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Zandvoortse nieuwjaarsrecepties

Traditiegetrouw waren er in het eerste weekend van januari

weer vele verenigingen en instanties die een nieuwjaarsre-

ceptie hielden. Deze krant bezocht er een aantalen noteerde

enkele opmerkelijke uitspraken.

Allereerst natuurlijk het Zand-

voortse gemeentebestuur.dat

vorige week woensdag de in-

woners ontving in de raadszaal.

Opvallend was de opstelling

van burgemeester N ie k Meijer

met zijn echtgenote. Waar het

vorige burgemeestersechtpaar

altijd direct naast de toegang

tot de raadszaal stond, ge-

flankeerd door de andere le-

denvan het college, stond het

echtpaar Meijer midden in de

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

Digipanel: meer groen

'Dat betekent dus minder geel,

met al dat helm

in de middenberm'
V J

zaal. Daardoor ontstond een

andere 'stroming' van de vele

Zandvoorters die hun beste

wensen kwamen aanbieden.

ZFM en BKZ
Afgelopen vrijdag was de

drukbezochte receptie van

de lokale radio ZFM in ho-

tel Hoogland. Voorzitter Eg

Poster gaf in zijn rede aan

dat de website is vernieuwd

en dat het goed gaat met
ZFM. Voorafgaand bezochten

we ook even de receptie van

de Beeldende Kunstenaars

Zandvoort (BKZ). Voor 2008
zijn er grootse plannen waar-

onder de open atelierroute,

die dit jaar onder de naam
'kunstbienale' op 10, 11 en 12

oktober zal plaatsvinden.

KNRM
De nieuwe voorzitter van de

commissie, burgemeester

Niek Meijer, had zaterdag in

Burgemeester Niek Meijer houdt zijn eerste nieuwjaarstoespraak

zijn eerste rede voor de vrij-

willigers van de reddingmaat-

schappij vooral oog voor de

veiligheid van de 23 mannen
die de'redboot'Annie Poulisse

bemannen. Meijer zegde dan

ook toe dat nieuwe beman-
ningsleden goed getraind

blijven worden, met onder

andere een zwaar trainings-

kamp in Schotland, en dat de

'oude' garde eveneens een

groot aantal oefeningen zal

moeten afwerken. "Alleen dan

kunnen wij de veiligheid van

onze mannen waarborgen",

aldus Meijer.

VVD
GedeputeerdeTon Hooijmaijers

heeft de afdeling Zandvoort

van de VVD niet kunnen over-

tuigen van zijn gelijk. Hij was

door de afdeling uitgenodigd

om op de Nieuwjaarsreceptie

van zijn partijgenoten uitleg

te komen geven over zijn plan

om het circuit naar de kop

van Noord Holland te verhui-

zen. Na een gloedvol betoog

van afdelingsvoorzitter Sierk

Keu n ing, "h ij weet misschien

het verschil tussen gedepu-

teerde en gedupeerde niet",

kwamen bij de gedeputeerde

dezelfde argumenten naar bo-

ven als tijdens zijn persconfe-

rentie een aantal weken gele-

den. Hooijmaijers vergeleek de

situatie met een aantal grote

projecten in Noord Holland

die voor de toekomstvisie van

f X
Bei'tfam
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Geldig t/m zondag 13 januari

• Heel multikorn,

vol granen en zaden € 2.50

• 4 Roomboter croissants € 2.95

Stap ook eens binnen
voor onze belegde

broodjes met
ambachtelijke salades

en onze koffie 1
.

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - Zandvoort 4?

Zandvoort Optiek

NIEUWE COLLECTIES
ZIJN BINNEN

!

(ZONNEBRILLEN EN
CORRECTIEMONTUREN)

O.A. RAYBAN, PRADA EN
DOLCE & GABBANA

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

de provincie belangrijk zijn.

Hij vergat echter één ding:

Zandvoort is voor een groot

deel afhankelijk van 'zijn' cir-

cuit. Mocht het onverhoopt

toch gedwongen moeten ver-

huizen, dan zal het toerisme

alleen misschien niet voldoen-

de zijn voor de Zandvoortse

economie.

Vier hoofdrolspelers in de circuit affaire

criG GROERNL
nanciai. sr.RV!c:i;s

Commissievergaderingen
op 15 en 1 6 januari.

Raadpleeg voor de complete agenda's

de gemeenteagenda's.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,

als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Er zijn geen woorden, die onze verslagenheid

kunnen weergeven nu mijn zorgzame

man en onze superpapa

John van de Meent

is overleden in de leeftijd van 41 jaar.

Leticia van de Meent-Vlieger

Donny

Damian

Valentijn

en verdere familieleden

1 januari 2008

Pieter Paapstraat 7

2041 EC Zandvoort

De begrafenis heeft op 7 januari 2008 plaats-

gevonden op de algemene begraafplaats Zandvoort.

y

Na een arbeidzaam en zorgzaam leven is op

4 januari 2008 op de leeftijd van 74 jaar van ons
heengegaan

Leendert Hendrik Dees

Leen

weduwnaar van Cornelia Elisabethe Keur

Namens familie en vrienden:

H. Koning -Dees

Correspondentieadres:

A.M. Alblas - Koning
Slangenkruidlaan 26
2015 LL Haarlem

De crematieplechtigheid heeft imiddels
plaatsgevonden.

Burgerlijke stand

29 DECEMBER 2007 - 4 JANUARI 2008

Geboren:

Santi KaiYves, zoon va n:G reeven, Timo Guillaumeen:

Schouten, Suzanne Anna Maria.

Ondertrouwd:
Broer, Roel en: Jongmans, Anna Louisa Maria Pau line.

Paap, Maarten en : Brussel, Desirée Carmen.

Gehuwd:
George Adi Nugroho Harrijanto en: Ibrahim, Ricke

Aprillia.

Overleden:

Caldwell, Hamilton Maclaren, oud 64 jaar.

Stam geb. Eikerbout, Bertha, oud 80 jaar.

N ij boer geb. Nieuwpoort, Jean nette Armand e,

oud 8i jaar.

Boeree, Johanna Maria, oud 78 jaar.

Zwikker geb. de Beer, Irene Jantje, oud 61 jaar.

van de Meent, Johnny, oud 41 jaar.

Rop geb. van Koo ij, Johanna, oud 73 jaar.

van der Mije geb. Brandt, Elsebe Anna, oud 76 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 13 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uurdhr. P.v.d. Smaal

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7

www.Adventskerk.com

10.00 uu r ds. M.A. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ. Tu ij

n

Zandvoorter van het Jaar

wordt zaterdag bekendgemaakt
Komende zaterdag maakt burgemeester Niek

Meijer bekend wie de titel 'Zandvoorter van het

Jaar 2007' toekomt. De stembussen zijn geslo-

ten en destemmen zijn inmiddels geteld! U kunt

zich nog opgeven om bij de feestelijke middag in

het NH Hoteles aanwezig te zijn.

De aanwezigen worden ontvangen met een

hapje en een drankje, aangeboden door NH
Hoteles. De middag wordt muzikaal omlijst

door het Mainstream Jazzcombo met onze

plaatsgenoot Ger Groenendaal. Tevens zal het

Zandvoorts Mannenkoor, dat een dag later het

Nieuwjaarsconcert in de Agathakerk organiseert,

een optreden verzorgen.

Aansluitend biedt het NH Hoteles de mogelijk-

heid om aan te schuiven voor een uitgebreid

driegangen 'Zandvoort buffet'. Houders van een

ZandvoortPas krijgen €5 korting per couvert van

€29,50 (max.4 personen per pas). Voor de klein-

tjes is er het speciale Nino Happy Buffet (€ 14 en

geen korting) met allerlei lekkere dingen.

De Zandvoortse Courant en NH Hoteles

ontvangen u graag op 12 januari aanstaande

vanaf 15.30 uur! Zegt het voort, zegt het voort!

Waterstanden

JANUAR

Do 10

Vr 11

Za 12

Zo 13

Ma 14

Di 15

Wo 16

Do 17

Hooc Laag Hoog Laag Hoog
WATER WATER WATER WATER WATER

00.25 04.41 12.30 16.55

00.55 05.19 13.10 17.28

01.30 05.56 13.46 18.05

01.55 06.36 14.26 18.47

02.46 07.16 15.10 19.35

03.26 08.05 15.44 20.25

04.04 08.54 16.34 21.36

05.16 10.06 17.34 22.45

f SAIUISH RECIAME
Voor al Uw raamfolie

reclame borden • lichtbakken

autobelettering • digitaal printen

spandoeken • stickers

textielbed rukking

www.sailfish.nl • info@sailfish.nl

Max Planckstraat 30 Zandvoort

06 - 50 644 254 / 023 - 57 387 48/
ADSL professioneel, betrouwbaar, direct voor u!

Netexpo Internet is een gespecialiseerde regionale

internetprovider met sterke roots in Zandvoort. Vele

Zandvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan huis of kantoor.

• Gratis professionele installatie I I NptpXlin
•Gratis modem ^_
• Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier
Gratis

modem!.
Bel & Bestel 023 - 531 88 74

of kijk op www.netexpo.nl/adsl

r

Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in hee Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 39-1 Joop van Nes

2042 GE Zandvoort Tel. 06 -144826 85

Tel & Fax 023 - 5732 752 Email:joop@

Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandagen dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty va n d e n 1901 RW
Brand-Kinderdijk Castricum

Tel. 06 -434297 83

Email: letty@ Verspreiding:

zandvoortsecourant.nl ZVO Verspreiders

advertenties^ www.zvo-verspreiders.nl

zandvoortsecourant.nl 06-1139 H78
(tevens nabezorging)

Bladmanager:
Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460 460 26 Zandvoort Press B.V.

Email: gillls@

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9.250 exemplaren

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

|

\toegestaan zonder uitdrukkelijk 2 toestemming van de uitgever. J

Politiek

Middenboulevard afgekeurd

Dinsdagavond werd be-

kend dat het bestemmings-

plan Middenboulevard door

Gedeputeerde Staten (GS) is

afgekeurd. Het plan zal nu

weer terug moeten naar de

raad en het college. Die moe-

ten wijzigingen aanbrengen of

er kan beroep bij de Raad van

State worden aangetekend.

Het is de zoveelste tegenslag

die Zandvoort moet incasseren

in het streven het gebied op

te waarderen. Bij het ter perse

gaan van deze krant waren nog

geen nadere gegevens bekend.

Vervolg Integrale Parkeervisie

Komende dinsdag is het vervolg van het debat over de Integra-

le Parkeervisie van het college in de commissie Raadszaken. Na

de eerste termijn van de commissievergadering van december

jongstleden, kreeg het college in de persoon van wethouder

Wilfred Tates niet meer de gelegenheid van voorzitter Fred

Paap om de vragen die gesteld waren te beantwoorden.

Paap besloot toen het agen-

dapunt, wegens tijdgebrek, te

verdagen naar de komende
vergadering. Nu heeft de

agendacommissie op voorstel

van de griffie anderhalf uur

uitgetrokken voor dit spraak-

makende agendapunt. Als eer-

ste zal Tates de vragen die in

eerste termijn gesteld waren

beantwoorden. Daarna kan in

tweede termijn de commissie

onderling debatteren over het

een en ander. Voorzitter Paap

houdt zelfs nog de mogelijk-

heid voor een derde termijn

achterde hand in verband met

de grote impact die het voor-

stel voor Zandvoort heeft.

Voorafgaand is voor twee an-

dere agendapunten in totaal

een half uur uitgetrokken: het

voo rsteltot vastleggingvan het

bestemmingsplan Bentveld

en de bekrachtiging van de

opdrachtverlening voor het

Bestuurskrachtonderzoek.

Commissie Planning

& Control

Ook de commissie Planning &
Control, die komende woens-

dag vergadert, heeft een paar

interessante agendapunten.

Besproken gaan onder andere

worden een eenmalige ver-

hoging van de subsidie voor

muziekschool New Wave, een

buiten locatie ten behoeve van

de schietsport in het ei reu it-

gebied, de actualisering van

het Streekplan en de regio-

nalisering van de gemeente-

lijke brandweer. Beide verga-

deringen vinden plaats in de

raadszaal van het raadhuis en

beginnen om 20.00 uur.

Cartoon Hans van Pelt

OPZOUTEN!

Informatie lil Column

Twijfels over parkeerbeleid blijven

Het is de vraag of de extra informatieavond over het

parkeerbeleid, die afgelopen dinsdag werd gehouden, voor

de nodige helderheid heeft gezorgd. Vijftien raadsleden,

alleen Fred Kroonsberg (PvdA) en Cees van Deursen (Groen

Links) ontbraken, kregen van vier ambtenaren tekst en

uitleg over het parkeerbeleid dat het college voorstaat en

waarover op 27 november de eerste besprekingen werden

gehouden in de commissie Raadszaken. Een discussie die

volgens het college duidelijk maakte dat er een groot aantal

misverstanden bestaan.

In de raadszaal in een informe-

le opstelling, was het de bedoe-

ling duidelijkheid te verschaf-

fen. In de eerste plaats aan de

politiek, maar ook aan het in

groten getale opgekomen pu-

bliek, dat zich volgens het voor-

af vastgestelde protocol niet

zou mogen deelnemen aan de

discussie. De politici moesten

zich beperken tot het stellen

van vragen, maar onthouden

van politieke standpunten en

discussie of zoals discussielei-

der Frank Beijkstelde:"het gaat

om een technische discussie."

Ondanks ditvoornemen kwam
in het eerste deel van de avond

ook het publiek, dat voor een

groot deel bestond uit bur-

gers die hun bezwaren tegen

de plannen van het college al

eerder hadden ingebracht.toch

aan het woord.

In dit eerste deel werd aan-

dacht besteed aan het integrale

parkeerbeleid zoals dat is opge-

steld door de deskundigen van

het bureau Goudappel Coffeng

en de daaraan gekoppelde be-

leids- en reactienota's. Uit de

discussie kwamen echtergeen

nieuwe gezichtspunten naar

voren. Wel werd duidelijk dat

er zowel bij de politici als bij de

aanwezige burgers de nodige

vraagtekens en veschillen van

inzicht met het college en het

ambtelijk apparaat bestaan. Of

deze na de informatieavond

zijn weggenomen zal komende

dinsdagavond moeten blijken,

als de commissie Raadszaken

de op 27 november onderbro-

ken discussie over de Integrale

Parkeervisie zal hervatten.

De bijeenkomst werd afgeslo-

ten met informatie over een

aantal ingebrachtevoorstellen

en mogelijkheden die dinsdag

mogelijk bij de discussie be-

trokken kunnen worden.

Zandvoortse beste wensen

Vorige week spraken wij ons uit over onze nieuwjaarswens:

het aankaarten van uw ideeën over Zandvoort die op korte

termijn zouden kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft

een aantal dorpsgenoten ons al benaderd en ook u kunt dus

nog een idee aandragen. Volgende week zullen we daar ver-

slag over doen.

De Zandvoortse Courant wil

graag van u weten waar in ons

dorp praktische veranderingen

nodig zijn die eigenlijk niet uit-

gesteld kunnen worden en die

dus in 2008 gerealiseerd zou-

den moeten worden. Denk bij-

voorbeeld aan het weer'levend'

maken van het Gast hu is plein of

het aanpakken van de fietsers

die tegen het verkeer van de

Haltestraat inrijden. Maar er

zijn vast vele andere zaken die

u, beste lezer, gerealiseerd zou

willen zien. Laat het ons weten.

Wij willen met het project dat

de meeste stemmen krijgt bij

de desbetreffende instantie

aan de deur kloppen en ons

er sterk voor maken dat er iets

mee wordt gedaan. U kunt ons

het beste bereiken via het e-

mailadres redactie@zandvoort-

secourant.nl of de adressen die

in het colofon van deze krant

staan.

Volgens mij...

gaan de dagen gelukkig weer

lengen. Want wat heb ik een

hekel aan de donkere dagen

voor en na de kerst. Ik ben nu

eenmaal een zomerkind en

dat zal ik altijd wel blijven.

Een witte wereld vind ik best

mooi maardanvooreen dagje.

Daarna mag het warm water

gaan regenen. Voor mij geen

geglibberopski'sen gehannes

met schaatsen. Als klein kind

vond ik het al vreselijk om op

'de Vijverhut' te schaatsen. Ik

zat liever thuis bij de kolen-

kachel met een lekker kopje

warme chocolademelk.

Eigenlijk zou ik een flinke

winterslaap willen doen om
zo rond april weer uit mijn

holletje te kruipen. Genieten

van de zon is iets wat bij de

Kerkmannen in hun genen

zit. Als in februari de strand-

tenten worden opgebouwd

dan heb ik zoiets van "Zo, nog

even doorzetten en dan is

Zandvoort er weer klaar voor."

Daarom zal ik nooit kunnen

wennen wanneer ooit alle

strandpaviljoens het hele jaar

door mogen blijven staan.

Geef mij maar een seizoens-

wisseling die aangeeft dat er

een episode is afgesloten.

Om door de saaie winterpe-

riode te komen, worden er

genoeg activiteiten in het

dorp georganiseerd. Er is een

nieuwjaarsconcert van het

Zandvoortse mannen- en

vrouwenkoor, een salsafeest

op het strand, Classic Concerts

en nieuwe kunstexpositie's.

Nee, echt vervelen hoef ik me
niet.Trouwens, als ik de nieuw-

jaarsrede van de burgemees-

ter moet geloven dan ver-

wacht hij nog een stormpje!

Maar dat zal wel in een andere

context zijn. Of wordt het toch

nog een heftige winter? Om
een beetje in zonnige sferen

te komen ga ik straks langs het

reisbureau om een stapel va-

kantiegidsen te halen. Heerlijk

wegdromen bij de open haard

met een glas warme chocola-

demelk. Nog even doorzet-

ten. Over drie weken mogen

de strandtenten weer op het

strand staan!

[NeCXerkman



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel

06-54264259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Te huur:

mooi loodsje.

Afm. 8x5x4 meter.

Met overhead deur

5m. Inl. J. Kroon,

06-53175104

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 /

06-53498304

www.trade-ard.nl

Verloren:

Zoetwater pareltjes

ketting.

Zeer gedupeerd.

Af te geven bij politie

Zandvoort

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.

't Voetenparadijs

heeft een nieuw adres:

Beatrixplantsoen 12.

Tel. 06-2920 5413.

'Voor het betere

voetenwerk'

Lezing Talentenspel™

Ontdek je talenten

en je levensmissie!

Door Brigit Rozestraten.

Woensdag 16 januari

2008 van 20.00

tot 22.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur)

in De Praktijk

Heemstede,

Jan van Goyenstraat

25-27, Heemstede.

Informatie en

aanmelding:

info@justbeing.nl

of 06-10192077

Gevraagd:

jonge dames vanaf

18 jaar voor erotiek.

Tel. 571É

Te koop:

plantenbak.

Doorsnede 200cm,

42cm hoog,

gewapend polyester:

€200.

Brederodestraat 39,

tel. 5716548

Wmo-krant Zandvoort

Zandvoortse plannen voor de

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Zandvoort

De lokale Wmo raad heeft een informatiefolder

gemaakt waarin zij haar 'Zandvoortse plannen

voor de Wet maatschappelijke ondersteuning'

toelicht. De krant is begin deze week in

Zandvoort verspreid. Heeft u de krant niet

ontvangen en bent u wel nieuwsgierig naar

wat het Zandvoortse Wmo-beleid inhoudt en

wat het allemaal voor u in petto heeft? Een

gratis (extra) exemplaar kunt u afhalen bij

Loket Zandvoort in het Gemeenschapshuis of bij

de balie van Raadhuis.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke

5

ZANDKORRELS €10,- fe*c/.s™/j|

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

zakelijke Zandkorrel plaatsen. g

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant gek

i) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inleveringvóór maandagn.00 uur betekent plaatsingde

) afgeve n bij: SVP Elk cijfer, leesteken

Tevens door u in te

zelfde week.

>n elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen

VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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4*19,
Week 43» 2007

Januari

12 Bekendmaking Zandvoorter van het

Jaar: NH Hoteles, aanvang 16.00 uur

13 Nieuwjaarsconcert:

Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor.

Agathakerk,i4.oo uur

13 Jazz bij Take Five: Mainstream

Jazz Combo, vanaf 16.00 uur

19 Dance behind the Beach:

Nieuw maandelijks dansfestijn in

De Krocht, aanvang 20.00 uur

20 Classic concerts: Klassiek concert in

Protestantse kerk, aanvang 14.30 uur

31 Nationale Gedichtendag: poëzieavond

in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur

Weet u een evenement dat

niet mag ontbreken op
onze wekelijkse agenda?
Meld het ons via

info@zandvoortsecourant.nl

Plaatsingvan ingezonden brieven betekent

niet dat de redactie het met de inhoud

eens is. De redactie behoudt zich het recht

voorom ingezonden brieven in te korten en

plaatsing van brieven te weigeren.

Onderstaande ingezonden brief van Peer Sips,

dierecteurVVV Zandvoort/Haa riem, ontvingen

wij naar aanleiding van het artikel van vorige

week 'Contract metVW niet verlengd'.

Talloze ongeruste Zandvoorters hebben de VVV regio

Zuid Kennemerland benaderd. Voor de duidelijkheid

heeft de VVV de zaken, voor zover ook duidelijk voor

ons, uiteengezet in onderstaande brief.

Naar aanleiding van de recente publiciteit in de

Zandvoortse Courant zijn er wellicht vragen gerezen met

betrekking tot de continuïteit van de VVV diensten. Dit

omdat de gemeente momenteel noggeen nieuw contract

met de Regionale VVV wil.

Bij monde van wethouder Tates heeft de gemeente

Zandvoort 17 december jl., de VVV echter wel nadruk-

kelijk verzocht om het VVV informatiekantoor volgens

de normale openingstijden geopend te houden als ook

om de Zandvoort gegevens in het wervend/informatieve

drukwerk 2008 te handhaven, evenals de promotie

ervan. Zandvoort staat weer prominent in de VVV gids

Zandvoort/'Haarlem regio en de verspreiding/marketing

van de brochures zal in dezelfde oplage als ieder jaar,

zoals reeds 18 jaar gebeurt gerealiseerd worden. Voor

vragen kunt u zich tot het VVV kantoor Zandvoort wen-

den of anders tot Peer Sips directeur VVV.

(Deze brief is door de redactie ingekort)
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Laatste Zandvoortse baby van 2007

Op zondag 30 december 2007 om 15:12 uur heeft de laatste

'Zandvoortse' bevalling plaatsgevonden in het Kennemer

Gasthuis. Een zondagskind en zijn naam is Santi Kai Yves, een

kerngezonde baby van 3315 gr. en 50 cm. lang. De trotse ouders

zijn Suzanne Schouten en Timo Greeven van het Zandvoortse

makelaarskantoor Greeven Makelaardij o.g.

De trotse ouders met de laatste baby van 200J

Extra bijzonder is dat Timo en bekroond meteen heerlijke

Suzanne el kaar 10 jaar geleden

hebben leren kennen. Suzanne

kwam vanuit Hoorn met 9

vriendinnen de eerste vakantie

zonder ouders vieren in Center

Parcs.AI direct de eerste avond

ontmoetten de2elkaaren wat

baby. Tevens was het precies

de 1600e geboorte in het

Kennemer Gasthuis in 2007.

De hele week bent u welkom

voor beschuit met muisjes bij

Greeven Makelaardij o.g. aan

de Louis Davidsstraat 15 in

begon als vakantieliefde is nu Zandvoort.

Kindercarnaval staat weer voor
de deur

Nog even en dan is het weer kindercarnaval in De Krocht. Op

zondag 3 februari aanstaande worden alle kinderen van Zand-

voort uitgenodigd om verkleed te komen hossen, springen en

feestte maken. Er wordt niet alleen carnavalsmuziek gedraaid

maar ook de nieuwste hits van bijvoorbeeld K3, Chipz, M-Kids

en Kus. Kortom: alles wat kinderen leuk vinden.

Polonaise In De Krocht

Het is een carnaval door en

voor kinderen. Dat betekent

dat de kinderen zelf mogen
playbacken op het grote po-

dium van De Krocht. Ze moe-

ten dan wel zelf een CD van

huis meenemen met daarop

hun naam, de namen van de

vriendjes of vriendinnetjes

die eventueel mee optreden

en natuurlijk het nummer
wat zij gaan doen. De optre-

dens worden gejureerd en

de allerbesten krijgen een

prijsje.

Vroeger waren er ook prijsjes

voor de best verklede kinde-

ren maar dat zal dit jaar niet

gebeuren om de rest van de

kinderen nietteleurte stellen.

Alle kinderen krijgen aan het

eind van de middag een klein

cadeautje mee naar huis. Het

wordt weer een gezellig spek-

takel waar alle kinderen maar

ook hun ouders veel plezier

aan zullen beleven. Het carna-

val is vanaf 14.00 uurtot onge-

veer 16.30 uur in De Krocht en

is gratis toegankelijk.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Goede voornemens
Degemeenteraadsleden heb-

ben het Hand havingwerkplan

2008 als huiswerk meegekre-

gen waarin alle actiepunten

staan voor het komend e jaar.

Dus niet alleen de inspannin-

gen die er verricht moeten

worden om de horecaover-

lastte bestrijden en terugte

dringen. Het bevat een hele

waslijst met actiepunten

van bouwhandhaving, par-

keren tot aan handhavingop

het gebied van de APV's. De

speerpunten in het plan zijn

onder andere: hondenover-

last in het dorp, controle's op

drank- en horecavergunnin-

gen, evenementen, geluids-

overlast en grofvuil. Het is nu

aan de agendacommissie om
de route uitte stippelen voor

deverdere politieke behande-

ling. Zal 2008 ingaan als het

jaarvan de handhaving?

Pieternel en Thomasvaer
Ook dit jaar was het weer

veel handjes schudden, ver-

gezeld met de beste wen-

sen voor 2008 en zoenen

in de lucht aan iedereen die

een nieuwjaarsreceptie had

georganiseerd. De receptie

van de gemeente was weer

keurig verzorgd en goed

bezocht. Het bezoek van

Pieternel (Astrid v.d.Veld) en

Thomsvaer (Ype Brune) met

hun spitsvondige redevoe-

ring was, na twee jaar afwe-

zigheid, een leuke onderbre-

king. Wie de speech op rijm

gemaakt heeft, dat is en blijft

een goed bewaard geheim!

Goede raad

In de toespraak van Pieternel

en Thomasvaer waren leu-

ke woordspelingen. Zoals:

"Zandvoort zonder circuit is

als: Klaas zonder Koper. Zand

zonder loper; de Dam zonder

pa leis, G i ra ud i zon-

der ijs; Het strand

zonder honden,

een Zandvoorter

zonder zonde; Den

Helder zonder ma-

rine, een raceauto

zonder benzine!"

Waarop Pieternel

meldde:"Zeg dich-

ter aan zee, vol-

gens mij sla je een

beetje door. Maar
ik begrijp wat je wilt zeggen

hoor. We weten nu wat we
van Noord-Holland kunnen

verwachten. Maar hoe bestrijd

je nu zulke malle gedachten?"

Het antwoord van Thomasvaer:

"De oplossing ligt gelukkig zo

in het verschiet. Het circuit

moet naar het noorden van de

provincie, is het niet? Wel, dan

sluit Zandvoort zich gewoon
bij Zuid -Hol land aan. Circuit in

het noorden van de provincie:

probleem van de baan!" Aan

het eind van de rede gaf het

stel nog een goede raad mee:

"Wij hopen dat u van onze

bijdrage wat leerde. Voor nu:

een goed jaar en pas op voor

gedeputeerden!"

Winnaar Kerstetalage

Dit jaar werd door OVZ voor

het eerst een kerstetalage-

wedstrijd georganiseerd. Aan

het winkelende publiek werd

gevraagd om de ondernemers

via een formulier daarvoor te

nomineren, waarna een onaf-

hankelijke jury binnen de OVZ
uit de genomineerde onder-

nemers Slagerij

Marcel Horneman

hebben gekozen.

Hij krijgt van de

OVZ een mooie

fles wijn aange-

boden. Daarnaast

heeft Linda van

der Meulen de

waardebon van

€100 gewon-
nen. De winnares

ontvangt hierover bericht.

Wellicht wordt ook dit jaar de

actie 'wie heeft de mooiste

kerstetalage' herhaald.

Decemberactie OVZ

Net zoals afgelopen ja-

ren heeft Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ)

ook dit jaar een december-

actie georganiseerd. Bij elke

aankoop in de aangesloten

winkels.ontving men een lot

dat kon worden ingeleverd

bij diverse inzamelpunten.

Elke week werden bij de lo-

kale radio de loten getrokken

tijdens het live programma

'Goedemorgen Zandvoort'.

Tijdens de slotloterij wer-

den erdiverse mooie prijzen

verloot. De gelukkige win-

naarswerden bij Grand Café

Danzee uitgenodigd om hun

prijs feestelijk in ontvangst

te nemen (zie foto).

Expositie Bieb

In de maand januari ex-

poseert de Haarlemse
Arien van Doorn schilde-

rijen in de bibliotheek van

Zandvoort. De kunstenares

studeerde in 2007 af aan de

Kunstacademie Haarlem. Ze

schildert abstracte schilde-

rijen en maakt gebruik van

gemengde technieken. Haar

onderwerp is 'sporen' in de

ruimste zimvan archeologi-

scheopgravingen tot en met

sporen van haar eigen verle-

den. Herinneringen uit haar

jeugd en ouderlijk huis zijn

in haarschilderijen verwerkt,

echter niet heel expliciet, het

blijven sporen. De expositie

is tijdens de openingstijden

van de bibliotheek Duinrand

afdeling Zandvoort aan de

Prinsesseweg te bezoeken.
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Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

Ruime woning met 3 slaapkamers én een zolderverdie-

ping gelegen in het kindvriendelijke Oud-Noord.

Het beschikt over een ruime woon- en eetkamer, een

half-open keuken, 3 slaapkamers, een moderne badkamer

en een ruime zolderverdieping met dakkapel, een tuin

en een stenen berging.

• Familiewoning met 3 slaapkamers én een 2
e
verdieping;

• Erfpacht € 680,67 per jaar (fiscaal aftrekbaar);

• Woonoppervlakte ca.125 m 2
;

• Levering in overleg.

Vraagprijs:

€279.000,= k.k.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur.

Een fijne familiewoning op 250 m. van het strand

met een voor- en achtertuin. De woning heeft een

woon- en eetkamer, een open keuken, 2 slaapkamers,

een badkamer en een ruime zolderetage ( als

slaapkamer-3). Er is een zonnige achtertuin op het

Z-0 en een stenen berging.

• Vriendelijke familiewoning nabij het strand;

• Zonnige achtertuin op Z-0 met 2 zonneterrassen;

• Woonoppervlakte ca. 95 m 2
,
perceelgrootte 107 m 2

;

• Prettig parkeren op het parkeerterrein.

Zandvoort

Charmant en halfvrijstaand woonhuis gelegen

in een gewilde woonomgeving op loopafstand

van de duinen en het strand in Zuid. U heeft

in deze woning 3 slaapkamers, een moderne

badkamer.een woon- en eetkamer mét

veranda, een moderne keuken, een bijkeuken,

een kelder en een patio.

• Ideale familiewoning op een gewilde locatie;

• De woning is geheel gerenoveerd en zó

te betrekken;

• Parkeren op eigen terrein voor 2 auto's;

• Woonoppervlakte ca. 105 m 2
,

perceelgrootte 153 m 2
.

Marisstraat
1 13A

Zandvoort

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Altijd al willen wonen op een unieke locatie op

slechts 250m van het strand én op wandelaf-

stand van het gezellige centrum van Zandvoort?

Vrijwel naast de watertoren ligt dit nagenoeg

vrijstaande woonhuis met 3 slaapkamers, een

woon keu ken, een bergzolder en tuin.

• Vrijwel vrijstaand woonhuis nabij het strand

én centrum;

• In 2003 renovatie voltooid;

• Woonoppervlakte ca. 115 m 2
,

perceelgrootte 161 m 2
;

• Het woonhuis verkeert in een zeer goede

staat.

Een verrassende 3-kamermaisonnette in een

kleinschalig appartementengebouw in het hart

van Zandvoort. Gelegen op de ie etage en 2e

etage heeft deze maisonnette een woon- en

eetkamer.een open keuken, 2 slaapkamers, een

moderne badkamer en een zonnig dakterras.

Berging in de onderbouw.

• Wonen in een maisonnette in het gezellige

centrum;

• Servicekosten bedragen € 51,60 per maand;
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

,

bouwjaar ca. 1985;

• Levering in overleg

Dr. CA. Gerkestraat
18 RD

Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Fraai 3-kamerappartement op ie en 2e etage,

gelegen op loopafstand van de duinen en

het centrum. Het verkeert in een zeer goede

staat en heeft een luxe afwerking met 30-jaren

details. Sfeervolle woon- en eetkamer met

een zonnig balkon, een luxe woon keu ken, een

moderne badkamer ,2 slaapkamers en een

bergruimte met cv. opstelling.

• Ruim en fraai appartement met 2 slaapkamers;

• Centraal gelegen t.o.v. het centrum,

de scholen en het strand;

• Woonoppervlakte ca. 120 m 2
;

• Luxe uitgevoerd en zó te betrekken

4$
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GREEVEN
makelaardij o.g-

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

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

Actieve makelaardij

tegen scherp tarief!

eva
NVM funda

Rob Creeven Kim Dekker Tim o Creeven

Nieuwjaarsconcert 2008
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Nog even in herinnering brengen: komende zondag, 13 januari, het grote Nieuwjaarsconcert van het Zandvoorts Vrouwenkoor

en het Zandvoorts Mannenkoor, aangevuld met zangers uit andere Zandvoortse koren en met ondersteuning van Ankie en

Pieter Joustra. Het concert wordt gegeven in de Agathakerk aan de Grote Krocht en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Hoe een geintje bloedserieus werd
Het was min of meer ontstaan als een geintje: de Oudejaars-

bingo van café De Kippetrap. De uitbaters Frank en Lot wilden

iets doen voor goede doelen in onze regio en hadden daarvoor

deze avond georganiseerd. De geselecteerde goede doelen

OCK Het Spalieren de regionale Dierenambulance kunnen sa-

men €2540 verdelen!

De helft van het totaalbedrag werd aan

Dankzij de geweldige mede-

werking van een groot aantal

sponsors waren er super prij-

zen te winnen. Mede hierdoor

werd ervoor het grandioze be-

dragvan €2540 aan loten ver-

kocht. Het uitbaterstel dankt

die sponsors daarvoor dan ook

uit de grond van hun hart.

de Dierenambulance overhandigd

Het Spalier heeft al aangege-

ven waaraan zij het geschon-

ken geld willen gaan uitgeven.

De kinderen hebben geza-

menlijk een nieuw ontwerp

voor de tuin gemaakt. De

huidige is nogal hobbelig en

is derhalve niet geschikt om
bijvoorbeeld te voetballen of

te basketballen. Het Spalier

had al een donatie daarvoor

gekregen en kan nu, met de

bijdrage van De Kippetrap, dit

project door laten gaan. De

vertegenwoordigers van de

Dierenambulance konden nog

niet aangeven wat er met het

geld gedaan gaat worden. U

kunt echter aan nemen dat ook

dit bedrageen mooie bestem-

ming krijgt.

Omdat het zo een groot bedrag

is en bij wijze van uitzonde-

ring noemen wij hieronder de

sponsors: Matrassen Centrale

Rotterdam, Dreamstyle
Amsterdam, Bedden en ma-

trassen Van der Stam, Max
Stuc, Ali Thaams, Cor van

Gelder, Marianne Rebel,

restaurant Willendorf, Cense

& Van Lingen, HAO Catering,

RB Vastgoed, Hans van Horck,

Club Nautique, Intermail,

Autovision, 4 Cast, Take

Five, Sopro bv Nederland,

Mollie & Co, Beach Him,

Lucky Ajax Amsterdam,
schildersbedrijf Ottho en

Projectcolor.

Alain Clark in café Neuf

Onze plaatsgenoot, zanger en songwriter Alain Clark, treedt

op zaterdag 19 januari aanstaande op in café Neuf. Clark, die

op dit moment de hitlijsten bestormt, zal samen met zijn va-

der optreden. Café Neuf gaat die dag om 18.30 uur open. Na

afloop is er een after party in discotheek Chin Chin. Kaarten a

€ 7,50 waren te koop bij café Neuf maar zijn reeds uitverkocht.

Clark heeft vorige week ding van de 3FM Mega Top

maandag in de live uitzen- 100 de Megaward 2007 in

ontvangst mogen nemen.
Uit handen van TROS-dj

Bart Arens kreeg Clark de

prijs uitgereikt. De zanger

ontving de trofee voor

zijn vele successen in 2007
waaronder de hit This Ain't

Gonna Work van het album

Live It Out.

Chaozzz

Wat inspirerend toch dat momenteel zoveel jonge mensen

het lef hebben in Zandvoort te investeren en te starten met

een onderneming! Recent de 'meiden' van beautysalon Touch

of Class en tegelijkertijd hebben schuin aan de overkant in de

Schoolstraat Nathalie Neefs en Petra Boot hun kledingzaak

Chaozzz geopend.

Aan de buitenkant is al te

zien dat er nagedacht is over

blikvangers. Kleurige blau-

we mozaïksteentjes sieren

de pui en boven de etalage

wordt de naam van de zaak

geflankeerd door leuke pas-

poppen. Het is dan direct ook

duidelijk dat het publiek hier

terecht kanvoor kleding in de

maten 34t/m 56, een unicum

in Zandvoort. Nathalie: "Mijn

zakenpartner heeft een grote

maat en mijn schoonzusje

super klein en dat bracht ons

op het idee dit te combineren.

Wij wilden oorspronkelijk in

Amsterdam starten, maar
toen dit pand vrijkwam heb-

ben wij heel snel getekend.

Het was een nogal rommelige

start en ook omdat wij beiden

vrij chaotisch kunnen zijn, was

de naam voorde winkel gauw
bedacht."

De gezellig ingerichte zaak

valt op door de mooie paarse

kleurstelling, het behang en

de houten vloer. Maar wat

natuurlijk het belangrijkste

is: de dames brengen een mo-

dieuze en veelzijdige collectie

kleding tegen zeer betaalbare

prijzen! "Wij kopen zelf in bij

de groothandels of via in-

ternet. Elke veertien dagen

kan men bij ons iets nieuws

vinden; er zijn slechts enkele

stuks van een artikel, dus op

= op. De etalage wordt zelfs

twee keer per week opnieuw

ingericht. De loop zit er vanaf

december al goed in, omdat
wij toen voor de feestdagen

prachtige avondjurken en chi-

que avondtasjes voor relatief

weinig geld hebben verkocht.

Het was zelfs veel goedkoper

om bij ons een jurk te kopen

dan elders eentje te huren!"

Naast bovenkleding (jassen,

truien, jurkjes, blouses, etc.)

en jeans (in diverse kleuren

en maten: € 17,50!) zijn er

ook prachtige shawls, riemen

en tassen te vinden. Ook kan

men er terecht voor lingerie.

Leuke setjes in hippe kleuren.

Maar vooral de modieuze

corsetjes (€ 14. 95 inclusief

slipje), die ook fantastisch

over een bloesje zullen staan,

moeten de (jonge) meiden

beslist gaan bekijken en pas-

sen! Kortom: Chaozzz is een

welkome aanvulling op het

winkelbestand in Zandvoort,

mede door het enthousiasme

en kundigheid van de beide

onderneemsters.

Chaozz, Schoolstraat 3, tel.

5734221, is zes dagen per

week open (ook koopavond!),

woensdags gesloten. De web-

site www.chaozzz.nl is al wel

in de lucht maar nog 'onder

constructie'.



Zaterdag 12 januari:

bekendmaking Zandvoorter van het Jaar
^^^^ ^^^^^^^^^

Take Fïve

ZONDAG 13 JANUARI
vanaf 16.00 uur

LIVE JAZZ
in de Zuidzaal

met het

MAINSTREAM
JAZZCOMBO

Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zandvoort
023-57161 19 / info@.tfaz.nl / www.tfaz.nl

f Jef & Henk

!>luus
oemsierkunst i

Een urarme urinter|roet

met een knipoog

naar het voorjaar

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02V57 120 60

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en

ondernemers kleinbedrijf
Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Auto huren?

"> Nu bij

MultiRent
Zandvoort,
gevestigd bij Slotemakers

Antislipschool.

tn% korting*
>"»i'i?ÏÏÏS '

www.multirent.nl
bewoners van i

0900 - multirent

fel MultiRent MMM
Autoverhuurbedrijven

Burgemeester van Alphenstraat 106, Zandvoort.

Tel: 023 - 532 90 32 E-mail: zandvoort@multirent.nl

^^n
Printing People Group
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NIEUWJAARSAANBIEDING!

voor alle Zandvoortse ondernemers

10% nieuwjaarskorting!

ps. ook als u als zandvoorter uw
bedrijf buiten Zandvoort heeft.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

om uw druk- en printwerk door

te lichten!

(actie geldig t/m 11 januari IMS)

Printing People Group Kleine Krocht 2 2042 IN Zandvoort

Tel- 023-8887255 * zdndvorjrtSprintingpeople.nl

www.printingpeople.nl

SUPER
UITVERKOOP

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45 Zandvoort

5 10 15 20 25 30
euro

Woensdagt donderdag en vrijdag (9, 10 en 11 januari]

van 12.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 12 januari

van 11.00 tot 18.00 uur

f flHMWHMt
Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Annelies van Kooten
In deze rubriek wordt het spits in 2008 afgebeten door An-

nelies van Kooten. 63 Jaar geleden is zij geboren in Alphen aan

de Rijn, als vierde in een 'nest' van zes kinderen. "Voor mijn

zestigste verjaardag kreeg ik een vliegtocht boven Nederland

aangeboden. Ik noem dit mijn 'worteltjesreis' omdat ik geko-

zen heb voor een vlucht boven Alphen en alle plaatsen waar ik

heb gewoond, terug dus naar mijn roots."

Na de middel ba re school deed

zij de 4 jarige HBO-op leid ing

'Kinderverzorging, Op
voedingen Handenarbeid'

in Den Haag. Annelies:

"Na het behalen van het

diploma was er slechts

één keuze, namelijk

voorde klas staan. Daar

had ik echter geen zin

in en ben als au pair

terechtgekomen bij een

Amerikaans echtpaar. Na

terugkomstwerd hettoch de

klas. Maar het viel gelukkig erg

mee, ook qua orde houden."
-"t/iel,

Door haar huwelijk, verhui-

zing en de geboorte in 1969

van zoon Jorrit, stopte ze met

werken en ging in haar nieuwe

woonplaats Umuiden avond-

cursussen handenarbeid ge-

ven, wat goed te combineren

was met haar nieuwe levens-

fase. Deze veranderde weer na

de komst van dochterTessa in

1971 en opnieuw een verhui-

zing, nu naar Heerhugowaard.

Van Kooten:"lk ben geen type

om stil te zitten en omdat er

geen peuterspeelzaal was.heb

ik die samen met andere ou-

ders opgericht. Deze bestaat

nog steeds en is uniek omdat

die door de ouders zelf wordt

'gedraaid'."

Annelies besloot in de avond-

uren Sociale Pedagogiek MO-A
te gaan studeren en zo kwam
zij te werken bij een landelijk

opleidingsinstituut dat men-

sen onder andere opleidt tot

bejaa rdenverzorgende. In

Alkmaarwerd zij belast metde

organisatie en het aantrekken

van docenten hiervoor, terwijl

tevens praktijkbegeleiding in

haar pakket zat. "Omdat het

vaak om ongeschoolde vrou-

ies van Kooten

wen tussen de 30 en 50 jaar

ging, was het fantastisch om
te zien hoe, door het behalen

van een officieel diploma, hun

zelfvertrouwen en hun gevoel

van eigenwaarde toenam."

Samen methaarpartnerJohn

Atkinson kwam drs. Annelies

in 1993 naar Zandvoort. "Ik ben

hier achteraf heel blij mee. Het

dorp is schitterend gelegen

met prachtige wandel- en

fietsgebieden. Je bent zo in

Haarlem en Amsterdam, waar

wij veel naartoe gaan voor mo-

derne dans en opera." Zoals

eerder vermeld is Annelies

geen stilzitter. Zo werd zij vijf

jaar lang eerst lid en daarna

voorzittervan de Seniorenraad

en voorzitter van de ELSO

(Eerstelijns samenwerkende

organisaties in de gezond-

heidszorg van Zandvoort). De

politiek speelde ook al gerui-

me tijd een rol in haar leven

en toen in 2002 een beroep op

haar werd gedaan, stemde zij

toe om tijdelijk voorzitter van

de PvdA afdeling Zandvoort te

worden. Het werd tenslotte

een periode van vijf jaar.

Veel tijd werd in deze jaren

ook besteed aan de zorg voor

haar moeder, die in 1998 van-

uit Zeist naar het Huis in de

Duinen verhuisde. "Mentaal

was mijn moeder een zeer

sterke vrouw maar, doordat zij

op het laatst bijna niets meer

kon, wilde zij graag sterven. Zij

is bijna 2 jaar geleden op de

hoge leeftijd van 97 jaar

overleden."

Waarmee houdt
Annelies zich

doorgaans bezig?

"Maandag is mijn

vaste oppasdag
van mijn klein-

dochter in Bergen.

Op donderdag-
middag bridge ik

met John bij ZBC, ik

ben onlangs gestart

met No rd ie Walking en ik

heb recent mijn eerste zang-

les gehad bij het 'zeer gere-

nommeerde zanginstituut

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble' en ga dus uit van

een grootse zangcarrière!"

Dit klinkt dus leuk, gezellig en

vrij, maar Van Kooten zou Van

Kooten niet zijn als zij niettoch

naar meer zingeving van haar

bestaan zou zoeken. Bij het

ter perse gaan van dit artikel

is net bekend geworden dat zij

benoemd is tot lid van de Raad

van Toezicht van Pluspunt.

Daarnaast is zij in gesprek met

het Humanistisch Verbond

om tot een zeer bijzondere

vormvan uitvaartbegeleiding

te komen. Via een intensieve

cursus en stage lopen is het

uiteindelijk de bedoeling om
nabestaanden te assisteren

bij het schrijven en ook op de

begrafenis of crematie voorle-

zen van persoonlijke teksten,

waarvoor men zelf niet de

vaardigheid bezit of omdat
men te geëmotioneerd is.

Annelies van Kooten kan met

recht een bijzonder betrok-

ken, intelligente en behulp-

zame dorpsgenoot genoemd
worden!
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Weekend weerbericht

Zandvoort en omgeving

Vrijdag regen van betekenis

Na een alleszins fraaie zondag met overvloedige zon-

neschijn en redelijke temperaturen tot ruim 7 graden in

Zandvoort en Bentveld, volgde een zeer matig begin van

de nieuwe week en heel veel beter wordt het ook niet

richting het weekeinde. Ook daarna is er geen structurele

verbetering te verwachten voorlopig.

De temperatuur is te hoog

voor begin januari met
een graad of 8-9 en in de

temperatuurgang komt de

komende ruime week hoe-

genaamd geen verandering,

zodat we geleidel ijk afsteve-

nen op een (veel) te zachte

eerste helft van de maand.

Het is zelfs mogelijk dat we
de 10 graden gaan halen

morgen! Doorschieten naar

onvervalste lentewaarden

doet het kwik waarschijnlijk

niet. Dat kan al indien alles

meewerkt in de atmosfeer,

want thermisch stuntwerk

(tot 16 graden aan toe) za-

gen we de afgelopen janu-

arimaanden ook wel eens

langskomen.

We zijn na het koude inter-

mezzo van vorige week op-

nieuw terecht gekomen in

een klassieke westcirculatie

waarin storing na storing

langszij komt. Zo'n strakke

wind baan, doorgaans goed

doortimmerd tot hoog in de

atmosfeer, kan wekenlang

aanhouden zoals een jaar

terug, maar voorzichtig-

heid is geboden om heel ver

vooruit te blikken. Immers,

was daar begin december

niet een Koninklijk insti-

tuut uit het midden van

het land die geen stuiver

meer gaf voor de winter de

eerstkomende twee weken

(ondergetekende zat toen al

op de koude toer...) en we
hebben het gezien later:

de mooiste winterplaatjes

van de laatste 15 jaar met

uitzonderlijk fraaie rijp op

de bomen zoals we dat ei-

genlijk nog nooit zagen.

Deze week volgen er nog

een aantal regenwolken

die niet zonder lekkage

overtrekken, zoals op vrij-

dagdie behoorlijk nat gaat

uitpakken met regen van

betekenis. Mogelijk valt er

10 millimeter of iets meer

in Zuid-Kennemerland.

Vanzelfsprekend zijn erook

best aardige weermomen-
ten, vooral in het week-

einde, met een paar droge

dagdelenendezon er even

goed bij. De wind laat zich

ook niet onbetuigd en

blaast iedere dag stevig

door uit richtingen tussen

zuid en westzuidwest.

Zicht op onderbreking

van de voortvarende wes-

ter is er niet voorlopig en

dus evenmin de langver-

wachte aankondiging dat

KoningWinter het nu ein-

delijk eens wat meer voor

het zeggen gaat krijgen in

de jarenlang van serieuze

vrieskou afgesneden Lage

Landen.

weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 10

8

7-8 9

Min 5 5

Zon 15% 15%

90%

20% 20%

Neerslag 40% 40% 35%

Wind zzw. 6 zzw. 6 wzw. 5 zw. 5



VLOOIENMARKT
zondag 13 januari a.s.

sportcentrum GROENENDAAL
HEEMSTEDE

10-16 uur

RESERVERINGEN: 0229-244739
of kijk op www.mikki.nl

Bewegen in

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

'J%°të&r ^i Sportraad Zandvoort

Take Five
Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

MENU VAN DEMAAND JANUARI € 27,50

Sashimi de saumon biologique avec crudités
Japonaise etvinaicrette dewafu
sashimi van biologische zalm

met zeewiersalade en wafudressinc
of

Steak tartare avec crudités et

carnitureclassioue ( préparé atable)
steaktartaar met klassiek garnituur (aan tafel bereid)

of
Croutons duxelles de champignons avec crème de

gorgonzola etsauce de canneberges
croutons paddenstoelenduxelles

metcorconzolaroom en cran berrysaus

•••
Bouillabaisse de Port-Bail avec moules et plie sauté

bouillabaisse van torteauxkrabben met
mosselen en gebakken scholfilet

of
Entrecöte de boeuff a la moelle et

sauce au Chianti Classico
runderentrecóte met merg en rode wijnsaus

of
Cateau chaud avec aubergine et fromage de chèvre

et sauce roouefortsaus
warme auberginetaart met geitenkaas en roouefortsaus

•••
Dessert

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

café oomstee

Heinekeris
tf&mjee4tqéxwt!

Café Oomstee
Zaterdag 12 januari

Finale
Karaoke!
Aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 19 januari

Percussieavond
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

®£«°<>RrsE
OZANDV00RTSE
Courant

De krant lezen

op internet?

Kijk op

www.zandvoortsecourant.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Beverwijk - Urnuiden - Heemstede - Zandvoort

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

^Zandvoortse
Courant

Voor nabezorging of

bezorgklachten:

bel 06-1139 1478 of

mail info@zvo-verspreiders.nl

Q<DOO<D<DQ
Taizédiensten ook in 2008

Sinds 2007 organiseert een werkgroep van de Zandvoortse Loka-

le Raad van Kerken één keer per maand, afwisselend inde Protes-

tantse- en Katholieke kerk in Zandvoort, een Taizédienst. Maar

wat is nu eigenlijk een Taizédienst en wat is het doel ervan?

Tekst enfoto Nel Kerkman

In het Franse dorpje Taizé,

stichtte frère Roger in 1940

een oecumenische gemeen-
schap met als toenmalig doel

het zoeken naar verzoen ing in

plaats van oorlog. Aan het eind

van de jaren vijftig bezoch-

ten vooral intercontinentale

jongeren, afkomstig van alle

religies, het bedevaartsoord.

Het internationale aspect

werkt door in de keuze van

de doorgaans meerstemmige

liederen. De diensten die daar

nog steeds worden gehouden,

hebben overal ter wereld na-

volging gekregen.

Kenmerken
Een Taizédienst bestaat uit

zang, enkele teksten en lezin-

gen, een moment van stilte

van ongeveer vijf minuten

en gebed. De stilte is bedoeld

om innerlijke rustte vinden en

wordt door iedereen als aan-

genaam ervaren. De liederen

die gezongen worden zijn

veelal eenvoudig en bestaan

veelal uit één regel. Deze regel

wordt vaak herhaald en heeft

zo een rustgevend en medi-

tatief effect. De Nederlandse

vertalingvan die regel staat bij

elk lied aangegeven.

Behandel de ander

als jezelf

De oecumenischeTaizédienst

in Zandvoort is op vrijdag-

avond n januari in de Agatha

Kerk aan de Grote Krocht en

heeft als thema 'behandel

de ander als jezelf' uit het

Mattheüs-evangelie (77-12).

De Zandvoortse dienst bevat

vooral Nederlandse teksten al

zal er vrijdag ook een Engels,

Latijns en een Pools lied wor-

den gezongen. Wie wil mee-

zingen, kan al om 19.00 uur

terecht in de kerk. Daar wor-

den de verschillende liederen

alvast meerstemmig door-

genomen. Het 'voorzingen'

maakt het meezingen tijdens

de dienst gemakkelijker. De

bijeenkomst begint om 19.30

uur en duurt ongeveer een

half uur. Na afloop is er koffie

en thee en kan men nog even

met elkaar napraten. De vol-

gende dienst is op 8 februari

in Nieuw Unicum.

Grandioos optreden van Ack van Rooyen

Goede wijn behoeft geen krans. Dat kan gezegd worden over het

optreden van trompettist Ack van Rooyen, afgelopen zondag in

De Krocht. Als je op zo een leeftijd nog zulke prachtige muziek

kunt maken, ben je een gelukkig mensen een groot talent.

door Lienke Brugman

Zoals altijd genoot een (te) klein

maar select gezelschap van de

heerlijke jazz klanken die maan-

delijks wordt verzorgd door het

trioJohan Clement. Zelf spelend

op de piano kreeg Clement van

de 'maestro' enkele welge-

meende complimenten over

zijn perfecte begeleiding en

vaardigheid op de toetsen. "Als

ik zó piano kon spelen zou ik het

ook doen", grapte van Rooyen

enthousiast.

Spelen op een bugel, zelf had

ik er geen voorstelling van hoe

dat zou klinken. Mijn verwach-

tingen werden echter overtrof-

fen. De serene, fluweelzachte

klanken die Van Rooyen uit zijn

instrument te voorschijn tover-

de, klonken weergaloos mooi.

Ook E ric Timmermans was met

zijn bassolo's weer in topvorm.

Schijnbaar moeiteloos vlogen

zijn vingers overdesnaren.Ooit

het nummer'Howdeep isthe

Ocean' op deze manier horen

spelen? Een aparte ervaring

voor het ademloos luisterende

publiek.

Joost van Schaik, invaller op de

drums voor Frits Landesbergen,

bespeelde subtiel en vol overga-

ve zijn slagwerkinstrumenten.

Vooral de toegift was een feest

van improvisatie en klanken.

Niet meerthuis blijven op deze

zondagmiddagen! Zondag 10

februari is er een nieuwe kans.

Dan treedt het trio op met de

bekende trompettist Bert Joris.
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Spreuk van de week:

,-Üf* Want dat is nu eenmaal het lot van de mensen: ^(ËL,

vanuit zijn duisternis staart hij naar de sterren'

iljL

MarcoTermes

(gesponsord door Grand Café Danzee) rJË^

Nationale Gedichtendag

In het kader van de Nationale Gedichtendag biedt Bibliotheek

Duinrand Zandvoort 31 januari aanstaande een poëzieavond

aan, gepresenteerd door 'Hoed en de Rand'.

'Hoed en de Rand' is een

duo dat zelf poëtische tek-

sten schrijft en zingt, maar
daarnaast gedichten van

bekende en minder bekende

dichters op muziek zet en

ten gehore brengt. Peter van

der Steen (zang en gitaar) en

Je I Ie van der Meulen (zang

en accordeon) hebben voor

Gedichtendag 2008 een pro-

gramma gemaakt met als titel

'Jij hebt de dingen niet nodig',

ontleend aan 'Liefdesgedicht'

van K. Schippers. Ook gedich-

ten van o.a. Jan Slauerhoff Ida

Gerhardt, Ivo de Wijs, Bertus

Aafjes en vele anderen staan

op het programma.

De poëzieavond in de Zand-

voortse Bibliotheek begint om
20.00 uuren deentree is gratis.

Prinsesseweg 34, tel. 5714131.

Nieuwe MultiRent
vestiging in Zandvoort

Op 9 januari heeft MultiRent een nieuwe vestiging in Zandvoort

geopend. Het autoverhuurbedrijf woont in bij Slotemakers An-

tislipschool. Zandvoort en omgeving kan nu profiteren van de

flexibele service en ruime keuze aan huurauto's van het bedrijf.

Arjan Barning (MultiRent) en Leo Krippendorf (Slotemakers Antislipschool)

De samenwerking met Slote-

makers Antislipschool bestond

al langer, MultiRent leverde

reeds geruime tijd huurauto's

aan het bedrijf. De opening

van een eigen vestiging binnen

Slotemakers Antislipschool, be-

tekent een verdere intensive-

ringvan deze samenwerking.

MultiRent verhuurt van prak-

tische bestelauto's en lichte

vrachtwagens tot degelijke

personenauto's en luxe MPV's,

allemaal te besturen met een

rijbewijs B. Tevens is ereen uit-

gebreid pakket aan accessoires

zoals bagageboxen, verhuisdo-

zen, sneeuwkettingen, kinder-

zitjes en navigatiesystemen.

<2h

Dat MultiRent Zandvoort

onderdeel is van een grotere

verh uurorganisatie, brengt

voor de klant voordelen met

zich mee. Door het grote ge-

zamenlijke wagenpark van

maar liefst 1.500 auto's ver-

deeld over 19 vestigingen,

grijpt men nooit mis. Ook is

het mogelijk een auto die ge-

huurd is in Zandvoort, elders

in te leveren.

MultiRent Zandvoort is ge-

vestigd aan de Burg. van

Alphenstraat 106, naast de

hoofdentree van het Circuit,

en is geopend van maandag
toten met vrijdagvan 8.30 tot

17.00 uur.



vleesspecialïst - treiitsur

Hele maand januari:

botermalse hertenbiefstuk

100 gram ^rSO^- € 2,50

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week £ *j£andvoo

**DE BODE**
Onze nieuwe

collectie spiegels

is binnen!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alleen voor Zandvoorl Pas-houders.

Vraag naar de voorwaarden.

Grote Krocht 21 - 023-571 2560
is ndvoori@zanuaart ril

^toerkoop.nl s®

TT'
De hele maand januari

bij elke aankoop

gratis muts van

GRUNTt.w.v.€9,95.

Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d

2042 LM Zandvoort - Tel.: 023-5738047

MTROMP
GROTE KROCHT 3-J ZANDVOORT

Noord Hollandse belegen Goudse

Fijn belegen

Heel kilo slechts € 8,-

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn

1 proefles Kundalini Yoga
www.nympheia.com

r — — — — — — — — — — — — — — n

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€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, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie

06-54280393 of 023 - 5730107
www.mem bers. lycos. nl\rijschoolduet

Heerlijke
Slagroomtruffels

8 verschillende
smaken
Op vertoon van uw Pas:

Haltestraat 48 1. — — _
2042 LN Zandvoort VOOr € j,UU
023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

A Top 3!

3x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
Berliner +

Salami ., -,

TOPSLAGER

VREEBURG & Zn €3,25a,^

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Op vertoon van de pas geen
afmeldkosten bij APK Keuring

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023-571 45 80

.autobedrijfzandvoort.nl

FOTO MENNO GORTER
K.^mTTa.iMinr'. M?mn^nifT^ii

10%r korting

op

alles 1x afdrukken

Zetje foto's op een CD of zoek

je negatieven op en laat ze

allemaal afdrukken.

F#ïï» iltan AFS «1 H«inb««H-nagalM«n
(Nul.m «smtwatie nmH ortlwtkkgton.)

Grom Krwhi K ' Zanduwt • Tol 0ÏÏ 5730900
ir-sandaa l/n zaterdag vanaf 0.30 uur

www.fotomennogorter.nl

^GE'SIJZERW4jVö

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel: 023-571 25 54 J
YAFDAlin
yODkMCCtSÜlRtS

Op vertoon van ZandvoortPas:

10% Korting op
op de kledingcollectie

Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

* korting geldt niet op aanbiedingen

Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 16-1-2008):

Monnikenbite >_
Gezonde broodsnack met appel- ^^L*^
stroop, honing, noten en ^— ^%^^
gemengde vruchtjes ^B EURO
Tijdelijk2stuksslechts2,80 II |/f)DT||\ir
Met deze bon slechts 1,80 ISÜScUIn

i/U Pdtioh^
Van Vessem & Le Patichou heeft winkels in Bloemendaal,

Haarlem, Heemstede, Hoofdorp.Velserbroek en Zandvoort.

Voor adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

We beginnen
dit jaar

lekker gezond.

Om dit jaar lekker gezond te be-

ginnen hebben wij ons Monniken-

brood (het

brood dat u

bewust kiest) in de aan-

bieding gedaan. Dus

op de fiets en lever

g. snel die bonnen in.

Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 16-1-2008):

Monnikenbrood
zonnepit
Boordevol vezels en met lekker^—

veelzonnepitten ^V CvKO
Tijdelijkslechts2,85 I l/flRTIM^
Met deze bon slechts 1,85

Kerkstraat 14

2042 JE Zandvoort

Tel.nr: 023-5712102

HfiftOCftWO 7 daSen Per week geoPend

1HI A V R A X 1 van 09.00 tot 22.00 uur

%tW
Italiaanse Met uu
Jp&daliielï&ri ZandvoortPas

thuis of op ftxatie 5% ffo rti ng

CiaoPinoVacirca op onze caiümiü

T:Q6 VM4S7 20

E: trattoriavaci rcaiyplanet.nl

KIELpM WOC4-

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Nieuw binnen: collectie van
beebielove(.com) en stoere flessen)

spenen van Rockstar Baby
pashouders 5% korting op de gehele collectie.

k beaïh & heakh center

10% Korting

op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Roenq Geaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Aantrekkelijke presentjes bij Vlug Fashion
Vader en zoon, Ben en Dave Vlug, hebben zich sinds kort bij de ZandvoortPas aangesloten. Zij zullen iedere

twee weken laten weten wat voor presentjes men op vertoon van de ZandvoortPas krijgt bij aankoop van

een bepaald artikel uit hun assortiment. Vanaf 16 januari krijgt u bijvoorbeeld een paar sokken ter waarde

van maar liefst € 7,95 bij aankoop van een Calvin Klein onderbroek!

Dave: "We zijn nog aan

het brainstormen maar

er zou ook een mogelijk-

heid kunnen zijn dat we
bijvoorbeeld in samen-

werking met collega-

ondernemers een te-

goedbon bij aankoop

van een artikel bij ons

krijgt." Belangrijk dus

om de pagina's van de

ZandvoortPas in de

gaten te houden!

Vlug Fashion is een herenkle-

dingzaak meteen zeer uitgebreid

assortiment van topmerken

uit de herenmode. Niet alleen

confectie maar ook accessoires

van beroemde merken als het

Amsterdamse BuddhatoBuddha

en Red WingShoes. Vlug Fashion

is op dit moment zelfs een van

de grootse dealers van Buddha

to Buddha in Nederland met niet

alleen sieraden maar ook kleding

in hun Easy Fit lijn!

Omdat er in Zandvoort nergens

een kostuum gekocht kan wor-

den, hebben de beide onderne-

mers het plan opgevat om in

de loop van het jaar ook daarin

te voorzien. Op dit moment is

er al een behoorlijk aanbod van

sportief klassieke kleding

voor de zakenman, uiter-

aard met stropdassen,

riemen, sokken en schoe-

nen verkrijgbaar. De casual

kleding van Vlug Fashion

onderscheidt zich ook door

louter topmerken. Jeans

van Take Two, Humberto,

Mustang Jeans en Leché

design is slechts een kleine

greep uit het schitterende

assortiment dat op een

prachtige manier u een plaats in

het bruisende leven geeft.

Vlug Fashion is te vinden in de

Jupiter Plaza in de Haltestraat

in Zandvoort en is zeven dagen

per week geopend van 10.00

uur tot 18.00 uur, op vrijdag is

er koopavond. Tel. 5719519. Meer

informatie kunt u ookvinden op

www.vluefashion.nl.

:

I

Lijst van
deelnemend
bedrijven
(in alfabetische volgord

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuispleir

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280393

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Nympheia - www.nymphela.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Schoffies Kindermode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Vlug Fashion Men's Wear - Haltestraat

Wonen en onderhoud:

Avenue Living & Civing - Kerkstraat

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestrai

Pizza Döner Plaza - Kosterstraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 48720



In 2008 nog meer voordelen met de ZandvoortPasï
Met de feestdagen net achter de rug, kijken we alvast voorzichtig naar het nieuwe jaar. Ook in 2008 zal de ZandvoortPas

het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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Pashouders opgelet:
Verleng nu uw ZandvoortPas,

dan kunt u weer een jaar lang profiteren

voor slechts €5,00!

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

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

van heel veel leuke aanbiedingen!

Rpken zelf uw voordeel uit!
oa„ma r,p eratis een Zandkorrel plaatsen.

^J^t^Z^ÏÏ^* 50% korting!

^ZANDVOORT
poort voorh foifa\mMm

2008 J.J.M. Jansen

VoorMjj^c wX metd&ZcwdüoorfpGtM

Sinds 1 januari 2008 is de gele ZandvoortPas 2007 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008.

Music
Masters

DANCE EVENTS
PRESENTEERT:

Uw gesprekspartner
en persoontijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening * management ondersteuning

Thorbeckestraat 1 8 • 2042 GM Zandvoort * Tel 57 1 9396
Fax 5731 191 * accountantskantoor@huppellschoten.nl

www.huppel5ch0ten.nl

DANCE BEH1ND THE &EACH
ZATERDAG 19 JANUARI 2008

Sals:

Funk SkAsViTTi iVïlsiMl fcï*y nst

Soul

iscoPop DORSMAN
ASSURANTIËN

Uitvaartverzekering

Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ENTREE GRATIS

Sponsored by:

-Holland
,

Casino

Design by:

l^^ü/
DESIGN THROUGH MARKETING

Sponsored by:

'jJ^litBiJ-*

Zaterdag 12 januari:^ bekendmaking
i
Zandvoorter van het Jaar

in het NH Hoteles aanvang 16.00 uur

Nieuwjaarsrecepties sportverenigingen

SV Zandvoort

SV Zandvoort begon 2008 met een Nieuwjaars-

wedstrijd tegen derdeklasser Legmeervogels. Een

niet volledige selectie van Pieter Keur speelde met

3-3 gelijk tegen de Noord-Hollanders. Na afloop van

de wedstrijd waren leden, sponsors en supporters

van harte welkom om het glas te heffen op de toe-

komstvan de veren iging. Voorzitter Martin Koper zei

onder and e re: "Zoals u allemaal weet was 2007 een

zeer bewogen jaar in onze clubgeschieden is. Slechte

communicatie binnen onze vereniging heeft geleid

tot het aftreden van zowel de leden van de jeugd-

commissie als het voltallige bestuur. Het was een

zeerzwaarjaar, waarin normen en waarden nogwel

eens vergeten werden, dit realiseren wij ons nu. De

gifbeker was diep, maar nu richten we ons weer op

de toekomst", aldus Koper. Hij besloot met de me-

dedeling dat een technische commissie op poten is

gezet, die moet bewerkstelligen dat het voetbal in

alle gelederen van de club op een hoger niveau zal

worden gebracht.

Zandvoortse Reddingsbrigade

Voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade,

Jan-Hein Carree, memoreerde een mooi jaar waar-

in zijn vereniging de beschikking kreeg over twee

nagelnieuwe en volledig geoutilleerde Landrovers.

Wel stak hij een waarschuwende vinger op naar de

hulpdiensten binnen Kennemerland. De ZRB had

een overeenkomst met Meldkamer Brandweer &
Ambulance en Ambulancedienst tot het voeren van

optische en geluidssignalen (OGS) bij ondersteuning

van de hulpdiensten bij calamiteiten op en rond het

strand. Deze overeenkomst is eenzijdig en plotseling

opgezegd door de hulpdiensten omdat deze er niet

van overtuigd waren van de wettelijke status van

deze signalen. "Dit heeft tot grote commotie onder

de ZRB vrijwilligers geleid omdat deze bang waren

hierdoor bij mogelijke ongelukken aansprakelijk te

kunnen worden gesteld. Met andere woorden: de

ZRB rijdt nu geheel op eigen verantwoordelijkheid

en eigenlijk tegen de wet in, omdat de hulpverle-

ningsdienst in deze regio ons daarin niet erkent

of de verantwoordelijkheid neemt bij calamiteiten

waarin met OGS naar levensbedreigende situaties

gereden wordt", aldus een teleurgestelde Carree, die

probeerde aan te geven dat in Nederland, en met

name in deze regio, regels helaas belangrijker blijken

dan het uiteindelijke doel.

Basketbalvereniging The Lions

"?5S

Michel Koning, die al eerder voor onze Zandvoortse

tennistrots in de eredivisie gespeeld heeft.

Zandvoortse Sport Combinatie

De Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) heeft een

wel zeer bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst achter

de rug. De nieuwe voorzitter, Peter Berkhout, gaf

als eerste de microfoon aan pastor Dick Duijves en

vroeg oud -best uurder Matthé Crabbendam naarvo-

BasketbalverenigingThe Lions had voor haar leden

opnieuw een Oliebollentoernooi georganiseerd.

Jong en oud werden door elkaar gemixt en de wed-

strijden verliepen in een zeer gemoedelijke sfeer.

VicevoorzitterJofton Beerepoot had geen nieuwjaar-

stoespraak voorbereid maar sprak wel de hoop uit

dat zijn vereniging op korte termijn een nieuwe voor-

zitter kan benoemen. Ou d-voorzitter GuidoWijdema

had vorig seizoen al ken ba ar gemaakt geen tijd meer

vrij te kunnenmakeneneen opvolger is tot op heden

niet voorhanden.

Tennisclub Zandvoort

Tennisclub Zandvoort (TCZ) heefteen spannend jaar

in het vooruitzicht. Het eerste gemengde team van

de zondagcompetitie heeft zich aan het einde van

het afgelopen seizoen geplaatst voor de eredivisie

van de KNLTB, een competitie die in drie weken af-

gehandeld wordt. Grote clubs halen voor die periode

buitenlandse spelers binnen, maar voor Zandvoort is

dat geen uitgemaakte zaak. "Eigen lijk is er geen geld

voor, want een seizoen eredivisie kostje een pak dui-

ten. Maar als je het enthousiasme ziet van de spelers

en begeleiders, kan je niet anders dan er met het hele

bestu uren club achter te gaan staan.We zijn dan ook

hard aan het werk om sponsors binnen te halen. Ook

zal er versterking moeten komen, wil je niet na één

jaar er weer uit liggen", gaf voorzitter Noud Weijers

ren. Duijves zei tijdens zijn openingswoorden dat het

Zijne Heiligheid paus Benedictus had behaagd om
Crabbendam de hoge onderscheiding Pro Ecclesia

et Pontifice (Latijn voor: Voor de Kerk en Paus) te

verlenen vanwege zijn grote verdiensten binnen de

Nederlandse Katholieke Sportbond. "Normaal ge-

sproken krijgen kerkelijke bestuurders deze onder-

scheiding maar u heeft zoveel voor de jeugd gedaan

(Crabbendam is onder meer ruim vijftig jaar pen-

ningmeester van TZB geweest, red.), dat er vanuit

het bisdom Haarlem een aan bevel in gaan de Heilige

Stoel is gedaan. Het gebeurt niet zo vaak dat deze on-

derscheiding boven de rivieren wordt verleend. Wijlen

koster Piet d' Ho ndt was er ook mee onderscheiden",

aldus Duijves die daarna de versierselen, behorende

bij de onderscheiding, op de revers van een trotse

Crabbendam spelde. Voorzitter Peter Berkhout bood

na afloop van de ceremonie alle aanwezigen een

drankje aan om te proosten met Crabbendam.

Zeevisvereniging Zandvoort

in de wandelgangen aan. Hij kon ookal melden dat de

technische staf overeenstemming heeft bereikt met

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) onthaalde

haar leden tijdens een druk bezochte ledenavond.

Nadat voorzitter Ton Coossens zijn leden veel vis in

en buiten Nederland toewenste, werden de win-

naars van de diverse viscompetities in het zonnetje

gezet. In maar liefst 14 categorieën, waaronder de

N oord zeecom petitie en de competities voor pier- en

strandvissen, waren dit seizoen weerfraaie bekers en

trofeeën te winnen. De avond werd afgesloten met

een loterij met schitterende prijzen.



Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Sportraad Zandvoort

WEEKTOPPERS

BIOTHERM
HYDRAFLEX 200 ML

Voehtverzorging

voor het lichaam

34% KORTING

van € 30,00m

LANCÓME
BI-FACIL

125 ml

26% KORTING

van €27,10

T

£\
E -ERM

NUTRI FiRw,

BIOTHERM
NUTRIFIRM 200 ML

Versteviging

voor het lichaam

36% KORTING

van € 39,00

LANCASTER
WINTERSUN KIT

SPF8 30ml*SPF15 30m1

17% KORTING

van €17,95

(f* actie ii geldig zolang dé voorraad alrekl.

Niet getdig in combinatie met andere acties en de klantenkaart-

^^Sereribun
Drogisterij

Schoonheidssalon pfflfitlWf
»

pluspunt

Locatie Noord
Flemingstraat 55

204 1 VW Zandvoort

Tel: 023 574 03 30

Welzijnsorga"' rt

voorZa"41

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www. piuspuntzandvoort. nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

FRIZZZ DANCE AVONDVOORTIENERSÜ
Zin om lekker te dansen en nieuwe mensen te ont-

moeten? Ben je tussen de 1 2 en 15 jaar en heb je zin

in een feestje? Kom dan zaterdag 1 2 januari naar de

Frizzz Dance Avond!!!

Aanvang: 20.30 - einde 0.00 uur

Entree: 2 euro

Plaats: Theaterzaal Pluspunt Noord (Flemingstraat'55)

Meld je aan op: frizzzdance.hyves.nl en ontvang een

gratis consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook

open... Heb je vragen mail naar frizzz@live.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN JEUGDHONK
CHILLOUT
Chili Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit

groep 7 en 8 van het basis onderwijs.Vanaf januari

is de Chili Out open op dinsdag en woensdag van

15.00-17.00 uur en kunnen de tieners op de playsta-

tion, lekker hangen op de bank, gebruik maken van

een drietal pe's met internet, een spelletje spelen en

kunnen iets te drinken halen. In de toekomst gaat het

jeugdhonk ook diverse activiteiten (in samenwerking

met de tieners) aanbieden en is er de mogelijkheid om
huiswerkbegeleiding te krijgen.

DANSCAFÉ IN ZANDVOORT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt

een Danscafé.

In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te

dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

De avond is van 20.00- 24.00

Deur open 19.30

Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.

Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

OUDERENADVISEUR
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijkAdvies en

Informatie. Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER
AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur terecht:

(tel: 57 19393)

ZONDAGMIDDAG PODIUM ZANDVOORT
PRESENTEERT 20 JANUARI VAT 71

Vat'71 bestaat 35 jaar en brengt deze winterperiode

een revue vol met herinneringen aan het repertoire

van de afgelopen jaren. Zang, dans en sketches volgen

elkaar op in een wervelend tempo en vooral wat de

kleding betreft hebben zij een reputatie hoog te hou-

den, leder nummer in wisselende, kleurrijke, kostuums

geven het geheel een feestelijk aanzien. U kunt onder

andere genieten van een medley van successen van

Toon Hermans, de beroemde vreetgrage motten van

Dorus, nostalgische liedjes uit onze kinderjaren, de

torenspits van Bommel die voorbij drijft en bekende

songs uit Nederlandse en engelse musicals. Neder-

landse songfestivalliedjes, sketches en conferences en

nog vééééél meer Kortom een aan rader

U zult er geen spijt van hebben.

Plaats: Flemingstraat 55

Entree: 4 euro

fr

Filmprogramma
10 t/m 1 6 januari

Dagelijks
13.30

>4

BEE
uMOVIE

|GJ Ned. gesproken

Dagelijks
16.00

CGoedenompass

©
Daniel Graig
Nicole Kidman

Do. t/m Di.

19.00

N/VTIONA.L
TreasurE
book of secrets

Nicolas Cage
fö Ed Harris

Dagelijks
21.30

AMERICAN
GANGSTER
Denzel Washington

Russel Crowe

© LAATSTE WEEK!

Woensdag
19.30

Michael Clayton

regie: Tony Gilroy

Met: George Cloony

Tilda Swinton

©
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

In tHe Picture...

Michael Kras,

Mede-organisator

Nieuwjaarsduik
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Zijn achternaam is Kras, dan wordt in Zandvoort al snel de link

gelegd met Kras Sport, schaatsen en zwemmen. Michael is

18 jaar en het zwemmen is hem met de paplepel ingegoten.

Hij traint al jaren zijn schoolslag bij de Zeeschuimers en vorig

jaar deed hij zelfs mee met de Nederlandse Kampioenschap-

pen Sprint. Maar de laatste tijd is hij iets minder bezig met

zwemmen; Michael zit in zijn laatste studiejaar, hij heeft veel

gewerkt bij Take Five aan Zee en is één van de organisatoren

van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik.

Michael Kras wordt opgeleid hij leert wat plannen en orga-

tot Facilitair Manager aan het niseren is. Zijn grote droom is

Nova College in Haarlem, waar om na zijn opleidingeen eigen

Heb je ff...

... parcie Paardekooper,

17 jaar

Waar kennen we jou van?

"Jullie kennen mij misschien van pannenkoekenhuis De Duinrand

op de Zandvoortselaan. Daar

werk ik nu al zo'n anderhalfjaar.

Meestal ben ik er twee of drie

avondjes per week te vinden."

Wat doe je naast

deze bijbaan?

"Ik zit nu in 6VW0 op het ECL in

Haarlem. Volend jaar 0a ik waar-

schijnlijk reizen, maar dat is nog

niet helemaal zeker. Zo niet, dan

ga ik meteen studeren, het liefst

in onze hoofdstad Amsterdam.

Naast school vind ik het super

leuk om te tennissen, uitte gaan

en hou ik erg van snowboarden en

surfen."

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

"Ik ben niet zo vaak in het Zandvoortse dorp te vinden, maar

wel op het strand, vooral 'm de zomer natuurlijk! Verder ben ik

zowat elk weekend in Haarlem om te etappen, het liefst ga ik

dan naar het Patronaat of met vrienden gezellig wat drinken in

de Toneelschuur."

hore-

cabedrijf te

beginnen
en dan het

a I lerl iefst

een eigen

st ra n d p a -

viljoen. Hij

heeft altijd

op het strand

gewerkt, op dit moment nog

b ij Ta ke Five aan Zee, maarzijn

hart gaat uit naar een eigen

paviljoen.

Strand, zwemmen
en organiseren

Neem een combinatie van de

passies zwemmen, het strand

en zijn opleiding tot facilitair

manager, dan kom je vanzelf

uit op de Nieuwjaarsduik. Voor

het eerst dit jaar werd de duik

georganiseerd door Stichting

Nieuwjaarsduik Zandvoort,

welke bestaat uit

vier man. Michael

is hier één van.

Zijn verantwoor-

delijkheid bestond

voornamelijk uit

het aansturen en

het werven van vrijwilli-

gers, aanspreekpunt zijn voor

kleine sponsors en het zorgen

dat het een feest zou worden.

Michael: "Het was echt een

succes! Vorig waren er 700
deelnemers, ons doel was om
dit aantal te verdubbelen. En

dat is gelukt, er deden plus

minus 1500 mensen mee met

de duik. En daarnaast waren

er zo'n 10.000 toeschouwers!

Toen we met alle organisato-

ren bij elkaar stonden en aan

het kijken waren naar al die

mensen, kreeg ik wel even kip-

penvel hoor." Het streven van

de stichting is om naast de

oudste ook de grootste nieuw-

jaarsduik van Nederland te

worden. Overtwee jaar wordt

het de 50ste keer dat op 1 ja-

nuari eenduikinde zee wordt

genomen, Michael is van plan

om hiereen echt knalfeestvan

te gaan maken!

I KnowWherelfs®

Zaterdag 12 januari:

Vanaf 20.30 uur is deze avond de finale van

de karaoke competitie in Café Oomstee. Wie

zingt het dak van de kroeg en gaat naar huis

met twee tickets Barcelona?

Zaterdag 12 januari:

De Zandvoortervan het Jaar 2007, wie zal het

worden? Burgemeester Niek Meijer gaat dit

vanaf 15.30 uur in het NH Hoteles bekend ma-

ken. Het wordt een feestelijke middag met als

afsluiting een 'Zandvoort buffet'.

\1

<n
Zondag 13 januari:

JAZZ in Take Five aan Zee! Kom deze zondag-

middag vanaf 16.00 uur genieten van hap-

py jazz en easytunes met het Mainstream

JazzCombo.

\ÊK&m

Wij zoeken jou! ^^J
Heb ie iets leuks te vertellen L.H ai

~\

Heb je iets leuks te vertellen

of te laten zien: mail het ons!

jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

Column

Nieuwjaars-

duik

Afgelopen weekend was ik

even in Zandvoort om sa-

men met mijn neefje van

vijf naar de zee te kijken. Ik

vind het altijd leuk om met

hem op stap te gaan. Hij zit

nu in een periode, waarin

hij alles wil weten. Maar
dan ook echt alles. Elke

zin begint nu bij wijze van

spreken met: "Waarom...."

Dodelijk vermoeiend, maar

ook wel weer grappig. Mijn

neefje vindt alles mooi

aan het strand: de zee, de

golven, de schelpen en de

meeuwen. Maar het aller-

leukste vindt hij om even in

de zee te mogen staan.

"Tante Soet, mag ik nu de

zee in?"Ja,hoor,dat magvan

mij. Met zijn regenlaarzen

aan staat hij in het water.

Opeens begint hij keihard

te gillen.Wat was er nou ge-

beurd? Hij had zijn handen

in het water gestoken, maar

de zee was volgens hem zo

koud als ijs.

Als hij van de schrik is be-

komen, vraagt hij aan me:

"Niemand zwemt in de

zee, want het is nu veel

te koud. Anders bevries je,

toch?" Omdat ik altijd zo

eerlijk mogelijk zijn vragen

probeer te beantwoor-

den, vertel ik hem over de

nieuwjaarsduik. Dat er elk

jaar op de eerste dag van

het nieuwe jaar wel hon-

derden mensen samen de

zee in duiken. Mijn neefje

kijkt me heel erg vies aan.

Eerst zegt hij een minuut

niks, daarna komen de

vragen. "Waarom doen die

mensen dat dan? Vinden ze

dat echt leuk? Wat gek zeg.

Hebben ze dan alleen een

bad pa kaan? Dan worden ze

toch ziek? Dat is toch niet

leuk? Waarom..." En zo ging

het nog een tijdje door. Om
eerlijk te zijn, snap ik het

zelf ook niet. Wie wil er nou

in die kou de zee in duiken?

Maar het is wel heel erg leuk

om te zien. Volgend jaar ga

ik zeker weer... kijken!

SiAÏtidv
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We beginnen dit jaar

lekker gezond...
De bakkers van Van Vessem & Le Patichou staan weer in de

startblokken vooreen nieuwjaar. En we willen dit jaar maar

meteen gezond beginnen, want we weten niet hoe het met u is gegaan tijdens

de feestdagen, maar bij ons zijn er een paar onsjes te veel bijgekomen.

Nou is dat helemaal niet zo erg hoor. Gewoon lekker fit het nieuwe jaar in,

vol goede voornemens en dan komt dat wel weer goed met die Min. Mocht u

er ook zo voor staan dan hebben we prettig nieuws, want om dit jaar lekker

gezond te beginnen hebben wij ons Monnikenbrood (het brood dat u bewust

kiest) in de aanbieding gedaan.

Dus spring op de fiets (dat is sowieso gezond) en lever snel die bonnen in.

Dan beginnen we samen het nieuwe jaar

lekker en gezond met Monnikenbrood!

Val 4 kilo af
in twee weken
met het broodwisseldieet

Al 20 jaar geleden werd het broodwisseldieet

geïntroduceerd. Bij dit dieet wordt de ene dag uitsluitend

brood gegeten, bij voorkeur volkorenbrood. Ons

Monnikenbrood is hiervoor prima geschikt.

Daarbij mogen alleen caloriearme dranken als koffie en

thee (zonder melk en suiker), bouillon en mineraalwater

worden gedronken. Zoveel als je wilt, want je moet

voldoende drinken (minimaal 2 liter). De andere dag mag

normaal worden gegeten, want het is immers een

wisseldieet.Het is mogelijk.als u d e "a 1 1 e s eet

dag"goed invult.zonder problemen 2 kilo

per week af te vallen. Voelt u wat voor dit

dieet? Op onze site kunt u een handig

boekje downloaden waarin het

broodwisseldieet uitvoerig

wordt besproken:

www.vvlp.nl

Hef'lk Kies Bewust"-logo

helpt u een bewuste keuze te

maken voor producten met
een gezondere samenstelling.

Producten met dit logo voldoen

aan internationale aanbevelingen.

Ze dragen bij aan lagere consumptie van suiker,

zout en verzadigd vet, en van meer noodzakelijke

voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en minera-

len.We zijn er trots op dat ons Monnikenbrood dit

logo mag dragen.

/\TV3IIGn kan volgens het Voedingscentrum het beste geleidelijk (d.w.z.

langzaam, over een langere periode) en wel door:* een gezond eetpatroon met

een beperkte hoeveelheid calorieën; - de hoeveelheid vette beperken; - matig

te zijn met voedingsmiddelen waaraan suiker is toegevoegd; - het drinken van

alcohol te beperken; - meer te bewegen. Brood en andere graanproducten ho-

ren volgens het Voedingscentrum bij een gezond eetpatroon. Over het eten van

brood zegt het centrum:"Het is een prima gewoonte, want brood en dan voora

de bruine en volkoren soorten bevatten veel belangrijke

voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en

voedingsvezels."

LYI/S/5

"friNAf^
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Raadhuisplein 2,Zandvoort.023 - 571 2865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Pittige Monnikenbroodspiesjes

met chorizo en augurk

Ingrediënten

1 Monnikbrood Classic, 3 eetlepels olijfolie, 2 theelepels pittige

paprikapoeder, 2 theelepels versgemalen zwarte peper, 1 thee-

lepel kaneel, 1 eetlepel tijm, cocktailaugurkjes.chorizo

Bereiding

Snijd van een donker meergranenbrood met pitten, zoals

ons Monnikenbrood Klassiek,3 dikke sneden en snijd deze in

blokjes van 3 cm. Roer in een kom 3 eetlepels olijfolie om met

2 theelepels pittige paprikapoeder, 2 theelepels versgemalen

zwarte peper, 1 theelepel kaneel en 1 eetlepel tijm. Schep de

blokjes brood erdoor en laat ze heel even staan. Bak de blokjes

brood in een koekenpan met antiaanbaklaag knapperig bruin.

Doe vervolgens 1 blokje brood, 1 cocktailaugurkje en 1 plakje

chorizo aan een satéstokje. Leg de broodspiesjes op een schaal

en serveer met tapenade. Bereidingstijd:ca. 10 minuten

En ü begint lekker voordelig:
Tegen inlevering van deze coupon krijgt u Tegen inlevering van deze coupon krijgt u Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

1*00 korting jj 1.00 korting jj 1.00 korting
opeen *^ opeen *^ op twee stuks lekkere *^opeen

Monnikenbrood Zonnepit
Tijdelijk 2.85, met deze bon slechtsl,85
Deze coupon is geldig t/m löjanuari 2008

Volkoren Ontbijtkoek
Tijdelijk 2.60,met deze bon slechts 1,60
Deze coupon is geldig t/m löjanuari 2008 Ss

op twee stuks lekkere

Monnikenbite
Tijdelijk 2.80,met deze bon slechtsl,80
Deze coupon is geldig t/m löjanuari 2008

50 plus pagina door Mitzi Maas

50plus@zandvoortsecourant.nl

Nieuwjaarsreceptie ANBO
Afgelopen vrijdag was het een drukte van belang in het Ge-

meenschapshuis. Daar vond de Nieuwjaarsreceptie van de Al-

gemene Nederlandse Bond van Ouderen, afdeling Zandvoort

plaats. Namens het hele bestuur van ANBO Zandvoort wenste

voorzitter Jaap Molenaar alle leden een voorspoedig en ge-

zond 2008.

Het bestuur van ANBO Zandvoort

In mei vorig jaar besloot

Molen aar de voorzittershamer

over te nemen. Daar heeft hij

geen spijt van gehad. "Nou,

soms word ik gillend wakker

van zo'n groot aantal leden,"

grapt hij, "we hebben er al 750.

Het is een gezellige en actieve

club."

Diverse activiteiten

Hij memoreerde een aantal

activiteiten die de afdeling

Zandvoort organiseert. "Op

dinsdag gaan wij altijd Nordic

wandelen, want dan regent

het meestal niet. Bingo en

klaverjassen zijn erg popu-

lair. Met zingen mag ik ook

meedoen, maar ik zing zo vals

als een kraai, 's Maandags bij

het bridgen kunnen we nog

een paar mensen gebruiken.

Maandagochtend wordt er ge-

zwommen. Elke maand gaan

we een dagje uit en we krijgen

ditjaarvierfeestmiddagen. Bij

de verplichte medische keu-

ring voor het rijbewijs krijgen

ANBO-ledenflinke korting. Als

straks de blauwe brieven van

de belastingdienst weer inde

bus vallen, zijn ervier ANBO
functionarissen die kunnen

helpen met het invullen van

uw aangifte."

Na de toespraak van de voor-

zitter werd de receptie met live

muziek informeel voortgezet.

Eigen haard is goud waard
Zandvoort vergrijst, dat is bekend. De groep 75plussers die

zelfstandig woont, wordt steeds groter. Veel mensen vinden

het heerlijk om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven

wonen. Sommigen maken gebruikvan huishoudelijke hulp en

laten wel eens een maaltijd bezorgen. Maar verder gaat alles

prima! Toch?

Maar ouder worden is niet al-

tijd leuk. E r vallen steeds meer

mensen om u heen weg. U voelt

zich wat vaker somber, verdrie-

tig of eenzaam. U vergeet wat

vaker iets. Misschien ziet u op

tegen de nieuwe dag. Iedereen

die de leeftijd der ijzersterke

heeft behaald, heeft hier in

meerdere of mindere mate mee

te maken. Het hoort gewoon bij

het verouderingsproces.

Niet de enige

Meestal zijn het onderwer-

pen waar u liever niet over

praat. Je gaat toch niet de

vuile was buiten hangen?

U wilt geen zeurpiet zijn en

bovendien snapt een ander

het toch niet. En dat terwijl

er heel veel mensen hetzelfde

meemaken. Misschien heeft u

wel vragen of ideeën over hoe

uw leven weer wat prettiger

kan worden, maar waar moet

je er mee naartoe? Wie kan u

helpen? U bent niet ziek, dus

huisarts of maatschappelijk

werker zijn niet de aangewe-

zen personen.

Waarmee kunnen wij

u van dienst zijn?

De ouderenadviseurs van

Welzijnsorganisatie Pluspunt

organiseren in samenwerking

met Hans Houweling een bij-

eenkomst om samen met u te

praten overde minder prettige

dingen waar u bij het vorde-

ren der jaren tegenaan loopt.

Maar ook of er ideeën zijn

om het leven weer wat pret-

tiger te maken. Houweling is

voor zijn pensioen werkzaam

geweest als ouderenarts bij

onder andere het Huis in de

Duinen. Niet alleen een aardi-

ge man, maar hij weet vanuit

zijn werkervaring ook precies

waar u het over hebt.

Uitnodiging

Heeft u interesse om op vrij-

dag 18 jan ua ri a.s. aanwezig te

zijn op de bijeenkomst in het

nieuwe gebouw van Pluspunt

bij winkelcentrum Zandvoort

Noord? Meldt u zich dan voor

16 januari telefonisch aan via

tel. 5717373. De bijeenkomst

begint om 10.30 uur en duurt

tot 12.00 uur. Voor vervoer kan

worden gezorgd.

Oproep aan
de lezers:

Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste jaar een andere wen-

ding aan hun leven hebben gegeven. Wilt u hierover vertellen? Neem dan

contact op via e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel 5732752
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De ondergang van de Klipfontein

Op 8 januari 1953 zonk een schip van de Holland-Afrikalijn, de

Klipfontein, voor de oostkust van Afrika tussen Lourenco Mar-

quesen Beira. Onze dorpsgenoot Koert Visserwas aan boord als

kwartiermeester. Voor hem werd het een bijzondere reis, want

bij thuiskomst zou hij trouwen in het Zandvoortse raadhuis.

Voordat het schip uit Amster-

dam vertrok, had hij een voor-

schot op zijn gage gevraagd.

Metdatgeld kocht hij looppop-

pen opTenerife.die hijverkocht

aan een schiettenteigenaar in

Durban. Met de winst kocht

hij een bruidspaartje van fijn

suikerwerk voor op de bruids-

taart, blikken thee en koffie,

pinda's en andere lekkernijen

voorde bruiloft. In zijn vrije tijd

bouwde hij scheepsmodellen

van de Klipfontein en verkocht

ze aan de passagiers.

Verlaat het schip!

Er liep die 8e januari een rus-

tige oceaandeining. Een pret-

tige reis voor passagiers en

bemanning. Opeens, om 14.30

uur, kwam de voorsteven van

het schip omhoog, de machi-

nes vielen uit en het schip

lag stil. De voorsteven kwam
steeds dieperte liggen. Bij con-

trole bleek dat het schip opeen

wandelend rif was gevaren. De

ruimen van het schip, beladen

met koperen broodjes, waren

opengereten en maakten wa-

ter. Visser probeerde nog bij

zijn hut te komen om
in elk geval zijn geld

mee te nemen, maar

dat was niet meer
mogelijk. Inmiddels

blies de scheepstoe-

ter zeven korte en een

lange stoot: schip ver-

laten. Hij rende naar

het promenadedek
om de passagiers te

begeleiden naar de

sloepen. Als comman-
dant van sloep twee

had hij ook een oude

Engelsman aan boord,

die als 11-jarig jongetje

de scheepsramp met Koertvisser

de Titanic had overleefd. Als

laatste verliet kapitein Johan

Oosterhuis het schip.

Gelukkig getrouwd
Het Engelse passagierschip

Bloemfontein Castle, dat in

de buurt voer, kwam op het

S.O.S. bericht af en pikte alle

230 opvarenden op. Er ging

heel wat door de beman-
ningsleden heen toen ze

hun prachtige schip zo zagen

verdwijnen. Visser, die nu op

de Bloemfontein Castle ook

passagier was, tekende de

scheepsramp op tinnen siga-

rettendoosjes. Het bleken po-

pulaire souvenirs te zijn, die

hem flink wat geld opleverden.

Zo kon hij alsnog zijn droom-

bruiloft vieren. Hij trouwde

zijnTiny en ze kregen een zoon

en een dochter. Koert Visser

zei in 1963 het zeemansleven

vaarwel en werd timmerman
bij de Dienst Publieke Werken

in Zandvoort.

Een bijzondere man, liefdevolle

echtgenoot en een geweldige

vader. En ik kan het weten.

&



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 2 - 2008

ISjanuari - Openbare vergadering Wmo
Op dinsdag 15 januari a.s. vergadert de Wmo-raad.

Op de agenda staat ondermeer de bespreking van de

nota's 'Beleidsregels en Verstrekkingenboek Wmo' en

'Nota bijzondere bijstand en minimabeleid'.Deverga-

dering is openbaar en start om 19.30 uur in het raad-

huis, vergaderkamer 1. U bent van harte uitgenodigd

om de vergadering bij te wonen. Op de agenda:

- Opening

-Vaststelling agenda

- Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 27

november 2007

- Ingekomen/Uitgaande stukken

- Mededeling door de voorzitter

- Korte toelichting beide ontwerpnota's door wmo-

ambte na ar gemeente

- Advisering vóór 4-2-o8:Nota bijzondere bijstand en

minimabeleid (reeds in uw bezit)

- Advisering vóór i-2-o8:Beleidsregels en Verstrek-

kingenboekWmo (reeds in uw bezit)

- Actiepuntenlijst

- Evaluatie bezoek aan Pluspunt noord

- Eventuele afspraak bezoek Nieuw Unicum

-Vaststelling nieuw vergaderrooster

- Rondvraag

- Sluiting.

Commissie Raadszaken

De commissie Raadszaken vergadert op 15 januari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuis-

plein. Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijsten 27 en 29 (inclusief notulen besloten

gedeelte) november 2007 en toezeggingen

-Vast agendapunt:

- Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan

"Bentveld"

- Bekrachtiging opdrachtverlening bestuurskracht-

onderzoek

- Vervolg Integrale visie Parkeerbeleid Zandvoort

- Initiatiefvoorstel CDA invoeren parkeerregime

Zandvoort Zuid en Park Duijnwijk

- Rondvraag

- Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De commissie Planning en Control vergadert op 16

januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst integrale vergaderingen van 28 novem-

ber 2007 en toezeggingen

- Vaste agendapunten, onder meer met Rekenkamer

ond erzoek"Ge meenschap pel ij ke regelingen; gemeen-

schappelijke controle?"

- Eenmalige verhoging subsidie 2008 NewWave

- Schietsportbaan Circuitgebied

- Actualisering streekplan

- Regionalisering brandweer

- Handhavingswerkplan 2008

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda ka nna het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overonderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 10 januari vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. 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.

Alle Hens aan Dek - beleidsnota Maatschappe-

lijke Ondersteuning en Gezondheid 2008 - 2011

vastgesteld

In de vergadering van 11 december 2007 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort Alle Hens aan Dek -

beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en

Gezondheid 2008 - 2011 vastgesteld. Deze nota is in

werking getreden op 1 januari 2008 en ligt ter inzage

bij deCentrale Balie in het Raadhuis en staat op de web-

site. Deze beleidsnota geeft nadere invulling aan het

gemeentelijk beleid dat gaat over de wet Maatschap-

pelijke Ondersteuningen het lokale gezondheidsbeleid

voor de voornoemde periode. Het is een vervolg op de

nota lokaal gezondheidsbeleid 2004 - 2007.

Nota terugdringen nodeloze meldingen van

brandmeldinstallaties

In zijn vergadering van 18 december 2007 heeft het

collegevan burgemeesteren wethouders besloten om

de Beleidsnota inzake terugdringen nodeloze meldin-

gen van brand meld installaties, vast te steil en. De nota

treedt in werking op de datum van deze publicatie.

Het besluit en de nota liggen gedurende twee weken

vanaf publicatie ter inzage in het Raadhuis en staat

op de website. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of

beroep worden ingesteld.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Bentveld:

- Ebbingeweg 3a, bouw woning, ingekomen 20 decem-

ber 2007, 2007-292RV.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

ning of vrij steil ing worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Zandvoorterweg 2 / Duindoornlaan.i conifeer, aan-

vraag ingekomen op 17 december 2007, ivm omval

gevaar, wel herpla ntplicht

- H. Heijermansweg 10, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen op 13 december 2007, ivm overlast, wel

herplantplicht

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstij den. Belang heb benden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Frans Zwaanstraat 2, 8 dennenbomen, verleend op

10 januari 2008

- Gasthuisstraat 11, 1 appelboom en 1 moerascypres,

verleend op 10 januari 2008

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-

wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-

staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003

BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroep-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Parkeerverbod Prof. Zeemanstraat 59, 61 en 63

Het college van burgemeester en wethouders heeft

besloten inde Prof. Zeemanstraat voor huisnummers

59, 61 en 63 aan beide zijden van de straat een par-

keerverbod in te voeren. Dit zal geschieden door het

plaatsen van een bord E01 van bijlage 1 van het RVV

1990 op de volgende locatie: in de Prof. Zeemanstraat

vlak voor huisnummer 59.

Zandvoort
Vervolg gemeentelijke publicatie week 2

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be-

langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is

de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechtervan

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

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) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 -12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat 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?

Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op zoek naar werk?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Groen in Zandvoort krijgt amper voldoende

Zandvoort is niet bepaald een 'groene' gemeente. Dat blijkt

uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is gehou-

den door het bureau Onderzoek en Statistiek Haarlem onder

de Digipanelleden. Centraal in deze enquête stond 'het groen'

in Zandvoort. Van de 513 personen van 18 jaar of ouder die zich

aangemeld hebben om mee te werken via het Digipanel, heeft

70% de enquête ingevuld.

Met name de panelleden die

in het centrum wonen, ga-

ven de groenvoorziening een

laag cijfer: 5,3. Gemiddeld over

Zandvoort was dat 6,1, net aan

voldoende dus. Verder valt op

datdeverzorgingvan hetgroen

binnen Zandvoort ook niet al te

hoog is:gemiddeld een 6,4. Van

de geënquêteerden vindt een

gedeelte dat het zogenaamde

ecologisch lint, dat een aan-

tal jaren geleden door de ge-

meente werd omarmd en voor

het grootste gedeelte bestaat

uit helmgras dat zwerfvuil

vasthoudt, vervangen moet

worden door 'stedelijk' groen.

Echter een substantieel ge-

deelte kon het wel waarderen.

Erwaren ook veel mensen die

graag mee willen helpen met

het groen maken en houden

van Zandvoort door onkruid

weg te halen, zwerfvuil op te

ruimen en gemeentelijke bo-

men en bloembakken waterte

geven in droge perioden.Tevens

maken de meeste mensen hun

tuin, stoep of balkon mooi met

planten zodat iedereen ervan

kan genieten.

Suggesties aandragen
De gemeente is de leden

van het Digipanel dankbaar

voor hun bijdrage en wil met

een aantal suggesties, waar

zij het mee eens is, verder.

Over andere zaken zijn de

meningen verdeeld. Er wordt

dan ook een beroep gedaan

om per buurt suggesties aan

te dragen. Als bewoners van

een straat of buurt in ge-

zamenlijk overleg, per brief,

een verzoek doen aan de

gemeente over de inrichting

van hun straat, bijvoorbeeld

waar en welke groenvoorzie-

ningen gewenst zijn, hebben

deze verzoeken de meeste

kans van slagen.

Veel werk aan de winkel

Er is dus voor de gemeente
werk aan de winkel wil zij het

imago van een niet bepaald

groene gemeente van zich

afschudden. Gelukkig is on-

langs een groenbeleidsmede-

werkster aangesteld. Zij kan

zich helemaal uitleven op de

resultaten van het onderzoek.

De volledige resultaten van

het onderzoek kunt u vinden

via: www.zandvoort.nl.

Stichting Infofilter

Vindt u het ook zo vervelend om, meestal rond het avondeten

of zelfs op kerstavond, gebeld te worden door een medewer-

ker van een callcenter? Vaak probeert de telefonist(e) u een

verzekering aan te smeren, lid te maken van een goed doel of

een abonnement te nemen op krant of tijdschrift. Bent u het

meer dan zat? Daar kunt u zelf iets aan doen, want de Stich-

ting Infofilter kan helpen.

Het is het centrale aanmeld-

punt, dat consumenten de

mogelijkheid biedt zich kos-

teloos te laten blokkeren voor

ongevraagde commerciële

uitingen. Voor poststukken

geldt in ieder geval een ter-

mijn van driejaar.

Via de website www.info-

filter.nl of via Postbus 666,

1000 AR Amsterdam, kunt u

aangeven via welk medium

u geen reclame meer wenst

te ontvangen, dus geen onge-

wenste post, (mobiele) tele-

foontjes en onaangekondigd

telefonisch marktonderzoek

meer. Na aanmelding duurt

het gemiddeld 4-6 weken
voordat alle organisaties de

aanmeldingen hebben ver-

werkt. Na deze periode zal het

aantal telefoontjes drastisch

afnemen. Doe er u voordeel

mee!
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Kook eens anders
kookrubriek

Caribische kipfilet

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:

2 kipfïles van circa 175 gr., 1 ui in dunne

1 etl. citroensap, ringen gesneden,

sap van een halve i klein laurierblad,

sinaasappel, 7 thl. sweet chilisauce.

Bereiding:

T>ot de kipfilets [.ia, eevi feom,. i^oer citroensap, sl^flflsflppelsflp,

ui, laurierblad en chlllsnixs door elkaar evi giet het over het vlees.

Laat dit vervolgens 2 tot 3 ixixr i^arlneren. Leg de fëlp daarna

In een braadschotel onder de grill, op ca ±5 cm afstand va ia, het

element. Laat ze ca. 40 rn.lnu.ten roosteren. Keer ze regelmatig

om. en bedruip met de m.flrlnade. Temper de hitte als het vlees te

snel bruin wordt.

.serveren met droeve witte rijst en tomatensalade.

Frizzz Dance avond

voor tieners bij Pluspunt

Pluspunt organiseert zaterdag 12 januari een tiener dance avond voorjongeren

tussen de 12 en 16 jaar. De discotheek is gevestigd inde kelder van het Pluspunt

gebouw: 'Underground' dus.

een welkomstdrankje

én een gratis consump-

tiebon zijn inbegrepen.

Frizzd ra n kjes kosten

rond de 50 cent. Daar

hoefje het dus niet voor

te laten!

Voor de ouders is er bo-

ven de mogelijkheid om
iets te drinken als u uw
kind heeft weggebracht.

De disco zelf is echter

verboden terrein voor

de ouders.

Kijk voor meer informa-

tie op frizzzdance.hyves.

nl of stuur een e-mail

naarfrizzz@live.nl

Twee van uitgaansgele-

genheden in Zandvoort

en Haarlem bekende

Zandvoortse dj's zullen

stevig doordraaien. In

de nieuwe loungeruimte

van Pluspunt kan er ook

lekker gerelaxt worden.

De muziek start om
20.30 uur en de Frizzz

Dance avond duurt tot

middernacht. De entree

is slechts €2, waarin

U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u in

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

lUII

Oplossing

week i

2 9 5 6

4 7 1 | ! 7 6 1

6 5 4 7 3

3 6 7 f I 5 '

5 3 E 9 2 A
^^^ 9 2 4 6 B

3 8 7 1 6 1

1 1 4 5 3

Breinbresrer
De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-

dige som op zo een manier op te lossen dat hij

klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

EJC JJ FC

DGA
X

DD
+

DKE

HHC DCD KJD

Oplossing

week 1

436 97 339

- - -

189 12 177

247 - 85 = 162

Robert is

eenkennige ex-kater die echt

even de tijd nodig heeft om te wennen. Als je

rustig doet en als hij je een tijdje kent, vindt hij

het heerlijk om geaaid te worden. Voor de rest

zit hij het liefst in zijn mandje een beetje voor

zich uit te staren en om goed in de gaten te

houden waterom hem heen allemaal gebeurt.

Het is geen jonkie meeren hij staat ook op nier-

dieet. Dat zal hij zijn hele verdere leven moeten

hebben. Robert vindt het lekker om in het zon-

netje te zitten maar hij is al heel tevreden met

een balkonnetje. Echt struinen door de tuin

hoeft voor hem niet meer. Hij kan goed over-

weg met andere katten. Kinderen of een hond

in huis wordt hem echt iets te machtig.We zoe-

ken dus een rustig huisje voor onze Robert! Wie

is er klaar om Robert zijn hart te veroveren en

geeft hem na 3/4 jaar in het dierentehuis een

eigen plekje! Kom gerust kijken in Dierentehuis

Kennemerland aan de Keesomstraat 5, 2041XA

Zandvoort. Telefoon: 023-5713888. Openingstij-

den: maandag tot en met zaterdag tussen 11.00

uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u vin-

den op: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Autosport

Michel Bleekemolen wint Nieuwjaarsrace

Opnieuw mag routinier Michael Bleekemolen uit Aerdenhout een

overwinning bijschrijven op zijn lange erelijst. De nestor van de

Nederlandse autosport mocht de Porsche van equipe Bouhuys/

Albert/Bleekemolen in het donker naar de finish brengen.

De start van de Nieuwjaarsrace

Bij het invallen van de duister-

nis, kreeg het team de eerste

plaats aangereikt nadat de

Saker van de equipe van Van

de Lelieveld/Koeten een uit-

stapje maakte bij de Renault

bocht. Voor de Porsche rijders

was het toen alleen maar
het verdedigen van de eerste

plaats de opdracht. De equipe

Bouhuys/AI bert/ Bleekemolen

had toen een ruime voor-

sprong op de naaste bela-

gers.

Lange tijd zag het er naar uit

dat vader Bleekemolen na af-

loop van de race gezelschap

zou krijgen van zoon Jeroen.

Foto: Chris Schotanus

De Saker, waar de jongste telg

van de Aerdenhoutse familie

in reed, kreeg problemen met
de wiel lager en later was een

kapotte voorband de boos-

doener om een hoge klasse-

ring mogelijk te maken.

De equipe van Peter Fontijn

en Peter Furth uit Zandvoort

beleefde weinig plezier aan

de nieuwjaarsrace van 2008.

Een scheur in de steun van

het differentieel zorgde voor

een oponthoud van een half

uur aan het begin van de race.

"We hebben het probleem

provisorisch weten op te los-

sen, maar we waren daarmee

kansloos voor een goede klas-

sering", aldus Furth na afloop

van de race.

Voor een aantal deelnemers

was de Nieuwjaarsrace, die

rond de klok van zeven uur

werd afgevlagd in het donker,

een prima opwarmer voor de

24 uur van Du ba i die komend

weekend wordt verreden.

Michael Bleekemolen zal daar

met zijn beide zoons en oud-

Zandvoorter Jan Lammers in

een Porsche aan de start ver-

schijnen.

Ook Pim van Riet, die een equi-

pe vormde met Robert van den

Berg, doet mee aan deze race

in het Arabische oliestaatje.

Van Riet wist samen met zijn

collega de eerste plaats bin-

nen te halen bij de Divisie II

met een Renault Clio. In de

Divisie III waren het Pim van

der Berg en Erik Struijlaart die

de winst pakten. In de Divisie

IV was het Paulien Zwart met

Tom Coronel die de overwin-

ning behaalde. Ondanks de

tweede plaats in de Divisie

II blijft de equipe van Rob de

Laat en Marcel Broersma de

leiding behouden in het kam-

pioenschap.

De volgende race in de Dutch

Winter End u ra nee Series vindt

op 3 februari plaats op het cir-

cuit van Assen.

Basketbal

35e Schoolbasketbaltoernooi
Het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi zal dit jaar op zaterdag

12 januari aanstaande worden gehouden. De hele dag zal de

Korver Sporthal weer het domein zijn van basketballende ba-

sisschoolleerlingen.

Het is voor de 35e keer dat bas-

ketbalveren iging Th e Lionsdit

toernooi op haar jaaragenda

heeft staan. Het toernooi

heeft ook een aantal basket-

baltalenten voortgebracht.

Met name de laatste jaren,

sinds er meer en meer wed-

strijden uit de Amerikaanse

NBA op televisie worden uit-

gezonden, is de jeugd meer

gaan basketballen. Ook het

feit dat op straat veel minder

gevoetbald wordt heeft bijge-

dragen aan de populariteitvan

het basketbal onder de jeugd.

Een pleintje om te basketbal-

len is tegenwoordig sneller

gevonden dan een plein om
te voetballen.

Het schoolbasketbaltoernooi

in de Korver Sporthal gaat

zaterdag 12 januari om 10.00

uur van start. De prijsuitrei-

king wordt rond 16.30 uur

verwacht.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl Sportraad Zandvoort

Handbal

Forse afstraffing ZSC dames
Het dameshand balteam van ZSC'04 kreeg afgelopen zondag in

de eigen Korver Sporthal een forse afstraffing van het Amster-

damse US 2. De hoofdstedelijke studentes waren veel te sterk

voor het op alle fronten falende Zandvoortse team. Na het

eindsignaal stond de grootste nederlaag van de laatste jaren

op het scorebord: 10-29.

Vanaf het begin was duidelijk

dat het team van coach Hans

Zwemmer het moeilijk zou

krijgen. Niet alleen behoren

de Amsterdamse dames tot

de titelkandidates in de dis-

trict 3e klasse, maar de entou-

rage rond het ZSC-team was

verre van optimaal. Bij ZSC'04

was er een aantal speelsters

dat wegens blessures niet of

slechts op halve kracht kon

spelen. Maar ook van het an-

ders zo sterke teamverband

was in deze wedstrijd totaal

niets terug te vinden.

Het goed ingespeelde US

sneed van meet af aan door

de ZSC-defensie als een mes

door de boter. Ook het opbou-

wende samenspel van ZSC

wasverte zoeken. Regelmatig

balverlies en zwakverdedigen

maakte dat het duel in feite

halverwege de eerste helft

beslist was, toen US al een

0-7 voorsprong had opge-

bouwd. Het ZSC 'succes' bleef

beperkt tot enkele schoten

op paal en lat. Alhoewel ZSC

in het twee deel van de eer-

ste dertig minuten nog wel

tweemaal scoorde, woog dit

niet op tegen de scoringsdrift

en de precisie van US. De 2-14

achterstand was dan ook een

juiste afspiegeling van de

krachtsverhoudingen en de

speltechnische kwaliteiten

tussen beide teams.

Het verschil tussen ZSC en

US werd in de tweede helft

alleen nog maar groter, niet

in de laatste plaats omdat
US over een betere conditie

bleek te beschikken. Het feit

dat het grootste deel van de

ZSC-formatie in de afgelopen

weken weinig tra iningsarbeid

had kunnen verrichten kwam
dan ook vol ledig aan het licht.

Hoewel ZSC nog 8 doelpunten

wist te ma ken, stelde US daar

15 tegen over, waardoor het

verschil was opgelopen tot

19. Een afstraffing die het an-

ders altijd gemotiveerd e team

van Zwemmer jarenlang niet

heeft hoeven ondergaan.

De Zandvoortse doelpun-

ten werden gescoord door

Daphine van Rhee (3), Laura

Koning, Romena Daniels en

Martine Balk die allen twee

keer raak schoten. Een doel-

punt van Christel Gaazenbeek

completeerde de schamele

Zandvoortse oogst van tien

ZSC-doelpunten.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten

Administratiekantoor K.Willemse

Auto Strijder

Bel li E.Ribelli

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort

MultiRent

Autoverhuurbedrijven

MusicMasters

Netexpo Internet BV

Parfumerie Moerenburg

Organisatieburo Mikki

Pluspunt

Printing People

Sailfish Reclame

Take Five

Van Aacken Claszettersbedrijf

Van Vessem & Le Patichou

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

& &
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HAARLEMMERSTRAAT 41 ZANDVOORT

Goed onderhouden monumentaal vrijstaand herenhuis

Gebouwd omstreeks 1900 en v.v. fraaie details zoals

hoge plafonds, glas in loodramen en paneeldeuren

Moderne keuken, woonkamer-en-suite, achterkamer

4 slaapkamers, bijzondere badkamer

Parkeren op eigen terrein

Woonopp. ca. 150 m 2
, perceelopp. 300 m 2

Vraagprijs € 629.000,-

DR. CA. CERKESTRAAT 44 RD ZANDVOORT

Sfeervolle 30" jaren bovenwoning met verdieping en

balkon over de volle breedte op het zuidwesten

L-vormige woonkamer, 2 ruime slaapkamers met

dakkapel en moderne badkamer

Luxe, stijlvolle woonkeuken v.v. alle apparatuur

Recent smaakvol verbouwd, zo te betrekken!

Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs €219.000,-

ZANDVOORTIR. E.J.J. KUINDERSTRAAT 11/11

Op de 5 e etage gelegen, goed onderhouden

2-kamerappartement (v.h. 3 kamers) met zeezicht

L-vormige woonkamer met toegang naar het balkon

Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw

Het complex beschikt over een lift

Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbel glas

Woonoppervlakte ca. 91 m 2
(excl. ruim balkon)

Vraagprijs €319.000,-

WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT
Charmante en stijlvol gerenoveerde halfvrijstaande

20™ jaren woning met fraai aangelegde voor- en

achtertuin

Garage en oprit voor meerdere auto's

De woning beschikt over authentieke details

O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, moderne
keuken, 5 slaapkamers en luxe badkamer

Woonopp. ca. 170 m 2
,
perceelopp. 316 m 2

Vraagprijs € 679.000,-

ZANDVOORTLEEUWERIKENSTRAAT 12/2

• Ruime en goed onderhouden hoekmaisonnette met

beschutte voortuin nabij zuidduinen

L-vormige woonkamer (voorheen 3 kamers),

woonkeuken en 2 slaapkamers

• Luxe badkamer met 2-persoons whirlpool

• Eventueel garage te koop!

Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs € 249.000,-

ZANDVOORTSELAAN 12 ZANDVOORT

Vrijstaande karakteristiek 20" jaren villa met achtertuin

op het zuidwesten met achterom

Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de

voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda

Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping

Fraaie bouwstijl uit de 20" jaren

Woonopp. ca. 150 m 2
, perceelopp. 270 m 2

DE SCHELP 81 ZANDVOORT

Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning op de

1
e verdieping van complex De Schelp gelegen

Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante

binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied

Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,

Woning wordt verkocht inclusief de inboedel

Woonoppervlakte ca. 45 m 2

Vraagprijs € 139.500,-

BURC. VAN FENEMAPLEIN 22/10 ZANDVOORT

Op de 5 e etage gelegen ruim 3-kamer (v/h 4-kamer)

appartement met balkon aan land- en zeezijde

Direct aan het strand gelegen met prachtig zeezicht

L-vormige woonkamer met open haard, nette keuken en

moderne badkamer

Lift aanwezig, berging in de onderbouw

Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs € 239.000,-

WILHELMINAWEC 10 ZANDVOORT
In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol

gerenoveerde halfvrijstaande woning
Fraai aangelegde voortuin, achtertuin op het zuiden

Royale U-vormige woonkamer met openhaard,

ruime moderne woonkeuken, 5 slaapkamers en

moderne badkamer
L-vormige garage/hobbyruimte en oprit voor meerdere auto's

Woonopp. ca. 230 m 2
,
perceelopp. 472 m 2

Vraagprijs € 825.000,-


