Hilly Jansen en Ellen Kuijl de door hun uitgeko-

zen kunstvormen op de verkoopexpositie 'Wereldbeelden'.

Hoewel verschillend van aard en techniek, paste de kunst

uit diverse windstreken door hun kleurstelling wonderwel

bij elkaar. Dichter bij Zee Ada Mol opende de vernissage

en droeg een voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor.

tekst enfoto Nel Kerkman

In het sfeervolle glasatelier

Akwaaba aan het Schelpen-

plein trokken de schitterende

vazen metjunglemotief van

Hilly Jansen, gecombineerd

met de exotische zijden ki-

mono's van Nini Ferrucci, di-

rect de aandacht. Op de ex-

positietafel pronkten op een

rij de kleurige sierkussens

beschilderd door Ferrucci.

De glaskunst van Ellen Kuijl

met de door haar gekozen

kunstenares Andrea Denise

Will stonden harmonieus

bij elkaar. Ook hier voerden

de kleuren de boventoon.

De tekeningen op papier la-

ten het dagelijkse leven van

de kunstenares uit Curacao

zien. Kunstenares Renate

Schwarz is de ambassadrice

van detraditionele kunstdie

doorvrouwen uit hetzuiden

van Nepal worden gemaakt.

Zij beschilderen op handge-

schept Nepalees papier hun

Mithila kunst. In de voor-

stelling wordt elke lege plek

ingevuld met geometrische

figuren. De Zandvoortse

kunstenaars Kuijl, Jansen en

Schwarz gaven de bezoekers

een andere kijk op kunst die

normaal buiten beeld blijft.

Zowel de gastexposanten als

het werk van Wereldbeelden

zijn nog tot en met eind no-

vember te bezichtigen en te

koop in atelier Akwaaba aan

het Schelpenplein.

Sinterklaastoneel nu ook openbaar

Eindelijk kunnen 'normale
1

inwoners van Zandvoort getui-

ge zijn van een stukje volksvermaak dat jaren besloten is

geweest: het Sinterklaastoneel, leder jaar opnieuw stude-

ren leerkrachten van de Zandvoortse scholen een kinderto-

neelstuk in dat in De Krocht op donderdag en vrijdag voor

alle Zandvoortse basisleerlingen wordt uitgevoerd.

Op vrijdagavond was het Steevast dolle pret! Nu kan

altijd voor de volwassenen het Sinterklaascomité 75

zoals schooldirecties, ou- kaarten a € 5 verkopen voor

derraden, vrijwilligers van de snelle beslissers onder u.

de scholen en genodigden. Het toneelstuk/Opsporing

verzocht', wordt onder regie

van Ed Fransen met in de

hoofdrollen Maaike Cappel,

Barbara Ottho en Gerard

van Diemen, op vrijdag 26

november in De Krocht ge-

speeld. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten zijn uitsluitend te

bestellen via sinterklaasto-

neelzandvoort@gmail.com

en tegen betaling van €5 af

te halen bij de kassa van De

Krocht.

Schilderijen expositie in bibliotheek Duinrand

Bibliotheek Duinrand Zandvoort toont tot en met 13 de-

cember een expositie van twee kunstenaars van Atelier

Arabesque te bezichtigen. De werken van Martien Hers-

man en Margy Dernison zijn te zien tijdens de openingstij-

den van de bibliotheek.

Martien Hersman schildert

in thema's landschappen,

portretten figuratief zowel

met olieverf als acryl op een

directe manier en het liefst

abstract. Martien heeft

nauwelijks in zijn jeugd ge-

tekend en blijkt een autodi-

dact amateurschilder. Pas

in 2004 begon hij hiermee.

Het loont zeker de moeite

om de bibliotheek binnen

te lopen en de schilderijen

te bekijken.

Margy Dernison heeft een

selectie van haar schilderij-

en gemaakt van pastels en

enkele olieverven. Zij schil-

dert ook portretten, dan-

sers, paarden, landschap-

pen en strandtaferelen. In

opdracht schildert Margy

ook op aanvraag. Van jongs

af aan tekent Margy en ont-

wikkelt snel een eigen stijl.

Voor een voorproefje, kijk

op http://atelierarabesque.

blogspot.com/

Zeer imposante Requiem van Mozart

De grote productie 2010 van de stichting Classic Concerts,

het Requiem van Mozart, kan zeer imposant genoemd

worden. Onder leiding van dirigent Harry Brasser ontplooi-

de zich afgelopen zondag in de Agathakerk een adembe-

nemend concert dat met groot applaus van het in grote

getale gekomen publiek werd gehonoreerd.

Het Regionaal Begeleidings

Orkest Sinfonia en het

Utrechts/Gelders Canta-

tekoor, met daarin twee

Zandvoortse inwoners, wa-

ren deze middag werkelijk

subliem. Dat kwam al in

het eerste stuk Cantate

BWV131/A11S derTiefen rufe

ich, Herr, zu dir' van Johan

Sebastiaan Bach. Een meer

dan duidelijk barokwerkdat

met verve werd gebracht en

waarin ook de solisten van

het concert, de alt Martina

Straesser, de sopraan Kai Yi

Min, de tenor Rein Kolpa en

de bas Martijn Sanders zeer

goed tot hun recht kwa-

men. Voor de pauze nog

een instrumentaal werk van

Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento in D-dur KV

136. Een regelrechte streling

voor het oor.

Na de pauze de hoofdmoot:

het Requiem van Mozart.

De is het laatste werk waar

45-jarige Mozart aan heeft

gewerkt. Het is later af-

gemaakt door zijn vriend

en leerling Frans Xavier

Süssmayr. Een kolossaal

en zeer imposant werk dat

door menigeen misschien

een beetje te zwaar wordt

gevonden maar door de

liefhebbers van barokke

muziek als een waar mees-

terwerk wordt geschouwd.

Gelukkig zijn dat er nogal

wat want de Agathakerk

was deze middag volledig

gevuld. Afwisselend kwa-

men de solisten, het koor

en het orkest tot grote

hoogte bij de diverse on-

derdelen van de'dodenmis'.

Een werkelijk verpletterend

'Communio: Lux Aeterna'

sloot het schitterende con-

cert in grote stijl af. Met een

daverend applaus als gevolg

waardoor de solisten en di-

rigent tot twee keer terug-

geroepen werden. Een vlek-

keloze productie van Classic

Concerts!

Het eerstkomende concert in

de reeks Kerkpleinconcerten

van Classic Concerts is al

over twee weken, op zon-

dag 28 november, als het

Symphonie Orkest Haerlem

onder leiding van Nicholas

Devons in de Protestantse

kerk zal optreden.

Beaujolais Primeur 2010

Vandaag, donderdag 18 november, zullen zowel café Neuf

aan de Haltestraat, als het Wapen van Zandvoort op het

Gasthuisplein de Beaujolais Primeur 2010 presenteren. Het

is traditiegetrouw de eerste wijn van de 'oude wereld
1 van

het jaar die jaarlijks pas op de derde donderdag in novem-

ber opengemaakt mag worden. In Frankrijk wordt deze

jonge wijn Beaujolais Nouveau genoemd.

Vroeger werden direct na

de déblocage, het moment
dat de wijn 'vrij' werd ge-

geven, om 00.00 uur op de

derde donderdag van no-

vember de vrachtwagens

geladen om toch maar zo

snel mogelijk op plaats van

bestemming te zijn. Sinds

1980 mag de primeur enige

dagen tevoren afreizen naar

de eindbestemmin, maar op

voorwaarde dat er voor de

deblokkeringsdatum geen

primeur wordt aangeboden

aan de consument.

In café Neuf wordt de pre-

sentatie van de jonge wijn

omlijst met een optreden

van een trio onder leiding

van Kees Koek. De toegang

tot deze Beaujolais-party is

gratis.

Bij het Wapen van Zandvoort

wordt eveneens de Beaujolais

Primeur 2010 ontkurkt.

Terwijl u daar van een glas

Beaujolais geniet, kunt u de

schilderijen van de tweeling-

zusjes Josephine en Johanna

Coenraad, van de Coenraad

Art Gallery, bewonderen. In

samenwerking met Peter

Tromp, van Kaashuis Tromp

aan de Grote Krocht die spe-

ciale kazen zal presenteren,

kunt u zowel de kunst als de

wijn en de kaas ter plaatste

kopen. Het gebeuren in het

Wapen van Zandvoort begint

om 19.00 uur, de party bij café

Neuf rond 20.15 uur.

£>



30 authentieke fiuisgemaafye

Tapas

chGOTiadefouis Willemsen

Roomboter Borstplaat

Huisgemaakte
Roomboter

Borstplaat

H«rimljiBl +s

EhI V3-5733QU
iHvviM-dii>^Mfhiii%wibrr:^n rJ

Plu «Vk m+t n*n *¥*fcp-hc*>l

per 10& gram

£2,-

Groenestein Schouten
FINANCIËLE DIENSTEN

Financiële Planning

Hypotheken

Pensioenen

Verzekeringen

£k; l voor 5 December nog een afspraak maakt om uw
.^-zekeringen door te nemen, zorgen wij voor de banketletter

v de koffie.

-^ V—^k ^ Wij checken of uw verzekeringspakket nog aansluit bij uw
V." . _"-*" '* ' \A/oncon'4i wensen;

J
v Naast de prijs vergelijken wij ook de voorwaarden en dekking;

/ V En geven een persoonlijk advies met heldere voorstellen.

FlexifJele openingstijden, waar en
Zandvoort | R. Ketellapperstraat 18

wanneer het u schikt.

|
Tel 023-5718731

www.gsfinancielediensten.nl

v
_.--"

'f

Haltestraat 36,

/* ^\ 2042 LN Zandvoort,

' J^ÏV^ TeL/Fax (023) 571 50 00

Deze week bij de Kaaehoek

Stompetoren-Kaas
romig en pikant heel kilo €7,95

DWeree kazen uit eigen keuken

o.a.

- gemberkaas
- roquefort crème

- Kaashoek-lekkernij

- walnoot -dadelkaas

100 gram € 1,75

Grand Café, Restaurant Jy_

Voor alle ventjes en grietjes:

20 november komt bij ons de Sint met zijn Pietjes

Zaterdag 20 november, aanvang 15.00 uur

Hij komt van overzee en neemt voor alle kindertjes

uit Zandvoort een kadootje mee.

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | www.xl-zandvoort.nl

HAIR-EXTENSIONS VAN GREAT LENGTHS
CREËREN DE HAARBASIS VOOR
TRENDY KAPSELS

C^/ggre./ fenal/iiS

the science of hair extensions

Oiwi(M^ Personol styling

Achterweg 22, 2042 LH Zandvoort

tel: 023-5736021 • mob: 06-54640714 • www.boudoir-personalstyling.nl

Geopend volgens afspraak op: Donderdag en vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

trBoudoir èy sara

5

©e nieuwste trend op nagefgebiedl

9\[u bij (Boudoir by Sara het CKPI RiQQum QelSysteem. 'Dezegelis

die uw nagels beschermt en sterkjvoudt zodat uw nagels fqmnenM

zonder af te breken. Men zalzelfs niet merken dat u eengel draagt,

want de RiQQumgelis bijna identiekjals emgewone nagellaken heeft

dezelfde mooieglans. <Degel blijft wel3 tot 5 welben zitten, het heeft

natuurlijk^ uitstraling en degel is sterke duurzaam en soepel Oo^isjje^ej

prachtig op de teennagels en blijft dan welzo een 8 welben zitten.

"Prijs 29,50 euro , r .

7H J.ri

1 > l —



Elke maandag tot en met vrijdag

een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

1 Giros

% Kipfilet

3 Souzouki
4 Mousaka
5 Souvlaki

Deze gerechten worden geserveerd
met frites, rijst, salade en tzatziki.

U kunt natuurlijk ook van de
gewone menukaart bestellen.

-Hfi^-*. SSft*

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort - Tel.: 023-5734920

SLIPS
3+1 GRATIS

Uw sloggi dealer

Ktood
M O D

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

LAVOGUE
Haar • Visagie

Speciaal voor jongeren

Laatje oppimpen voor een leuke avond uit!

Haar en een touche-up Make-up

bij LaVogue

Nu € 37,50

Ook hebben wij in de maand november een jongeren korting

van 15% op alle behandelingen

Voor info

Bel of loop even binnen

Haltestraat 22, tel. 023-573 01 72

Nieuw!!!
Studentenkaart met 10% korting

Bij 10behandelingen krijg je een leuk cadeautje.

www.lavogue-zandvoort.nl

• t
dol tip dieren

Dobey Zandvoort

W&kom in de wondere wereld van dGOey.

De wer&d waar w& dof op dieren zjfa en

waar trien ernaar streeft u zo vóif&dig

mogelijk win dienst teüten.

Alle topmerken voor:

-fr h
=

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is

te vinden op:

GROTE KROCHT 23

Tel:023-5735002 - ma 1 3:00-1 8:00

di t/m vrij 9:00-1 8:00 za 9:00-1 7-

GeJoüFtuin

CM-i luhg uTC'lf nlb'Chi?!

Ym-r

lUlil
UlOICi

Boek nu een gratis consult

voor uw Huidtransformatie bij:

Erkend Obagi Behandelcentrum DE SALON

Bilderdijkstraat 30 zwart, 2041 NK, Zandvoort

www.desalonzandvoort.nl - tel. 06 430 493 62

Medische behandelingen in samenwerking

met en onder verantwoordelijkheid van

Doctors Inc. Afhankelijk van uw
zorgverzekeraar is vergoeding mogelijk.

| .Irf & HrTlll

Wmm E>luij5
Slc^nwürturwl" j

Grote bloemen of Kleine bloemen

of lieve bloemen

Haltestraat 65 Zanctaorfc tel.: Olï-JJUO éo

Specialist voor al t\w WoemwerKen.
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RESTAURANT ZUYDT

lunch /diner

ASIAN SPECIALS

SOTO AJAM
ca

CRISPYDUCK

ca
RIJSTTAFEL ISTIMEWA

RENDANC
SMOOR DAGING
AJAM PEDIS

KAMBING GULING

UDANG BALI

SATÉMANIS

SATÉ AJAM
SATÉ KAMBING
TUMIS BISTEK

GADO GADO
SG BOONTJES

BAMI GORENG/NASI DJAWA/WITTE RIJST

ATJAR KETIMOEN/SEROENDENG/TEMPE/KENTANG

GS
CHOCOLADE PASSIE
PETIT GRAND DESSERT

BOSPADDESTOELENSOEP

ca
KLEINE CARPACCIO

OF

GARNALEN COCKTAIL
HOLLANDSE GARNALEN MET
AVOCADO EN CALYPSOSAUS

CA
KALFSENTRECOTE

MET EEN PUREE VAN ZOETE AARDAPPEL
PARMAHAM CHIPS, PARMAZAANSE KAAS,

RODE WIJN JUS EN GROENE ASPERGES

CA
CHOCOLADEPASSIE
PETIT GRAND DESSERT

U kunt ook uw rijsttafel bij ons bestellen

om mee te nemen, wilt u informatie

hierover neem dan contact met ons op.

Restaurant ZUYDT

Boulevard Paulus Loot 19 • 2042 AD Zandvoort • Tel. 023-5739050 • www.restaurantzuydt.nl

Ook afhalen is mogelijk - Dinsdag gesloten

1

MMX
ITALIAN RESTAURANT

DRINKS - LUNCH - DINER

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE EN
GASTVRIJE MEDEWERKERS VOOR IN DE BEDIENING.

KLANTVRIENDELIJKHEID EN
ERVARING IN DE HORECA IS EEN VEREISTE!

(TEVENS ZOEKEN WIJ NOG
MEDEWERKERS VOOR

IN DE KEUKEN EN SPOELKEUKEN)

INTERESSE?

BEL 023-5714165

ADRES: Haltestraat 13, 2042 LJ ZANDVOORT
POSTADRES: Hogeweg 30, 2042 GH ZANDVOORT

EMOTION BY

ESHRIT
HOME OF FASHION BRANDS

EMOTION BY
:oidd|SI I

ALLE MERKEN ONDER 1 DAK
ESPRIT CASUAL, ESPRIT EDC, ESPRIT COLLECTION, ESPRIT LINGERIE -

HOMEWEAR - SHOES EN ACCESSOIRES,VERO MODA, PIECES EN OUTFITTERS NATION.

VERKOOP VAN DE COLLECTIE VAN CONFET'TI GAAT DOOR
AAN DE OVERZIJDE BIJ EMOTION BY ESPRIT.

BIEDINGEN AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN Al

JEANS OUTFITTERS NATION
MAAT 1 40 T/M 1 82

€ 19,95

2 VOOR € 35,OO

TREGGINGS
Rib/Katoen stretch

€ 17,50

2 VOOR € 30,00

Lang gebreid
WARM WINTER VEST

€ 17,50

2 VOOR € 30,00

HALTESTRAAT 10 A/B - 2042 LM ZANDVOORT - TEL: 023-5713880 - E-MAIL: INFO@CONFET-TI.NL - WEBSITE: WWW.CONFET-TI.NL

<a,



Briljanten bruidspaar Rubeling-Bakkenhoven

Op 21 november aanstaande hopen Henk Rubeling en zijn

echtgenote Henny Rubeling-Bakkenhoven het heugelijke feit

te vieren dat zij 65 jaar geleden in de echt werden verbonden.

Een niet alledaagse gelegenheid, zo een lange tijd bij elkaar.

Henk Rubeling werd op 6

april 1925 in Haarlem ge-

boren als jongste van 7 kin-

deren en woonde daar in

de Byzantiumstraat. Zijn

ouders waren Henk en

Wilhelmina Rubeling-van

Tiel. Henny is als enig kind

van Willem Bakkenhoven en

Jansje Zwemmer een echte

Zandvoortse en woonde in

de Duinstraat waar zij op 21

maart 1929 werd geboren. De

Bakkenhovens werden in de

oorlog geëvacueerd naar de

Haarlemse Brouwersstraat

en Hen ken Henny hebben el-

kaar voor het eerst ontmoet

tijdens de bevrijdingsfeesten

in Haarlem. Op 21 november

1945 zijn zij op het stadhuis

van Haarlem getrouwd. Het

gezelschap ging lopend van-

uit het huisje van hun tante

Pie naar het stadhuis en direct

daarna met de blauwe tram

naar Zandvoort waar in het

huisje aan de Duinstraat een

echt feest werd gevierd. Dat

kon niet tot in de kleine uur-

tjes want de Haarlemse fami-

lie moest weer met de tram

terug, dus was het om 21.00

uuroveren uit.Omdattrouw-

kleding schaars was, trouwde

Henny in de donkerblauwe

fluwelen bruidsjurk van haar

tante Annie Dorsman, een

zuster van haar moeder.

In 1946 werd in de Duinstraat

de eerste van hun 6 kinde-

ren geborenjoke. Niet lang

daarna moest Henkvoor'zijn

nummer' met de 7 December

Divisie naar Indië en was drie

jaar overzee. Toen hij terug-

keerde verhuisde het gezin

naar de Helmersstraat waar

Anneke en Hans het levens-

licht zagen. In 1954, toen het

'tranendal'net klaarwas, werd

er weer verhuisd en wel naar

de Zr. Dina Brondersstraat

waar René, William en

Christine op de wereld kwa-

men.

Het bruidspaar was zeer so-

ciaal bewogen en was bij di-

verse verenigingen aangeslo-

ten. Zo was Henk veel bij het

voetbal van TZB betrokken en

was hij tevens collectant in

de Agathakerk. Henny was

aangesloten bij de gymnas-

tiekvereniging van TZB en

maakte mooie kleding voor

de kinderen. Dat heeft zij op

de naaischool van de nonnen

geleerd. Overigens is zij nog

steeds, ondanks haar redelijk

hoge leeftijd, met gymnas-

tiek bezig en wenst dus niet

achter de geraniums te gaan

zitten.

Namens de Zandvoortse

Courant van harte gefelici-

teerd en maak er een spette-

rend feest van. Ze hebben het

verdiend!

Mutsjes breien voor India

In woon- en zorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld klik-

ken de breipennen van enkele enthousiaste bewoonsters

en anderen voor het goede doel. Onder auspiciën van 'Elk

kind telt
1 van Save the Children, is maandag 25 oktober

een landelijke breicampagne gestart om mutsjes te brei-

en voor de pasgeborenen in India. De mutsjes moeten wel

aan één eis voldoen: ze mogen niet wit, crème of zwart

zijn, want dat wordt in India geassocieerd met de dood.

door Agaath de Goede om mee te doen. Ondertussen

zijn ongeveer 15 dames met

Via het weekbulletin van het veel enthousiasme aan de

huis riep mevrouw Hommers slag gegaan. Overdag zitten

haar medebewoonsters op ze in de grote zaal, maar daar

laten de dames het niet bij

want ook op de kamer gaan

zij gewoon door. Het gemid-

delde ligt op 1 mutsje perdag,

maar sommigen halen meer.

's Avonds voor de televisie en

zeker als er een spannende

film is, volgens één van de

dames, bereiken ze een onge-

kende snelheid.

Het herkenbare met vroe-

gere tijden speelt een grote

rol. Mevrouw Jaspers merkt

op: "We zijn blij dat we wat

te doen hebben. Het is leuk

en ook heb je zo meer con-

tact met medebewoonsters."

Dat contact is er zeker als je

alleen al let op de aanwijzin-

gen die ze elkaar geven, zoals

met hoeveel steken je het best

kunt opzetten en minderen.

Daardoor krijgen ze nog be-

tere resultaten en de eigen

creativiteit komt zeker aan

bod. De stapel mutsen groeit

gestaag en het ziet er heel ge-

zellig uit met al die kleurrijke

hoofddeksels.

Voordit alles is natuurlijkveel

wol nodig, heel veel wol. De

dames krijgen het één en an-

der van mensen die nog wol

hebben liggen of via geldelijke

donaties kan dat gekocht wor-

den. Hierbij even een oproep:

alle restjes wol en/of gelde-

lijke steun is welkom. Voor de

landelijke stand van het aantal

gebreide mutsjes kunt u kijken

op: www.breivoorindia.nl

Er is altijd wel wat te doen in

De Bodaan. Iedereen, ook uit

Zandvoort, kan gewoon bin-

nenkomen. Wij hebben alvast

wat data genoteerd: 19 no-

vember is er de opening van

de Kunstmarkt,die3 maanden

lang te bezoeken is en traditio-

neel is er een Kado-Kerstmarkt

op 24 november van 13.30

tot 16.30 uur. Het adres is

Bramenlaan 2 in Bentveld.
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Waterkoud met soms

wat lichte regen

Na de vele regendagen de afgelopen periode is het inmid-

dels een stuk droger geworden, maar wel minder zacht.

We merken het direct als we buiten komen. Afgelopen

dinsdag- en woensdagnacht gaven nog nachtvorst af in de

Zandvoortse duinen.

Op dit moment voert een

meest aflandige wind nau-

welijks koude lucht aan over

het Europese continent. In

toenemende matezien wede

ontwikkeling van hoge druk

boven Noord en Noordoost

Europa. Tegelijkertijd komt er

lage druk voor ten zuidwes-

ten van Ierland en Frankrijk.

Het blijft een beetje stui-

vertje wisselen tussen deze

'grootheden'. Af en toe wint

het hoog het en vervolgens

komen we wat meer onder

de invloed van het lagedruk-

gebied. Dat resulteert dan in

wat lichte regen gedurende

hettweededeel van de week.

Zwakke neerslagfronten

schampen ons dan namelijk.

Veel zon behoeven we niette

verwachten.Tezamen met de

niet al te hoge dagtempera-

turen de komende dagen en

een soms stevig doorstaan-

de wind, geeft dat een wa-

terkoud gevoel buitenshuis.

De verdere ontwikkelingen

wijzen op een licht winters

weertype gedurende de slot-

fase van deze slachtmaand,

maar niet nadat het eerst ge-

woon nog 8-9 graden wordt

richting het aanstaande

weekend. Met een stroming

veelal tussen noord en oost

Do. Vr.

Weer

Temperatuur

wordt geleidelijk nog wat

koudere lucht aangevoerd

vanaf de twintigste.

Mochter neerslagvallen dan

kan dat best eens wat natte

sneeuwzijn medio volgende

week. De nachten gaan later

weer enkele graden vorst

geven (autoruiten krabben!)

en de dagtemperaturen ko-

men ook op een lager plan.

Soms wordt het overdag niet

veel meer dan 5 graden in

Zandvoort en Bentveld.

Echt onvervalst winter-

weer zoals in 1985 en 1993

zit er waarschijnlijk niet in.

Daarvoor zou het stroomop-

waarts (Baltische Staten en

Zuid-Scandinavië ) kouder

moeten zijn. In de laatste

week van november 1993

vroor het soms 4 graden

midden op de dag.

Schaatsen kon toen zelfs al

op sloten en ondiepe vaar-

ten. Ook in 1998 en 1999

was het koud in de tweede

helft van november. Kou eind

november wil niets zeggen

over het verdere verloop van

de winter. Zelden wordt al

het winterkruit al verschoten

voori december.

Meerweerinfo is erop

www.weerprimeur.nl

weerman Mare Putto

Za. Zo.

Max 6 9

Min 4 5

Zon 15% 15%

Neerslag 25% 25%

Wind zo. 3 z.3

9 7

5 3

30% 25%

25% 30%

ozo. 3 o.3

£>



pluspunt

Welzijnswet

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar

Samen met je (grootouders de wereld spelenderwijs verkennen

Woensdag 9:30 - 10:30 2 februari - 13 april.

Typevaardigheid voor Kinderen vanaf 8 jaar

Vrijdag 1 6:00 - 1 7: 1 5 uur 2 1 januari - 1 5 april.

YogActief
Dinsdag 20:00 - 2 1 :30 uur 1 8 januari - 29 maart

Hatha Yoga
Vrijdag I 1 :00 — 1 2:00 uur 1 4 januari - 1 3 mei

Houding en Conditie op muziek 55 plus

Instromen kan tegen een gereduceerd tarief!

Donderdag 14:30 -15:30 uur 23 september t/m 16 december.

Donderdag 1 4:30 -
1 5:30 uur 1 3 januari t/m 28 april 20 1

1

.

Intuïtief tekenen en schilderen

Intuïtief tekenen en schilderen doen we vanuit

ons hart en onderbewuste.

Woensdag 1 9:30 - 2 1 :30 uur 2 maart - 30 maart.

Glas in Lood
Stap voor stap Glas in Lood zetten om zo je eigen

ontwerp te gaan maken.

Woensdag 1 9:30 - 22:00 uur 5 januari - 2 maart

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of donderdagavond 19:30 -22:00 uur

27 januari - 19 mei

Engelse Conversatie zonder
moeilijke spellingsregels

Donderdag 1 3:00 - 14:30 uur 1 3 januari - 28 april

Website bouwen en onderhouden
Stap voor stap wordt u uitgelegd hoe u zelf

uw eigen website kunt bouwen.

Woensdag 20:00 - 22:00 9 maart - 1 3 april 20 1 I .

Digitale fotobewerking

Woensdag 10 maart- 14 april 20:00 - 22:00 uur.

Word / Excel

Vrijdag 10:00 - 12:00 uur 28 januari - 29 april

Bij genoeg aanvragen kan deze cursus ook in de

avond gegeven worden

Haarknippen

Mooi het voorjaar in volgens Iranese methode!

Maandag 1 4 maart - 1 8 april 20:00 -2 1 :30 uur.

voor meer informatie en inschrijfformulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

Filmprogramma
18 t/m 24 November

Harry Potter and
the Deathly Hallows

Het zevende en laatste avontuur

uit de Harry Potter-film reeks is een

langverwacht filmavontuur, dat in

twee delen in de bioscopen komt.

Op 17 november was de landelijke

première en ook in Zandvoort is de

film vanaf die datum gaan draaien.

Deel 1 begint met Harry, Ron en

Hermelien, die aan een levens-

gevaarlijke missie beginnen om
het geheim achter Voldemorts

onsterfelijkheid: 'de Gruzielementen' te

vinden en te vernietigen. De drie vrienden zijn nu aan hun lot

overgelaten zonder de begeleiding van hun professors en de

bescherming van Professor Perkamentus. Ze moeten nu meer

dan ooit op elkaar vertrouwen maar er zijn Duistere Krachten

onder hen die hen uit elkaar dreigen te drijven. Intussen is de

tovenaarswereld een gevaarlijke plekgeworden voor alle vijan-

den van de HeerVan Het Duister. De lang gevreesde strijd is los-

gebarsten en Voldemorts Dooddoeners bezetten het Ministerie

van Toverkunst en zelfs Zweinstein, waar ze iedereen terrorise-

ren en arresteren die hen tegenwerkt. De enige trofee die ze

nog niet in handen hebben en die Voldemort het liefste van

allemaal te pakken wil krijgen, is Harry Potter. De Uitverkorene

is nu de prooi waarde Dooddoeners opjagen... En ze hebben de

opdracht gekregen Harry naar Voldemort te brengen... levend.

HWVANftlWM
Deze week staat SaiTI

in de schijnwerpers: hij

is groot, prachtig en een

beetje eigenzinnig. Sam

is een actieve kat die erg

graag naar buiten wil

om muizen te vangen;

dat vindt hij fantastisch

en doet hij als de beste!

Hij is zelfs gewend aan

een katten luikje. Maar

ook slapen behoort tot een van zijn meest favoriete be-

zigheden, dan zoekt hij een plekje op waar niemand bij

hem kan, het liefst ergens bovenop. Hij ligt soms op schoot

maar houdt niet van aaien, dat maakt hij kenbaardooreen

mep te geven, niet hard maar wel duidelijk. Sam wil wel

spelen, met een touwtje of een veertje, maar hij is geen

knuffelkat en hij wil niet worden opgetild. Dit alles is wel

iets om rekening mee te houden, een huis met kinderen

is voor hem daarom niet geschikt. Hij geeft duidelijk de

voorkeur aan mannen, vrouwen worden wel geaccepteerd

maar het is een echte 'mannenkat'. Andere katten in huis

vind hij niet leuk, hij heeft graag het huis voor zichzelf. Hoe

hij met honden omgaat is helaas niet bekend.

Bent u inmiddels al gevallen voor deze mooie grote kater?

Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, is geopend

op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Tel.5713888.www.asielzandvoort.dierenbescherming.nl.
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"Hoe haal je een kind

uit Zijn vertrouwde straatleven?"

Lijmsnuivers en weesjes die in steegjes wonen. Mirjana Petrovic is mo-

menteel in Durban, Zuid-Afrika, waar zij zich zal inzetten voor de straat-

kinderen. Ze werkt mee aan het vrijwilligersproject 'Umthombo'. Haar

avontuur, ervaringen, leuke en minder leuke momenten deelt zij iedere

drie weken met ons op deze pagina. Ditmaal haar tweede bijdrage.
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door Mirjana Petrovic

Wat vliegt de tijd. Ik ben alweer ruim 4 weken in Zuid-Afrika

en heb in die tijd veel gezien en gedaan. Om de kinderen

van de straat te houden zijn er bij Umthombo verschillende

programma's waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Ik

heb bijna bij alle programma's meegelopen. Ik startte met het

surfprogramma, waarbij de kinderen 7dagen per week, iedere

ochtend, leren surfen of hun techniek hierbij verbeteren. Ik

mocht zelf ook mee surfen, wat ik nog nooit eerder gedaan

had. Ik was verbaasd over de communicatieve kwaliteiten van

de kinderen, die mij moesten uitleggen hoe ik moest peddelen

en staan. Na twee dagen en vele liters zout water in de maag

verder, lukte het me om in de zee op het board te staan.

Het 'Health' programma was mijn volgende ervaring. Een van

de stafleden gaat hierbij de straten op om de kinderen van

medische hulp te voorzien waar dit nodig is. Zo worden de

wonden van de kinderen op straat behandeld met de wei-

nige middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Ik vond het erg

indrukwekkend om te zien hoe mijn collega de wonden van

een jongen behandelde die tot op het botte zien waren. De

jongen zou in Nederland allang in het ziekenhuis hebben

gelegen. Hier was hij juist ontslagen uit het ziekenhuis om-

dat het niet meer levensbedreigend was. Dat is een vreemde

gewaarwording.

HetOutreach-programma iseen programma dat opzoekgaat

naar straatkinderen. Als ze al een tijd op straat leven wordt

er vooral gevraagd hoe het gaat en of ze naar Umthombo

willen komen. Bij de kinderen die nieuw zijn op straat wordt

gekeken waar ze vandaan komen en of ze naar huis kunnen.

Ikvond het zeer confronterend om te zien dat er een moeder

met babyop de straat leefde en weigerde hulp te ontvangen

of naar een opvanghuis te gaan. Uiteindelijk zal deze baby

door sociale hulpverleners van de straat gehaald worden om
naar een pleeggezin of shelter te gaan.

Sinds vorige week zijn er djembee's, instrumenten waar de

kinderen op kunnen spelen. Die heb ik met de andere vrijwil-

ligers kunnen aanschaffen van het sponsorgeld. Een mooie

aankoop, aangezien ze bij binnenkomst meteen in gebruik

werden genomen. Ik geloof dat mijn gehele ritmegevoel nog

niet overeenkomt met de hoeveelheid ritme die de kinderen

in hun kleine teen hebben zitten. Kortom het is hier heftig,

maar helemaal geweldig.

r Column

1 The Voice of Arie
Mijn irritatiegrens is inmiddels bereikt. Al die talentlo-

ze talentenprogramma's komen bij mij de keel uit. Wat

begon als een onschuldig Tv-concept, waarin Henny

Huisman zijn kandidaten liet 'soundmixen', is uitge-

groeid tot een kwaadaardige bedreiging voor de wei-

nadenkende en onschuldige televisiekijker.

Recentelijk stemde ik per ongeluk af op een van de meest

populaire Tv-programma's van dit moment. Ik had het

ontzettend moeilijk kan ikje zeggen. Alle concepten voor

een talentenjacht zijn inmiddels uitgekauwd, doorge-

slikt, uitgekotst, opgelikt, herkauwd en weer door geslikt.

Beroepsgladjanus Martijn Krabbé is net als zijn toehoor-

ders bijkans hysterisch en zweept het publiek nog maar

eens op, op de oh zo gezellige vrijdagavond. 'Geef het

volk brood en spelen en zij zullen tevreden zijn' is een

concept wat al sinds de Romeinen werkt.

Over smaak valt te twisten maar als zelfs een tuinkabou-

ter in een strak jasje aangeeft dat dit werkelijk fantas-

tisch is en dat hij emotioneel geraakt is, wordt het mij

teveel. Uit met dat demonische kastje, nu mijn gedach-

ten nog enigszins neutraal zijn.

We worden al jaren geïndoctrineerd door Hilversum. Als

makke schapen stemmen we met zijn allen weer af op

zouteloze talentenprogramma's voor een avondje oer-

Hollandse gezelligheid. Aan de andere kant begrijp ik het

wel hoor, al die miljoenen huishoudens die afstemmen

op talenten shows. Stel je toch eens voor dat je op de

vrijdagavond een inspirerend boek moet lezen!

kvjtu\

De stelling van vorige week ging over de film SINT en luidde: I

'De film SINT kan best maar de poster en de periode dat deze

overal hangt is ongelukkig gekozen 1

.

Daarmee was 71% het eens en 29% oneens.

Een greep uit de reacties:

+ "De poster is controversieel met het beeld wat kinderen van de Sint hebben."

+ "Welke zieke geest verzint er zulke fims!"

- "Kan prima, je ziet bijna niks op die posteren als je de film niet wilt zien, dan ga je er toch gewoon niet naartoe?!"

- "Onzin. Het is wel de beste reclame die een film kan krijgen."

Deze week weer een nieuwe stelling:

Veel kinderen hebben weer hun schoen mogen zetten: de aanloop naar pakjesavond op 5 december is begonnen.

Maar heeft dit oer-Hollandse feest te lijden onder de concurrentie van kerstmis? Steeds vaker belanden

de cadeaus onder de boom in plaats van in de schoen. Graag zouden we willen weten wat uw plannen zijn

en daarom de volgende stelling:

'5 december is voor mij heilig en daar kan geen kerst tegenop!' \
Stuur je reactie per e-mail naar: stelling@zandvoortsecourant.nl

Get Out!
18 november t/m 5 december:

Tapas weken bij Café Koper, Kerkplein 6. Sinds 1994 is de dag dat Sint

Nicolaas Spanje verlaat, ook de dag dat 't menu van Kopertje verande-

ren gaat. Nee, geen gevuld speculaas, pepernoten of marsepein, maar

wel meer dan 30 authentieke Tapas zullen er zijn. Naar origineel recept,

vroeger al in Spanje genoteerd, nu in hun eigen keuken door chef

Freddy gecreëerd. Met trots presenteren zij alweer de 16de tapas kaart,

onder meer gamba's, jamón, tortilla en amandeltaart. De verschillende

smaken zullen de papillen prikkelen, en moeten zorgen dat de gasten

heerlijk smikkelen. Erbij schenken zij een goed glas sherry, bier of wijn,

en zo eenvoudig kan het leven zeer aangenaam zijn!

Zaterdag 20 november:

Electric Café in het Patronaat. Deze avond wordt uniek, omdat C-Jay

voor het eerst in Nederland officieel zijn nieuwe cd 'Forever Now' on

stage zal uitvoeren. C-Jay's album is een écht album te noemen: van

dowtempo via progressive en tech-house eindigend in techno. Armin

van Buuren heeft zijn liefde voor de track 'Electric Café' al laten blijken.

Verwacht gloednieuwe releases en upcoming material uit de techy

progressive hoek. www.patronaat.nl

Zondag 21 november:

Leiden Winterfair 2010. De kleuren staalblauw en crème staan voor

winterwarm. Kijken naar shows op de catwalk, leuke cadeautjes inko-

pen, workshops volgen, producten proeven en proberen, en bijpraten

met vriendinnen onder het genot van appeltaart en glühwein, www.

Ieidenwinterfair.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aan

Hele maand november voor Pashouders:

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP

Normaal liter€ 4,50 nu 2 liter€ 7,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Ü.TR0MP
SMAAQ ZACHT GERIJPT

WERELDBEROEMD IN

HEELZANDVOORT
GRAM: NU €

Voor Pashouders:

1 0% korting op alle ritten

(behalve actieritten)

023-ÖÖÖ55ÖÖ

««DE BODE**
Wist u dat wij leuke

Sinterklaas cadeautjes

hebben, al vanaf€2,-?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand november:
Karpetten deze maand 10% korting op alle merken.

(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

^ Zonwering ^ Parket

www.medina-woningiiirichtiiio.nl

023-53178 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

Achternaam + voorletter(s)

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas (e 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, 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.

Uw nieuwe pas wordt

uiterlijk 31/12/2010 toegezonden

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en

met 31 december 2011.

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.

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende''

Pasfoto's
vpn 4tM*4H pfnoni

voor dB

Halve prijs!

Voor Pashouders

10% KORTING
,za£AsOP TOTAALPRIJS

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

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

€ 25 KORTING
Uj bwkJng vw uw vakwnutf

Grobc KroctitZl Ea-STIZMO
tfindvWPlftiVTVMrt nl

frtoerkoopnl as



biedingen van deze week
'DVOi

c( Mental Coach
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties

(partners en ouder/kind)

.

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Koene G'eaning Service KtS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

K°sterstraat
l 3a

023 573 30 66

^°°ruw haar
°P vertoon van

^(cort/ngop^

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

FÏTTWrt Potgieterstraat 4
rWKJ 2041 PCZandvoort

Telefoon 023 -571 7 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

(jAValkofFame
Gratis feestelijke stropdas

bij elke aankoop!

(Zolang de voorraad strekt)

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902

Geopend van dinsdag t/m zondag
www.walkoffameshirts.nl

f?

^Zandvoort
tas Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uw vaste klantenkring

Enkele voordelen voor u op een rijtje:

Ruim 1000 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 op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Veel promotie ZandvoortPas door middel 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 zelf uw 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)

Algemeen:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl

Piony's Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Open Golf Zandvoort - Duintjesveldweg

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat



HedeT^erleden

Nieuw Unicum

Dit jaar is het exact 40 jaar geleden dat Nieuw Unicum in Zandvoort geves-

tigd werd. In die tijd was er grote behoefte aan allerlei medewerkers voor de

instelling, zoals huishoudelijke hulp en verplegenden maar ook aan technici.

De Zandvoortse kranten stonden weken lang vol met wervingsadvertenties.

Vele, met name Zandvoortse vrouwen hebben daar jarenlang hun brood kun-

nen verdienen. In het onderstaande artikel uit het Zandvoorts Nieuwsblad van

de hand van Cees Kuijper sr. kunt u lezen over de allereerste berichten in de

Zandvoortse media.

Nieuw Unicum biedt onderdak aan langdurig zieken en gehandicapten

!

Binnen afzienbare tijd zullen de verpleegden in „Nieuw

Unicum" aan de Herenweg te Heemstede kunnen verhui-

zen naar het nieuw gebouwde verpleeghuis te Zandvoort.

Dan zullen de 65 langdurig zieken en gehandicapten ein-

delijk krijgen waarop zij recht hebben, namelijk privacy

en de mogelijkheid tot het leven in een gemeenschap.

>

Deze privacy en dit leven in de

gemeenschap hebben bestuur

en directie steeds voor ogen

gestaan bij het maken van de

plannen voor de nieuwbouw

in Zandvoort. In het verpleeg-

huis te Heemstede was er geen

mogelijkheid tot privacy en het

leven in de gemeenschap was

noodgedwongen en daardoor

dikwijls ondraaglijk. In het

nieuwe verpleeghuis, dat plaats

zal bieden aan 128 verpleeg-

den, zal nu iedere verpleegde

een eigen kamer kunnen krij-

gen, met eigen voordeur, met

eigen terras. Hij zal kunnen

wonen in overdekte straten en

hij zal buren hebben. Zo hij

wil, kan hij zich terugtrekken

in zijn eigen kamer, eventueel

door hem zelf ingericht, maar

zoekt hij het samenzijn dan kan

hij zijn buren treffen in de grote

hal, waar hij enige winkeltjes en

ook de kapper kan vinden.

Tot dusver werden in Nieuw

Unicum uitsluitend manlijke

verpleegden opgenomen. In het

nieuwe verpleeghuis zullen ook

vrouwen opgenomen kunnen

worden. Voor echtparen zijn

eveneens voorzieningen ge-

troffen. Zij krijgen de beschik-

king over twee ineenlopende

kamers. De maaltijden kunnen

op de kamers worden gebruikt,

maar ook in het eetzaaltje, dat in

elk van de vier vleugels aanwe-

zig is. Voor de verpleegden die

geactiveerd kunnen worden en

voor hen, die voor het behoud

van hun lichamelijke functies

speciale behandeling behoe-

ven bestaat een goed ingericht

fysiotherapeutische afdeling,

waar deskundig personeel de

geëigende behandeling zullen

geven. Gehandicapten die wel

veel verpleging en verzorging

nodig hebben, maar toch in

staat zijn enig werk te verrich-

ten, is hiervoor gelegenheid in

de ruime werkplaats waar voor

hen aangepaste arbeid wordt

gezocht.

Indien de verpleging op de ka-

mers niet mogelijk of niet meer

mogelijk is, staan bedden gereed

in de modern ingerichte „zie-

kenboeg" waar ook de tandarts

een plaats heeft gevonden. Dit

alles heeft veel, zeer veel geld

gekost. Getracht is zoveel moge-

lijk te voldoen aan de eisen die

aan een modern verpleeghuis

gesteld moeten worden, maar er

blijven nog altijd wensen over,

die uit het ter beschikking staan-

de budget niet bekostigd kunnen

worden. Daarom wordt van 12

t/m 17 oktober aanstaande een

huis-aan-huis collecte gehouden

en op zaterdag een straatcollecte.

Bestuur en directie hopen van

ganser harte dat met gulle hand-

gegeven zal worden, opdat

onze minder bevoorrechte me-

demensen in het verpleeghuis te

Zandvoort een menswaardig be-

staan kan worden geboden. Dat

we dit mogen doen is belangrijk,

dat we dit kunnen doen is echter

nóg belangrijker.

K

m
Archief GOZ, bid 11758
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Nieuw Unicum voor nu en in de toekomst

De zilveren koepel in de Zandvoortse duinen van woonvorm Nieuw Unicum is vanaf de

Zandvoortselaan al 40 jaar zichtbaar. Om dit jubileum te vieren stonden op zaterdags

november de deuren van de hoofdlocatie wagenwijd open. Aan de hand van een plat-

tegrond kon men onder begeleiding een rondleiding volgen langs alle afdelingen en

zorgafdelingen.

Cliënt Muriel van der Velden en Peter Kühn (3e van links) plaatsen symbolisch de eerste paal

tekst enfoto Nel Kerkman

Eigenlijk bestaat Nieuw

Unicum al vanaf 1940, toen

in het landhuis Kareol te

Aerdenhout de eerste groep

oorlogsgewonden werd opge-

nomen. Al snel werd het ook

een herstellingsoord voor niet

militairen, aangevuld met on-

derduikers. Later werd Kareol

als sanatorium gebruikt voor

het anti-Duitse en antifascis-

tische verzet. De overgebleven

negen 'gewone' verpleegden

moesten verhuizen en ves-

tigden zich in een kleine villa

aan de Zonnebloemlaan on-

der de naam 'Unicum'. Na

veel verhuizingen, met als

laatste huis 'Bloemenhove'te

Heemstede, komt er in 1970,

mede door de televisie actie

de 'Nacht van Mies', een voor

die tijd zeer modern complex

Nieuw Unicum, speciaal be-

doeld voor lichamelijk gehan-

dicapten.

Een paal voor

de toekomst

Nieuw Unicum is constant in

beweging met het aanbieden

van zorg. Speciaal voor cli-

ënten met Multiple Sclerose

(MS) wordt op het terrein het

nieuwe Uniongebouw met

14 appartementen gebouwd.

De eerste paal wordt op ou-

derwetse wijze in de grond

geslagen en eigenlijk is het

meersymbolisch bedoeld. Aan

cliënt Muriel van derVelden de

eer om samen met Peter Kühn

(Raad van Bestuur) deze han-

deling te verrichten. Muriel is

een van de cliënten die eind

2011 in dit complex gaan wo-

nen. Ze verheugt zich er nu al

op: "lekker zelfstandig maar

wel in een vertrouwde omge-

ving". Voor Muriel magde paal

zo snel mogelijk de grond in.

Leven met een beperking

In 1970 stond bij de opening

van het complex in de krant:

Nieuw Unicum is een hemel

op aarde. Maar hoe ziet deze

hemel er na 40 jaar uit? De

open dag is een goede gele-

genheid om eens achter de

schermen te kijken. Op de

Brinck staat een informatie-

markt, alle afdelingen inclusief

appartementen van cliënten

zijn te bezichtigen. Bezoekers

kunnen met allerlei testen

meedoen. Zo toont logope-

diste Bruggeman de nieuwste

aanwinst, de flexibele endos-

coop. Met dit apparaat wordt

getest hoe het slikken gaat en

krijgt de cliënt gericht advies

wat speciaal voor mensen met

MS heel belangrijk is. In de fy-

siozaal staat een van de oud-

ste rolstoelen tentoongesteld.

Het is een schril contrast met

deallernieuwstesuperde luxe

rolstoel die heden ten dagen

moeiteloos ondersteuning

geeft aan de gehandicapte

medemens. Onder leidingvan

bewegingsagoog Schreuder

demonstreren inwoners van

de regio welke oefeningen

worden gegeven met 'meer

bewegen in het water'. De

gezellige boerderij is open en

vooral de aaibare konijnen zijn

in trek bij de jeugd. Het dag-

bestedingcentrum De Boog

toont dat de cliënt met een

beperking aan allerlei acti-

viteiten eenvoudig mee kan

doen. De 'hemel op aarde' is

zijn tijd ver vooruit.

Sportclub Unicum'73 sluit seizoen weer met veel succes af

Gerard Bor en Gerard Schilpzand leiden gezamenlijk al

15 tot 20 jaar twee sportieve afdelingen van de bekende

sportclub voor gehandicapten. Vorige week woensdag

kwamen de vrijwilligers en de spelers van het jeu de bou-

les en het rolstoeltennis bij elkaar voor de jaarlijkse traditi-

onele prijsuitreiking.

Voorzitter Bas van de Peet

heette alle deelnemers en de

daarbij betrokken vrijwilligers

weikomen roemde de vele ge-

leverde sportieve prestaties op

de woensdagen. In de mid-

daguren waren de rolstoel-

tennissers altijd druk in de

weer om met de door Gerard

Bor bedachte tennisstrijd 'bal

over het net' punten te scoren

voorde grote, fel begeerde wis-

selbeker. Met maar liefst 1745

punten wist de voorzitter zelf

met overmacht beslag te leg-

gen op die prijs.

Gerard Schilpzand heeft bij-

zonder veel aandacht voor de

spelers van het jeu de Boules

spel dat altijd op de woens-

dagavond rond 19.00 uur van

start gaat. Met drie of vier ba-

nen in actie was het ook voor

de vrijwilligers hard werken

om de competitie op de ba-

nen lekker vlot en sportief te

laten verlopen. De goedlachse

Marcello Mauras is met zijn

tricky worpen de beste speler

gebleken en noteerde maar

liefst 166 punten.

Met een hapje en drankje

kwamen vanzelfde prachtig-

ste verhalen over de onge-

ëvenaarde prestaties van de

deelnemers los. Duidelijk is

dat de deelnemers intens ge-

nieten van de geboden moge-

lijkheden om sportief bezig te

zijn. Voor de beide leiders zou

een uitbreidingvan de vrijwil-

ligersgroep zeer welkom zijn.

Een paar uurtjes in de week

helpen en ondersteunen op

de woensdag moet toch voor

meer mensen mogelijk zijn.

Bel Gerard Bor (023-5714273)

of Gerard Schilpzand (023-

5715609) en vraag naar infor-

matie over de gevraagde inzet.

Eindstanden

Rolstoeltennis:*!. Bas v.d. Peet

(1745 punten), 2. Marcello

Mauras (1621), 3. Cedric

Baumulle (1582). Jeu de Bou-

les: 1. Marcello (166 punten),

2.Annelies (152), 3. Klaas (149).
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Cheque Sonderland

voor onderwaterfiets

Tijdens de open dag van afgelopen zaterdag kreeg het

40-jarige Nieuw Unicum een geweldig cadeau aangeboden

van Golfclub Sonderland. De bestuursleden van de plaatse-

lijke golfclub schonken de opbrengst die de clubleden bij

elke golfwedstrijd in de 'goede doelenpot' deponeren. Deze

opbrengst werd officieel overhandigd aan het bestuur van

de stichting Vrienden Van Nieuw Unicum, die al een goede

bestemming voor het geld had: een onderwaterfiets.

Voorzitter Peter Specker, secretaris EHa Mandaat, Ladiesday

voorzitter Mirjam Vrees en Wim v.d. Bos

tekst enfoto Nel Kerkman

De onderwaterfiets is een

perfecteaanvullingom cliën-

ten bewegingsactivering in

het therapiebad aan te bie-

den. Zonder bezwaar kunnen

mensen met een beperking

min of meer zelfstandig oefe-

nen. Zou de cliënt vallen, dan

is het risico van letsel in het

water zeer klein. De grotere

weerstand die bij het bewe-

gen op de waterfiets wordt

ervaren, verbetert de spier-

kracht en de conditie. Voor

de aanschaf van deze fiets

zijn binnen het toegekende

AWBZ-budget geen financi-

ële middelen beschikbaar.

Fantastisch geschenk

Uitnodigend stond de onder-

waterfiets in hettherapiebad.

Voorzitter van Sonderland

Peter Speckers kon de verlei-

ding niet weerstaan en ging

het water in, om samen met

de cliënten die in september

hadden deelgenomen aan

de putwedstrijden, de on-

derwaterfiets te testen. De

uitkomst was unaniem en

eensluidend:"een fantastisch

geschenk". Na de demon-

stratie kwam het officiële ge-

deelte, het overhandigen van

de cheque aan Wim v.d. Bos,

de voorzitter van Vrienden

Van Nieuw Unicum. Ook de

cliënten waren nieuwsgierig

naar het bedrag dat bijeen

gebracht was. Onder ap-

plaus werd de cheque van

€410 overgedragen, waarbij

Speckers nogmaals memo-
reerde aan de geslaagde put-

wedstrijd waar niet alleen de

cliënten van Nieuw Unicum

met plezier aan terug den-

ken maar ook de leden van

Golfclub Sonderland.

De onderwaterfiets werd meteen uitgeprobeerd

£>



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2010

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en

de verdere in week 45 door het college genomen besluiten

zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij

de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad houdt een extra openbare vergadering op

dinsdag 23 november. Op de agenda staat:

-Opening

- Loting

-Vaststellen agenda

- Beleidsnota parkeren 2010

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen.

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-

vergadering wordt vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur live

uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en °P

internet via de gemeentelijke website.

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar/

aanwijzing belastingdeurwaarder

de onder3 genoemde personen aan te stellen als onbezoldigd

gemeenteambtenaar;

de onder 3 genoemde personen aan te wijzen als belasting-

deurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e,

van de Gemeentewet;

-de heer F. van Gelder, geboren 4-8-1973 te Delft

- mevrouw A. Oostdijck, geboren 9-3-1981 te Meppel

-de heer E.J.F. Wessels, geboren 7-10-1968 te Hilversum

dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt

op 6-8-2010;

dat dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit

belastingdeurwaarders Zandvoort 2010-1'.

Raadsprogramma 2010-2014 vastgesteld

De gemeenteraad van Zandvoort heeft in de raadsvergadering

van 9 en 10 november 2010 het raadsprogramma 2010-2014

heeft vastgesteld. Het raadsprogramma ligt ter inzage bij op

de website en de balie van het gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 25 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Ingekomen omgevingsvergunningen

Zandvoort:

- Haarlemmerstraat 52, wijzigen gevelkozijn, ingekomen 05

november 2010, 2010-VV-021.

- Louis Davidsstraat 17, sloop gemeenschapshuis, ingekomen

04 november 2010, 2010-VV-022.

- Zuiderstraat 7, gevelwijziging, plaatsen dakterras, interne

verbouwing en muurdoorbraak, ingekomen 09 november

2010, 2010-VV-023.

- Regentesseweg 7, bestaande dakkapel vervangen, ingekomen

10 november 2010, 2010-VV-024.

Bentveld:

- Parnassialaan 13, kappen drie dennen, ingekomen 10 novem-

ber 2010, 2010-VV-025.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer

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

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

Melding of klacht?

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvooreen

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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid

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

verwezen wordt.

Vragen 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.

BASKETBAL

Lions dames buigen diep voor Mosquitos

De dames van The Lions hebben zaterdag in eigen huis

diep moeten buigen voor het Amsterdamse Mosquitos.

Niet alleen waren de gasten langer en fysiek veel sterker,

ook technisch en tactisch was er weinig mis met hun spel-

letje. Veel snelle breaks en bijna alle schoten waren raak.

Zandvoort miste deze wed-

strijd drie speelsters die an-

dereverplichtingen hadden.

Het niet aanwezig zijn van

de zusjes Sa bineen Miranda

Dijkstra in aanvallend op-

zicht en Kim Montauban
verdedigend, was de hele

wedstrijd duidelijk merk-

baar. Hoewel er in de eer-

ste helft sprake was van

een steeds terugkomende

Zandvoortse ploeg, was het

voor Mosquitos niet echt

moeilijk om iedere keer

weer naar een zes- tot acht-

tal punten uit te lopen. De

tweede helft was het min of

meer dweilen met de kraan

open. Zandvoort werkte kei-

hard maar het lengtever-

schil was te groot en kon

niet gecompenseerd wor-

den. Het was niet anders en

coach Dave Kroder kon niet

meer dan dit van zijn speel-

sters eisen: werken, werken

en nog eens werken en dat

deden ze, waarvoor alle lof.

Uiteindelijk stond er een

min of meer onthutsende

56-83 eindstand op het

scorebord. Komende zon-

dag speelt het damesteam

om 13.15 uur in Landsmeer

tegen de reserves van ere-

divisionist Pro Build Lions.

Heren

Voor de heren van The

Lions stond een wedstrijd

tegen de mannen van de-

zelfde vereniging gepland.

Omdat de tegenstanders

niet kwamen opdagen,

voor de tweede keer dit sei-

zoen, won Lions reglemen-

tair met 20-0 en moet de

wedstrijd opnieuw worden

vastgesteld.

HANDBAL

Winst mee naar huis

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een

nuttige overwinning geboekt op Westside 5 in Amsterdam

Osdorp. Na een zeer fysieke wedstrijd trokken de Zand-

voortse dames met 8-13 aan het langste eind.

"Het was een spannende

wedstrijd die in eerste instan-

tie gelijk op ging. Het was van

beide kanten ook een fysieke

wedstrijd, maar wel sportief.

Verdedigend stonden we erg

goed te spelen, ondanks de

kleine achterstand bij rust",

herinnert Martina Balk zich.

In de tweede helft ging ook

de Zandvoortse aanval beter

lopen waardoor er eindelijk

wat uitgelopen kon worden,

onder andere door mooie

vrije worpen van Lucia v.d.

Drift. Scores ZSC: Romena

Daniels: 4; Daphina van

Rhee: 3; Lucia van der Drift:

3; Martina Balk: 2 en Laura

Koning:! doelpunt.
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VOETBAL

SV Zandvoort blijft winnen en treedt top vijf binnen

Door afgelopen zaterdag opnieuw te winnen heeft het

vlaggenschip van SV Zandvoort zich in de top vijf van de 2e

klasse A genesteld. Voor de vierde keer op rij wonnen onze

plaatsgenoten, nu met 1-2 in Tuindorp Oostzaan van TOB.

Het winnende doelpunt viel pas in de derde minuut van de

blessuretijd.

Keeper Boy de Vet 'klimt' in de nek van Ronald Kaales

Het venijn zat in deze wed-

strijd echt in de staart.

Zandvoort kon weer be-

schikken over Michel de

Haan, echter was hij tijdens

de training lichtgeblesseerd

geraakt en startte vanaf de

bank. Ook Ronald Kaales was

weer aanwezig en Boy de

Vet stond weer onder de lat.

Eveneens van de partij was

trainer/coach Pieter Keur,die

na zijn operatie weer voor

het eerst op de bank zat.

Zandvoort begon heel voort-

varend aan de'klus'TOB.AI in

de zevende minuut konden

de Zandvoortse supporters

juichen toen Giray Kol vanaf

de rechter flank de blonde

lokken van Maurice Mo II

wist te vinden. Met een

prachtige boogbal kopte de

grillige spits het leeroverde

te ver voor zijn doel staande

keeper. Hierna waren er een

paar grote en minder grote

kansen voor de thuisclub,

waarin De Vet een aantal

keer de hoofdrol voor zich

opeiste.

Tot het rustsignaal van de

uitstekend fluitende ar-

biter was het een gelijk-

waardige strijd. Na rust

probeerden de gastheren

met man en macht om de

aansluiter te forceren maar

de Zandvoortse defensie,

onder leiding van De Vet

en John Keur, stond ook nu

weer zijn mannetje. Die

achterhoede ontpopt zich

zo langzamerhand als het

belangrijkste wapen van

Zandvoort en dat is wel eens

anders geweest. Gaande de

tweede helft werd de druk

op het Zandvoortse doel

almaar groter en de gelijk-

maker hing lang in de lucht,

hoewel Zandvoort een groot

aantal'dotten' van kansen

kreeg, die eigenlijk niet mis

zouden moeten gaan. Een

min of meer mislukt schot

vanaf de zestienmeterlijn

van deTOB-spits dwarrelde,

zwanger van effect, langs

De Vet via de paal het doel

in, en dat was in de 87e mi-

nuut; kort dag dus voor een

nieuw Zandvoorts doelpunt.

Toch zou dat er komen. Drie

minuten in blessuretijd

mocht Zandvoort een reeks

corners nemen. De vierdeen

laatste kwam pardoes op

het hoofd van Patrick Koper

die de Zandvoorters gek van

vreugde maakte en TOB in

diepe rouw dompelde, 1-2.

De vierde zege op rij was een

feit. In zes weken tijd, waarin

vijf keer werd gespeeld, van-

af de laatste plaats (14e) op-

klimmen naarde (gedeelde)

vijfde is een prestatie van

formaat!

Komende week speelt SV

Zandvoort om 14.30 uur

thuis tegen Aalsmeer, de

oude club van John Keur, dat

zaterdag thuis met 1-0 van

AFC wist te winnen.

Overige uitslagen 2e klasse

A:Castricum-Overbos:0-0;

Amstelveen - Haarlem/

Kennemerland: 1-2; ZOB
- Hellas Sport: 3-1; Jong

Hercules - Monnickendam:

0-1. DVVA -Voorland werd

in de 20e minuut gestaakt

bij een 0-0 stand wegens

onvriendelijkheden' op het

veld. Overigens is de kans

groot dat Voorland discipli-

naire maatregelen van de

KNVB tegemoet kan zien.

Er is tijdens (waarschijnlijk

2 maar zeken) wedstrijd(en)

grote fraude aan het licht

gekomen en het akkefietje

van zaterdag bij DVVA zou

best wel eens de beken-

de druppel kunnen zijn.

Afwachten.

ZAALVOETBAL

Zandvoort Noord pakt belangrijke punten

Zaalvoetbal kan vreemd lopen. Haarlem Kennemerland

won een duel van United Davo, terwijl Zandvoort Noord bij

United Davo eerder dit seizoen verloor. Afgelopen vrijdag

speelde de fusieclub Haarlem Kennemerland in de Korver-

hal tegen Zandvoort Noord dat een week eerder dure pun-

ten liet liggen tegen Promotie Eersteling.

Van het gelijke spel tegen

de Hoofddorpers waren de

Zandvoorters voldoende

hersteld. Met geen enkele

wisselspeler op de bank be-

gon het vijftal Nigel Berg,

Jordi Joachim,David Conijn,

aanvoerder Michel van

Marm en doelman Sander

van derWal aan deze klus.

Zandvoort Noord liep ge-

makkelijk weg naar 3-0.

Enkele onachtzaamheden

werden door de bezoekers

afgestraft waardoor de

marge terugliep naar 3-2.

In de tweede helft speelde

Zandvoort Noord het ver-

trouwde spel met de opko-

mende keeper Sander van

der Wal. De Zandvoortse

goalie kwam zelf niet tot

scoren, maar aanvoerder

Michel van Marm wel. Met

drie goals leverde hij een

belangrijke bijdrage in het

Zandvoortse scoreverloop.

De ploeg van coach Marcel

Paap liep uit naar 7-2. In

de slotfase deed Haarlem

Kennemerland nog iets te-

rug waardoor de eindstand

uitkwam op 7-3. "Eindelijk

speelde we weer eens ons

oude spel. Daardoor kregen

zij veel minder kans', aldus

Michel van Marm na afloop.

'Het spel met Sander van

der Wal was niet zonder

risico, maar wel effectief",

was het commentaar van

Marcel Paap na de wed-

strijd.
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PAARDENSPORT

Katinka Rückert promoveert

naar ZZ-springklasse

Katinka Rückert is vorige week na wedstrijden in Haarlem

met haar paard Lord van de Thijshoeve gepromoveerd naar

de ZZ-springklasse, de hoogste klasse van Nederland. Door

twee foutloze parcoursen werd zij in Haarlem eerste!

De 20-ja rige Zandvoortse

springamazone rijdt haar

toppaard,de 16-jarige Lord v.d.

Thijshoeve, pas sinds januari

van dit jaar.

Rückert haalde genoeg wed-

strijdpunten tijdens deze

wedstrijd in Haarlem voor

promotie en mag nu deelne-

men aan in de Young Riders

competitie, een competitie

van ruiters en amazones tus-

sen 16 en 22 jaar. In de Young

Riders competitie maken de

deelnemers kans op interna-

tionale startbewijzen en zelfs

op een plaats tijdens het

Europees Kampioenschap.

"Op dit moment is mijn groot-

ste doel om Young Riders te

mogen starten. Als je goed

presteert kan je gevraagd wor-

den om in het buitenland te

rijden en als je zelfs heel goed

rijdt, zou je op het EK van start

kunnen gaan. Verder start ik

met mijn andere paard, Dael's

FoxFire, in de klasse Z (een

klasse lager, red). Hij is pas 8

jaar oud en ik heb hem zelf

opgeleid, daar verwachten we

echt heel veel van. In de toe-

komst hoop ik met mijn beide

paarden internationaal van

startte mogen gaan", zegt ze.

Succes toegewenst namens

de Zandvoortse Courant!

ADVERTEERDERS
Administratiekantoor K.Willemse Pluspunt

Algemene uitvaartbegeleiding Sea Optiek

Zandvoort Uitvaartcentrum Haarlem

Alltrust Van Aa eken Glaszettersbed rijf

Autobedrijf Ka riMo Van Vessem & Le Patichou

Autobed rijf Za ndvoort Vrijehuizenmarkt.nl

Beter Mobiel

Café Oomstee Sinterklaasactie:

Cense en van Lingen Bloemsierkunst

Circus Zandvoort Jef&HenkBluijs

Club Nautique Boudoir by Sara

Confet'ti B.V. Boudoir Personal Styling

Contactzorg Café Koper

Dorsman Assurantiën Chocoladen u is Wil lemsen

Gemeenschapshuis Corry's Kaashoek

Grand Café Restaurant XL De Salon

Harocamo Dobey Zandvoort

Hoogheemraadschap Filoxenia Greek Cuisine

van Rijnland Groenestein & Schouten

Hugoos Fin. diensten

Kingsand Queens Kroon Mode
MMX Italiaans Restaurant Lavogue

Motorrijschool Goede Restaurant ZUYDT

Music Store Shanna'sShoe

Phoenix beo Repair & Leatherwear
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Hogeweg 62/12

Deze lichte 3 kamer maisonnette

ligt op de 3
e en 4e verdieping

(tevens hoogste etage) van een kleinschalig complex.

• Goed onderhouden

• Rustige ligging, achterzijde van het complex

• 2 balkons op het zuiden

• Moderne open keuken (2004)

• 2 slaapkamers, moderne badkamer

• Eigen parkeerplaats en ruime berging inbegrepen in prijs

• Woonoppervlak ca. 63 m 2
(excl. balkons en berging)

Vraagprijs: € 229.000,-

Passage 12

Centraal gelegen multifunctionele bedrijfsruimte

kantoor/horeca bestaande uit 2 etages en

aanvaarden (contractduur: 5 jaar)

• Op levendig punt na

• Begane grond (34m

• Souterrain (30m
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• S^fcAlafonaen eigen CV ketel

• TotaaWppervlakte ca. 65m 2

Huurprijs: € 825,- p/mnd
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Leeuwerikenstraat 14/2

Op een rustige locatie gelegen zeer speels ingedeeld

voormalig 4 kamer appartement met groot balkon (Z).

U zult aangenaam verrast worden door de ruimte, het

prachtige uitzicht en de goede staat van onderhoud.

• Sfeervolle woonkamer, moderne woonkeuken, eet/ studeerkamer

• Slaapkamer, waskamer, moderne badkamer

• Op steenworp afstand van beschermd duingebied

• Strand en centrum op 5 fietsminuten

• Woonoppervlakte ca. 93 m 2

Vraagprijs: € 229.000,- 23
virtual tour

Dr. Kuyperstraat 22

Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde

woning met garage, oprit voor ca

beschermd natuurgebied.
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• Royale woonkamer, voor- en

• 3 slaapkamers, 2 Wk^
• Geheel v.v. duhJ^^fcpfëfTkunststof kozijnen

Prachtig^^nfcrei^naaan Amsterdamse Waterleidingduinen

• WoflÉoft^Wra. 1 15 m 2

fakte 325 m 2

Vraagprijs: € 450.000,-

Vondellaan 30/3

Dit goed onderhouden woonhuis met 3 woonlagen heeft

een heerlijk zonnige voor -en achtertuin en een studio

(35m 2 zelfstandige woonruimte) in het souterrain welke in

2010 is gerealiseerd.

• Woonkamer en keuken gestuukt in 2008

• Nieuwe keuken geplaatst in 2008

• 3 slaapkamers en studio in souterrain

• Achtertuin met schuur en achterom

• Voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving

• Woonoppervlakte ca. 1 16 m 2
,
perceeloppervlakte 1 16 m 2

Vraagprijs: € 339.000,- §3
virtual tour

De Favaugeplein 21/53

Wonen op een geweldige locatie met super uitzicht!

Het betreft een 2 kamer appartement op de 9
e etage

van het complex 'de Rotonde'.

• Direct naast het strand gelegen

• Appartement heeft een update nodig

• Ook geschikt voor verhuur of als 2
e
woning.

• Complex met lift

• Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

• Woonoppervlakte ca. 40 m 2
(excl. balkon en berging)

Vraagprijs: € 179.000,-
virtual tour


