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Leerlingenraad maakt kennis met democratie

Heden & Verleden
P27 1948: "Circuit zo goed als klaar"

www.zandvoortsecourant.nl

De leerlingenraad van de Ni-

colaasschool heeft afgelopen

dinsdag kennisgemaakt met

de democratie. Ze waren op

uitnodiging van WD-raadslid

Belinda Cöransson naar het

raadhuis gekomen om kennis

te maken met de burgemees-

ter en de wethouders. Hierna

werd ook nog met enkele

raadsleden kennisgemaakt.

Göransson wil kinderen meer

met de gemeentelijke politiek

kennis laten maken en omdat

de Nicolaasschool de enige ba-

sisschool in Zandvoort is met

een (functionerende) leerlin-

genraad, die 6 keer per jaar

Het voltallige college, leerlingenraad en Belinda Cöransson

Auto Strijder

Zandvoort

De Mannetjes

Vervoersdilemma

'Nemen we het treintje,

de TukTuk

ofdefietstaxi?'

bijeenkomt, was de keuze snel

gemaakt.

De wethouders waren stuk

voor stuk bereid om de leerlin-

gen uit te leggen wat zij zoal

doen. Ze deden dit op een ma-

nier dat kinderen (g tot 12 jaar)

het snapten zonder kinderlijke

taaltegebruiken.Ookde burge-

meesterontkwam niet aan een

bezoek. In eerste instantie her-

kenden ze hem niet maartoen

de ambtsketen tevoorschijn

kwam was er alom eerbied. Ook

hij wist ze uitte leggen wat hij

doet en toen hij antwoordde

op de vraag wat hij doet als hij

thuis is, bleek het toch ook een

echt mens te zijn.

iiinjtnM.mediamaitt.n\

crOqdius

Als laatste onderdeel van het

bezoek werden de leerlingen in

degelegenheid gesteld om met

enkele raadsleden van gedach-

ten te wisselen. Daarvoor was

de raadszaal in vergaderopstel-

ling gebracht en mochten ze

van de echte geluidsinstallatie

gebruikmaken. Na een beetje

verlegen begin kwamen al

snel de vragen los en moesten

de raadsleden soms behoorlijk

nadenken en complexe zaken

uitleggen en ze waren het lang

niet altijd met elkaar eens. De

leerlingen gaven na afloop zelf

aan dat het een leerzame och-

tend was geweest. Een ochtend

die volgens Göransson voor

herhaling vatbaar is.
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• Heel OatBrain

• Kaasbroodje

€1,75

€1,25

•Weekendtaartje € 7.95

Nieuw in ons assortiment:

Cappucino muffin € 1,95

Ontbijt niuffin€ 1,95

Blueberry Crumble muffin € 1,95

Div. Boterkoeken vanaf € 3,95

Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

OPTIEK

VEILIG VERKEER
ACTIE!

Bij aankoop van een

montuur: meedenkende

autobril glazen v.a.

slechts € 150,- per paar!

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74

Vrijdag koopavond
V /'
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Openingstijden

koopavond

AhdkmAkakï
Ik ben toch niet gek.

vanhier
www.vanhier.nl

administratieve diensten fiscale diensten

DGA/MKB-advies bedrijfsjuridisch advies

on line diensten vermogensplanning
fusie, overname en opvolging controlling

accountancy

2 juni - Op naar Gebouw De Krocht

voorhet grote toekomstdebat over

Zandvoort. Meldt u a.u.b. vooraf aan
via toekomstdebat@zandvoort.nl of

meldt het even aan de Centrale Balie

het Raadhuis. In deze krant een

ciale bijlage waarin de gemeente
de vier scenario's presenteert.

Gemeente Zandvoort
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Als ik dood ben, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moetje weten,

't is alleen het lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas alsjullie mij zijn vergeten.

Na een lang leven, vol van het geven van liefde,

is van ons heengegaan onze

geliefde mamma, oma Mary en mijn omama

Maria Johanna Dalmeijer-Heek

Petoemboekan, 17 november 1916 Hillegom, 9 mei 2008

vyeduwe van Jan Dalmeijer

Zandvoort, Marjoleen Poster- Dalmeijer

Eg Poster

Joan Mary
Eggie en Daphne

Uithoorn, Jan Dalmeijer

Mieke Dalmeijer-Klok

Anne-Fleur en Martijn

Philip Jan en Wendy
Juna

Akersloot, Dolf Dalmeijer

Katja Dalmeijer-Engels

Rik en Suzanne

Loek en Laura

Zoetermeer, Chris Dalmeijer

Karin van Wijlandt

Christa

Michelle

Sebastiaan

Beekbergen, Gonny Vogels-van Buchem

De Favaugeplein 47'

Zandvoort

Correspondentieadres:

D. Dalmeijer

Molenbuurt 28

1921 CT Akersloot

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar

genomen, waarna de crematie heeft plaats-

gevonden in Crematorium Bouwens te Uithoorn.

T€ HUUR
LUXE LOODS

Ruim 330 M2
Inclusief; Automatische deuren,

Alarm en Kantoor

I

Perfect voor Showroom
Studio - Opslag
of fitnesscentra

KOCHSTRAAT 1 7

ZANDVOORT

Info 06-53490026

Burgerlijke stand

10 MEI -16 MEI 2008

Geboren:

Pim Cees Clemente, zoon van: Silva da Rocha, Carlos

Haroldo en: Romijn, YvonneTheresia Margaretha.

Nordin Salih,zoon van:Teyfur, Idris en:Charradi Dlimi,

Sa mi ra.

Ondertrouwd:
Kortleve, Paul Jörgen en: Igel, Reneé Marie-Louise.

Gehuwd:
van Berge Henegou wen, Joh an nes Xaverius Clemens

Maria en:van Rijsbergen, Jurriana Petronella.

van Du ij n. Dirk en: Bon, El ia ne.

Overleden:

Barnhoorn geb. Roosenhart, Alida Maria, oud 91 jaar.

Sipkema, Jan Sjouke, oud 75 jaar.

Dalmeijer geb. Heek, Maria Johanna, oud 91 jaar.

Kerkdiensten ^iiiii

ZONDAG 25 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uurds. B.J. Stobbelaar uit Driebuis

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor H. Kaandorp e.a.

Viering 60-jarig priesterjubileum Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

BEAChXCLUB
N

Week van de Zee menu

Zandvoortse garnalen
met de kro gevangen

Hele tarbot
zoals oma hem vroeger bakte

Tiramisu
om je vingers bij af te likken

€29,75

Keuken iedere

avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Waterstanden

Club Nautique ®
Stukje Mediterranée aan zee

strandpaviljoen 23

Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

MEI Hoog Laag Hoog
WATER WATER WATER

Laag
WATER

Hoog
WATER

Do 22 01.36 05.45 13.45 18.06

Vr 23 02.00 06.15 14.14 18.40

Za 24 02.36 06.50 15.00 19.10

Zo 25 03.10 07.26 15.40 19.46

Ma 26 03.55 07.59 16.20 20.30

Dl 27 04.35 08.45 17.10 21.26

Wo 28 05.25 09.55 17.55 22.46

Do 29 06.36 11.15 19.04 23.50

ADSL professioneel, lietrouwliaar, direct voor u!

Netexpo Internet is eer gespecialiseerde regionale

intern etprovider met sterke roots in Zandvoort. Vele

Zandvoorters ko2er al voor onze persoonlijke benadering

en directe service aan liuis of kantoor.

-^^ _i a i nte rn et

wp Netexpo•Gratis professionele installatie

* Gratis modem
* Helpdesk zonder wachtrij

•Zakelijk en particulier

Bel & Bestel 023 -531 88 74

of Icijlc op www.netexpo.nl/adsl

J
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Colofon * Zandvoortse
Courant

i/erschijnt iedere donderc agen wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 39-1 Joop van Nes

2042 GE Zandvoort Tel. 06 - 144 826 85

Tel & Fax 023 - 5732 752 Email:joop@

Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

og.00 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Cast ricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW
Brand-Kinderdijk Castricum

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@ Verspreiding:

zandvoortsecourant.nl ZVO Verspreiders

advertenties@ www.zvo-verspreiders.nl

zandvoortsecourant.nl 06-1139 1478

(tevens nabezorging)

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

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

Email:gillis@

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties er /of teksten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Vervolgdl aloog

StructuuTvisie Zandvoort

Het college heeft onlangs de Dialoognotitie, in het kader van

de Structuurvisie 2025, over hoe Zandvoort er dan uit zal zien,

goedgekeurd. Aan deze notitie is een aantal maanden hard

gewerkt, is met veel ideeën van Zandvoorters gevoed en de

uitkomsten van de discussies in De Krocht zijn erin opgeno-

men. Het is een overzichtelijk werkstuk dat grote ontwikke-

lingen nauwkeurig probeert te vertalen naar de Zandvoortse

situatie. Nu dus een vervolgdebat dat op 2 juni, vanaf 20.00

uur, in De Krocht zal worden gehouden.

Het is een boekje geworden

van 40 pagina's waarin de

gemeente een viertal scena-

rio's heeft geïntroduceerd en

uitgewerkt: 'Parel aan Zee',

'Ons Sandevoerde', 'Zandvoort

Buiten' en 'Europa Beach'. Elk

scenario geeft een mogelijk

toekomstbeeld van Zandvoort

op basis van de vraag: hoe

zou het in 2025 zijn als...? De

vier scenario's zijn geen 'fata

morgana' maar elk scenario

is geschikt om als leidraad te

dienen voor de ontwikkeling

van Zandvoort.

Voor Zandvoort zal ook de ont-

wikkeling van de Noordelijke

Randstad van grote invloed

zijn. Vooral de vraag hoe krach-

tig deze economische motor

blijft ronken is voor onze ge-

meente van eminent belang,

net als de verdediging van de

kust ten aanzien van de zee-

stijging door de klimaatsver-

andering.

In het hart van deze krantvindt

u een uitneembare bijlage van

de gemeente Zandvoort, waar-

in de vier scenario's beknopt en

helder worden omschreven.

Tevens wordt in deze bijlage

vermeld hoe en waar u zich

kunt aanmelden voor het ver-

volgdebat. Devolledige notitie

is als PDF-fïlevia de gemeente-

lijke website te downloaden.

pluspunt
"KMMHin'

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

Voor kinderen van groep I t/m 8

M»"*'^ Openingstijden van 07.30 -
1 8.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw l<ind.

U l<unt met een gerust hart afv^ezig zijn.

Spelen met andere l<inderen • Huiselijl<e sfeer Plezier

Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Flemingstraat 55

T: 023 -57 173 73/57 40 330

info@pluspuntzandvoort.nl

204! VW Zandvoort
F: 023-57 16 865

www.pluspuntzandvoort.nl

Cartoon Hans van Pelt

\^

DE ZEE ONZE TOEKOMST

^ ^

Toeristentreintje

officieel van start

Oude tijden herleven. Rond het einde van de jaren '50, begin ja-

ren '60 van de vorige eeuw reed er in Zandvoort een toeristen-

treintje: het y-Up treintje. Sinds een paar weken rijdt er weer

een toeristentreintje door Zandvoort.

Wethouder Wilfred Tates achter het stuur van de 'locomotief'

wordt en er dus andere ver-

gunningen nodig zijn dan voor

Het is de bedoelingdat dit trein-

tje een verbind ing gaat vormen

tussen de eindstations van

trein en bus met de boulevards.

Ook is er een mogelijkheid om
een rondrit door Zandvoort te

maken. Een rit naar het strand

kost € 2 evenals terug en een

rondrit €4.

Vorige weekwoensdagwas het

bijna voltallige college aanwe-

zig om de eerste officiële rit

mee te maken. Volgens het

college is aanvullend vervoer

vanaf de eindstations van het

openbaar vervoer noodzake-

lijk omdat Zandvoort beschikt

over bijna 10 kilometer strand.

Om het treintje rendabel te

exploiteren heeft de eigenaar

een vergunning gekregen voor

een draaimolen en een ijskar

bij het begin- en eindpunt

van de trein. Deze plek zal ge-

durende het seizoen nog drie

keer van locatie veranderen

waardoor het een evenement

een permanente plaats. Na

het Raadhuisplein volgt het

Stationsplein, het Badhuisplein

en het Burgemeester van

Fenemaplein. Daarna kan beke-

ken worden waar de begin- en

eindhalte komend jaarzal moe-

ten komen voorde beste resul-

taten, want men is er vast van

overtuigd dat het een geslaagd

experiment zal worden.

Wat tijdens de rit opviel was de

slechte bestrating van vooral

het stuk boulevard Paulus Loot

ten zuiden van het casino. Dat

werd nog versterkt door de

slechte vering van de wagons.

"Daar wordt aan gewerkt",

aldus exploitant J. de Bruijne,

"binnen een aantal weken staat

er hier een nieuwe Mercedes-

Benz trein met luchtvering,

vliegtuigstoelen, airconditio-

ning en een rolstoellift." We
zullen het zien!

Divers programma
opening muziektent

DickHoezeevan circus Rigolo zal komende zaterdag de spreek-

stalmeester zijn tijdens de opening van de muziektent. Tevens

zal hij als clown Didi enkele acts uitvoeren om het publiek te

vermaken.

Oud-burgemeester Van der

Heijden zal door een symboli-

sche handeling om 10.30 uur

de tent officieel in gebruik

nemen, waarna burgemees-

ter Niek Meijer een korte toe-

spraakzal houden. Vervolgens

is het de beurt aan de

Sylliphonics,een ludiektriodat

clowneske muziek maakt, en

daarna treedt het Zandvoorts

Mannen koor op. Als laatste act

staat een Salsaband op het

programma, die de toeschou-

wers zal uitnodigen om te

volgen richting Badhuisplein

waar de opening van de Week
van de Zee zal plaatsvinden.

Column

Jonge vogeltjes

Nooit gedacht dat het zou

gebeuren. Maar toch.. ..er

zit een mezennest in ons

vogelhuisje. Ik was altijd ja-

loers op zwager en zus. Zij

hadden elkjaareen nest vol

kwetterende meesjes."lk heb

al jaren vier mezenkastjes

hangen. En er gebeurt maar

niks!" Ik borrelde van veront-

waardiging:"Je hebt ze op de

verkeerde windrichting han-

gen." Of: "Het gat is te groot."

Commentaar genoeg van

vermeende vogelkenners.

En nu? Het is gelukt. Bijna.

In het vroege voorjaar was

een mezenpaar al op zoek.

Eerst bezochten ze het 'ech-

te' vogelhuis, goedgekeurd

door de Vogelbescherming.

Met perfecte maten. Alles

klopte volgens de folder.

Maar dit werd weer verla-

ten. Waarom? Vraag het aan

die mezen! Nu maken ze hun

nest in een soort kraakpand.

Het vogelhuis dat ze hebben

uitgekozen lijkt op niks. We
kochten het enkele jaren ge-

leden van een oude baas. Hij

maakte ze zelf. Had er wel een

stuk of tien in zijn voortuin

staan. Versierd met exotische

slakkenhuisjes en schelpjes.

Zag er leuk uit maar biolo-

gisch verantwoord? Nee!

"Laten we er eentje kopen.

Heeft die man ook een ex-

tra centje." Lacherig namen

we het ding mee naar huis.

Echtgenoot hing het op, vlak

bij ons terras. "Verkeerde

plek! Véél te druk en op het

westen. Daar komt geen vo-

gel in." We hingen het wel

wat hoger. Het stond wel

grappig. Dat kitscherigeding.

Maar nu? Het is toch gelukt.

Pa en ma vliegen af en aan.

Zijn driftig en druk bezig. Al Ie

commentaarten spijt. Jonge

vogeltjes zitten er (nog) niet

in. "Bij ons zijn de mezen dit

jaar niet gekomen." Zus en

zwager kijken vol afgunst

naar ons kleine kraakpandje.

"Ach. Misschien wilden ze

een andere leefomgeving!"

Ik grinnik vol leedvermaak

en wacht met spanning tot

de eitjes zijn uitgebroed. Ik

zei het al: onze tuin is een

vogel pa rad ijs.

rienke 'Brugman

V y



Wij zijn op zoek naar

part-time medewerkers en

vakantie krachten m/v
per direct vanaf 1 6 jaar

Haltestraat 16 tel 023-5716204

Strandpaviljoen

Thalassa 18
Zoekt voor het seizoen

enthousiast personeel m/v
voor de keuken.

Werktijden bespreekbaar.

Tel.: 023-5715660

r
Demonstraties tijdens de opening

van de Week van de Zee

op zaterdag 24 mei.

De hele middag kunt u uitleg krijgen en

presentaties zien bij de kramen

12.10 Brandweer: vlam in de pan, durft

u een brandje te blussen?

12.40 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis.

13.00 Politie: hondenbegeleider

13.30 Zandvoortse Reddingsbrigade

13.50 Brandweer: vlam in de pan, durft

u een brandje te blussen?

14.20 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis

14.40 Politie:fietsarrestatie

15.10 Zandvoortse Reddin gsbrigade

15.30 Brandweer:vlam in de pan,durft

u een brandje te blussen?

15.50 Ambulance dienst GGD en Rode Kruis

16.10 Politie: hondenbegeleider

16.30 Reddingdemonstratie

KNRM met helikopter

1

Week 21 • 2008

24 Opening Muziektent

Officiële ingebruikname muziektent

Raadhuisplein, aanvang 10.30 uur

24-31 Week van de Zee

20-23 Fiets 4-daagse

Zandvoort i8o Stichting

Zandvoortse 4-daagse

25 Voorjaarsmarkt

Voorjaarsfestival centrum

30 Opening Strandseizoen

Officiële opening. Safari Club

31 Jubileumviering

Autoparade en live muziekpodium

in centrum, ter viering van het

5o-jarige bestaan van

Circuit Park Zandvoort

31-1 Dutch Power Pack

Jubileumraces, circuit

.J€
vleess pee i 0.1 ist - traiteur

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen

die in een gezellig team willen werken.

FuU time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk

Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en

goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen bij M. Horneman telefoon 023-5719067

jobtide @
Jobtide uitzendbureau

zoekt personeel voor diverse branches.

Kijk op de website www.jobtide.nl of

maak even een afspraak om persoonlijk kennis

te komen maken via telefoonnummer

023-8887340 of de e-mail info@jobtide.nl

Apotheek Beatrixplantsoen zoekt

een apothekersassistente

in opleiding (BBUer)

Leerlingen in de BBL-opleiding combineren werk en leren. Om
deze opleiding te kunnen volgen, werkje minimaal 24 uur per

week in de apotheek en ga je één dag naar het Nova College aan

de Schoterstraat in Haarlem.

Kijk, voordatje reageert, of je voldoet aan de toelatingsvoorwaar-

den (benodigde diploma's). Kijk op www.rocnovacollege.nl, ga

naar opleidingen, locaties, regio midden Haarlem, Schoterstraat

4 opleidingen, apothekersassistent versneld: BBL.

Alle informatie over de opleiding staat hier vermeld.

Na je opleiding kun je bij ons blijven werken. Ben je communicatief

vaardig, patiëntvriendelijk, nauwkeurig, kun je goed rekenen, goed

samenwerken in een team en heb je een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel? Reageer dan op onze advertentie.

Contactpersoon mevr CA. Abels

Adres: Beatrixplantsoen 1 c, 2042 PW Zandvoort

Telefoon 023-5713073

E-mail: info@apotheekbeatrixplantsoen.nl.

Krant niet ontvanaen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Ck

Po LITl EK Commissievergadering 14 mei 2008

Langdradige vergadeTing Projecten & Thema's

De raadscommissie Projecten en Thema's heeft de drie op de

agenda staande onderwerpen op zich vlot afgewerl<t. Meer

tijd vergde echter het begin van de vergadering, waarin vooral

het vaste agendapunt als inbreng van derden en mededelin-

gen van het college, samen met het vaststellen van de agenda

lange tijd in beslag namen.

De eerste inspreker ging uit-

voerig in op de gebeurtenis-

sen van liet Pinksterweekend.

Hij complimenteerde burge-

meester Niek Meijer met de

standvastige wijze waarop

de overlast van jongeren een

halt had weten toe te roepen.

Een tweede inspreker ging

namens de bewoners van de

Kostverlorenstraat e. o. in op de

manier waarop B&W het be-

sluit van Gedeputeerde State

van 27 maart 2007, waarin

goedkeuring onthouden werd

aan de plannen voor het ge-

deelte van de busweg tussen

Koninginneweg en de krui-

sing van Haarlemmerstraat/

Zandvoortselaa n met de

Kostverlorenstraat, wil afhan-

delen. Volgens de uitspraak

moet de gemeente binnen

een jaar met een nieuw plan

komen. De uiterste datum
daarvoor, 3 juli 2008, nadert

volgens de inspreker met rasse

schreden. Uit de daaropvolgen-

de discussie met verantwoor-

delijk wethouder Wilfred Tates

werd duidelijk dat de bewo-

ners van mening zijn dat het

verkeersaanbod op dit weg-

gedeelte alleen mag bestaan

uit openbaar vervoer, terwijl

de gemeente ook fietsers en

voetgangers wil toelaten.

Kop Zeeweg
Wethouder Tates ging in het

deel 'informatie van het col-

lege' in op de gang van zaken

rond de heropening van de

Zeeweg, waar tot de dinsdag

na Pinksteren gewacht werd

met weghalen van de ver-

sperringen, terwijl het betref-

fende weggedeelte al klaar

was. Hierdoor ontstonden

zowel zondag als maandag
onnodige verkeersproblemen.

Volgens Tates is dit niet te ac-

cepteren, maar heeft de ge-

meente Zandvoort hier geen

invloed op. De wethouder zal

de gang van zaken zowel met

zijn Bloemendaalse ambtge-

noot als met de provincie op-

nemen.

Voetbalkooien

WethouderToonen informeer-

de de commissie over de mo-

gelijkheden om te komen tot

zogenaamde voetbalkooien,

dit naar aanleiding van de

situatie rond het speelveldje

tussen Vondellaan en J.P.

Heijeplantsoen. De wethou-

der was met een delegatie

een kijkje wezen nemen in de

gemeente Heemskerk. De mo-

gelijkheden die hij daar gezien

had vindt hij ook in Zandvoort

toepasbaar, zodanig dat de

directe omgeving geen (ge-

luid)hinder meer ondervindt

van de spelende jeugd. Tevens

werd een bezoekgebracht aan

een zogenaamd Johan Cruyff-

court. Een speelterrein van

kunstgras met mogelijkheden

voor diverse sporten. De com-

missie reageerde positief op de

geopperde mogelijkheden en

wacht de voorstellen af

Eigen pluim

Het initiatief dat de commis-

sie Projecten en Thema enkele

maanden geleden nam in het

kader van een beter contact

met de inwoners, is volgens

de leden zelf zeer geslaagd.

Het onderwerp Zandvoort

Schoon!? bleekeen schot in de

roos, met onder meer een druk

bezochte inspraakavond. Het

resultaat.een ideeënboekover

dit onderwerp, werd doorVVD-

er Hans Drommel aangeboden

aan verantwoordelijk wethou-

der Tates en burgemeester

Meijer.Ookzette Drommel een

aantal collega commissieleden

in de bloemetjes vanwege hun

grote inzet of opmerkelijke

inbreng. Over de inhoud van

het ideeënboek werd amper
van gedachte gewisseld. Een

kritisch geluid over het eigen

project was niette beluisteren.

Hetzelfde was het geval met

het verwante onderwerp het

draaiboek 'Dorpsgesprekken',

dat net als de voorstellen over

Zandvoort Schoon!? geen vra-

gen of discussies opleverden

en door alle partijen voor ken-

nisgeving werd aangenomen.

ZandvooTts raadslid in actie voor China
Deze week neemt CBZ-raads-

lid Joke Draijer actie voor

China. Zij wil door middelvan

een huis-aan-huis collecte in

juni en de verkoop van een

aantal zaken die geschon-

ken zijn, tijdens de komende

Voorjaarsmarkt geld bijeen-

brengen voor de slachtof-

fers van de verschrikkelijke

aardbeving van vorige week

waarbij het dodental waar-

schijnlijk boven de 50.000 uit

zal stijgen.

Draijer:"lk kom net van vakantie ik nog een aantal activiteiten

uit China en weet wat er speelt, ontwikkelen maardaar hoort u

De gemeente wil meewerken later meerover. De Zandvoortse

want er is daar zoveel leed, het bevolking moet zich laten ho-

ls niet te overzien. Verder wil ren, het is hard nodig!"
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Geheimhouding weer heikel punt

De geheimhouding op bepaalde zaken rondom de Midden-

boulevard heeft weer een felle discussie opgeleverd. Fred Paap

(\A/D) had op vragen een schriftelijk antwoord, over het intrek-

ken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVC) gekregen

waar geheimhouding op lag. Paap vond dat vreemd omdat hij

nu niet de antwoorden aan zijn vragensteller kan geven. Ook

een motie van de CDA-fractie nam veel tijd in beslag.

Een ogenschijnlijk korte

agenda heeft dus toch voor

de nodige discussie gezorgd.

Eerst was erde nodige strijd of

het schriftelijke antwoord aan

Paap een agendapunt moest

worden of niet. Uiteindelijk

kwam de brief als agendapunt

naar voren en haalden twee

punten die Gert-Jan Bluijs

(CDA), die zich de hele verga-

dering behoorlijk roerde, even-

eens over geheimhouding en

over de rol van het college bij

het sluiten van overeenkom-

sten, het niet. De toon was

gezet.

Ook bij het agendapunt dat

de prestatieafspraken met de

EMM behandelde, kreeg Bluijs

nul op rekest. Hij vindt dat er

meer duidelijkheid moet ko-

men over het realiseren van

meer woningen voor senioren

en mensen die zorg nodig heb-

ben en wil die ook vastleggen.

De uitleg van de wethouders

Bierman e nToonen, die aan ga-

ven dat er meerdere gesprek-

ken met andere partners dan

de EMM worden gevoerd, wer-

den door de coalitiepartijen

voor zoete koek aangenomen
waardoor een meerderheid

zich achter de prestatieaf-

spraken stelde. Ook de diverse

zaken die volgens het college

geheimhouding behoeven,

onder andere een nieuwe sa-

menwerkingsovereenkomst

binnen het Middenboulevard-

project, werden door de raad

bekrachtigd. Paap kreeg wel

van Bierman gedaan dat de

wethouder binnen een week

laat weten welke van de ant-

woorden die Paap kreeg en

waarop eigenlijk geen ge-

heimhouding zou hoeven te

liggen, alsnog openbaar kun-

nen worden gemaakt.

De motie van het CDA over een

andere aan pakvan het bestem-

mingsplan Middenboulevard,

waarin wordt opgeroepen om
als college en raad gezamen-

lijk een raadsbesluit voor te

bereiden, kreeg ook te weinig

steun. Opvallend was dat de

OPZ, de partij die het project

Middenboulevard min of meer

tot verkiezingsitem bombar-

deerde, zich lang van com-

mentaar onthield.

Aan het einde van de vergade-

ring werd Astrid v.d. Veld door

voorzitter Niek Meijer hartelijk

bedankt voor haar inzet tij-

dens de ziekte van Joke Draijer.

Draijer heeft aangegeven dat

zij haartaken weer kan vervul-

len. Meijer was weer zeer ori-

gineel. Waar normaal een bos

bloemen wordt overhandigd,

kreegVd.Veld een vaste plant,

een 'vergeet-mij-niet'!
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Commissie Raadszaken
Dinsdag staat het discussiestuk 'parkeerterrein De Zuid' op de

agenda. Het zal gaan over de toekomstige exploitatie van het

terrein. Tevens zal een nieuwe brandweerkazerne weer aan de

orde komen.

Commissie Planning & Control

Woensdag staat op de agenda: het eindrapport van de

Bestuurskrachtmeting,de Begrotingsrapportage (BERAP) 2008-1,

een subsidie voor de film 'Zandvoort bij Zee'vanThys Ockersen

€€ 10.000) en een subsidie voor de Sportraad (€ 5.000) voor

onderzoek naar een omnivereniging.
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Deze zeer riante bovenwoning met een heerlijk ruim

balkon (ca. 7 x 2m) verkeert in perfecte staat van on-

derhoud. De gehele woning is voorzien van gestuukte

wanden, dubbel glas en grotendeels van hardhouten ko-

zijnen. De ruime woonkamer is U-vormig met een grote

open keuken voorzien van div. inbouwapparatuur. Op de

tweede verdieping heeft de woning drie goed bemeten
kamers, allen voorzien van een dakkapel. Daarnaast be-

vindt zich hier de wasruimte met cv-opstelling en tevens

een 2e toilet.

• Videofoon aanwezig
• Vrij parkeren in de directe omgeving
• CV Nefit combiketel (2003).

• Markiezen aan de zuidzijde

Vraagprijs: € 269.000,-

Burg. va IA. Fe^vet^apLetiA, 15/9

Op de 5e verdieping gelegen 4 kamerappartement met
prachtig uitzicht over zee en dorpscentrum. Op goede

locatie, nog geen honderd meter van het strand gelegen

aan de rand van het centrum met alle voorzieningen in

de directe omgeving, zoals supermarkt, treinstation etc.

De woning behoeft enige modernisering, maar verkeert

verder in goede staat. Woonoppervlakte ca.. 100 m^.

Het appartement wordt gestoffeerd opgeleverd.

• Grotendeels voorzien van dubbel glas.

• Separate berging onder het gebouw
• Balkons op het westen en oosten
• Garage eventueel ter overname

In perfecte staat van onderhoud verkerend royaal woonhuis

met voor- en achtertuin gelegen in karakteristieke straat.

Woonkamer met open haard; natuurstenen vloer en openslaande deuren naar

achtertuin; moderne witte hoogglans keuken met natuurstenen aanrechtblad

voorzien van inbouwapparatuur; op Ie etage 3 slaapkamers, werkkamer, toilet

en badkamer met ligbad en wastafelmeubel.

n 2007 is dit woonhuis op professionele wijze

totaal gerenoveerd.
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Deze heerlijlte familiewoning

is gelegen aan de rand van het

groene hart in Zandvoort.

De woning beschikt over een

royale living met een aanbouw,

een fraaie keuken met o.a.

een BORETTI fornuis, 4 prettige

slaapkamers, een OPRIT voor

meerdere auto's en een fantas-

tische achtertuin van maar liefst

25 meter diep op het ZUIDEN!!

In de achtertuin is een grote

schuur aanwezig met een bouw-

vergunning voor een nieuwbouw.

• Centraal gelegen aan de

rand van het groene hart

in Zandvoort;

• Originele details aanwezig als

bv. Kamer-en-suite deuren;

• Positief bouwkundig rapport

ter inzage op kantoor;

• Woonopp. ca.145 m',

perceelopp. 323 m\

Zaterdag 24 mei

Open Huis van 11:00-13:00 uur

HOOPWVONÏ>\

Louis Davidsstraat 15

2042 LS Zandvoort

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

Donderdag 29 mei

"Koopavond" van 19:00-20:00 uur

Deze inloopavond bent u van harte

wellcom voor een bezichtiging

funda
NVM

l

Vrolijk bezoek voor VooTJaarsmarkt
De komende zondag georganiseerde Voorjaarsmarkt krijgt vrolijk en

speciaal bezoek. De bus van deCliniClowns,dieeentoer maakt door Ne-

derland, komt naar Zandvoort en zal vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur voor

een ieder te bezichtigen zijn. Het is namelijk niet zo maar een bus!

Deze vrolijk beschil-

derde bus maakt
geluiden, heeft een

pratende spiegel en

schudt alsje hem kie-

telt! Natuurlijk bevat

de bus ook veel infor-

matie over het werk

van de CliniClowns

die afleiding en

plezier bieden aan

kinderen met een

ziekte en/of een

handicap. Zo weten

veel mensen niet

dat de CliniClowns niet alleen

bezoekjes brengen aan ziekenhui-

zen, maar ook aan andere instel-

lingen, voor bijvoorbeeld kinde-

ren met een handicap. Ook heeft

CliniClowns, speciaal voor kinde-

ren die thuis worden verzorgd, een

besloten website opgestart: www.
neuzenroode.nl. Kinderen kunnen

daar chatten met clowns, web-

cammen met andere kinderen en

allerlei spelletjes doen en filmpjes

bekijken. Daarnaast organiseert

CliniClowns evenementen zoals

de Theatertour, zodat kinderen

met een handicap en het gezin

een onbezorgd dagje uit kun-

nen. Dus kom zondag naar de

Voorjaarsmarkt en onthoudt dan

het motto van de CliniClowns:

Vergeet vandaag niet te lachen!

VN-politieman terug uit Cyprus

De Zandvoortse politieagent Ruud Luttik is vorige week

maandag teruggekomen van een VN-missie op Cyprus. Luttik

had gesolliciteerd bij de VN naar de functie van politieagent

en werd voor 6 maanden uitgezonden naar waarschijnlijk de

oudste VN-vredesmissie in de wereld: UNFICYP.

Ruud Luttik {links} in tedrastreet (Cyprus)

Lüttik:"Voordat er maar spra-

ke van uitzending is, wordt je

volledig door de mangel ge-

haald. Je directe chef en je

korpschef moeten toestem-

ming geven. Dan gaat je

sollicitatie naar de KLPD die

de verdere selectie op zich

neemt. Je weet alleen niet

wanneer en waar je naartoe

wordt uitgezonden, je hebt

geen keuzemogelijkheid. De

opleiding is zeer gedegen,

vooral voor wat betreft diplo-

matieke besluitvorming."

Luttik werd kort daarna uit-

gezonden naar Cyprus. Hij

arriveerde op 12 november

2007 in Famagusta, een ha-

venplaats op het Turkse deel

van het eiland. "Je kent heg

noch steg natuurlijk en ook

was ik de taal niet machtig.

Engels spraken ze daar niet

dus communiceren was moei-

lijk. Mijn eerste baan was aan

de meldtafel tussen militai-

ren uit Kroatië, Slowakije en

Hongarije in. Wij moesten

zorgen dat de burgers zich

rond de bufferzone, die de

beide delen scheidt, zich aan

de regels hielden. Dat was
soms wel eens moeilijk. Stel

je voor een boer komt een

vergunning halen om zijn

land, dat in de zone ligt, te

mogen bewerken. Dan ga je

eerst hier en daar informatie

inwinnen en dan blijkt dat

het bewuste gebied bij de VN
geregistreerd staat als zijnde

een mijnenveld! De boer ech-

ter weet van niets. Dat soort

zaken kom je regelmatig te-

gen."

Later verhuisde hij naar het

Griekse gedeelte en werd

ingezet in de hoofdstad

Nicosia. "Er is een groot ver-

schil tussen de beide delen.

Het Griekse deel is meer
ontwikkeld. Je merkt er ook

dat er veel onwil is tussen de

militairen van de beide par-

tijen, veel kinderachtige pes-

terijen." Luttik heeft in april

meegemaakt dat een belang-

rijke straat van Nicosia, de

Ledrastreet, een extra over-

gangwerd. De nieuwe Grieks

Cypriotische president heeft

toenadering gezocht met dit

als eerste resultaat.

"Weer terug moet je wel wen-

nen. Daar ben je alleen en

hier weer met je hele gezin,

een stuk drukker dus. Ook zal

ik een ander ritme aan moe-

ten gaan houden. Nu ben ik

een paar dagen vrij, ontsche-

pingsverlof heet dat. Daarna

gewoon weer bij de baas aan

het werk maar één ding is ze-

ker: ikzou het voorgeen goud

hebben willen missen", sluit

Luttik af

ET OOG EN OOR
BlE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubrieli Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5J32752)

Drie nieuwe
rijksmonumenten
Als het aan de Bond Heem-
schut ligt komen de uit 1951

daterende Watertoren, Het

Huis in de Duinen (1956),

Boulevard de Favauge (1952)

en het Palace Hotel (1965)

op de alternatieve lijst rijks-

monumenten. Maandag
overhandigde Heemschut
het voorstel tot aanvulling

van de rijksmonumenten-

lijst tijdens een bijeenkomst

in Vlissingen aan minister

Plasterk. Opmerkelijk is dat

drie van de vier Zandvoortse

objecten onderdeel uitma-

ken van het bestemmings-

plan Middenboulevard.

Mc Donalds gesloten

Wat al enige tijd verwacht

werd is afgelopen maan-
dag een feit geworden. De

Zandvoortse vestiging van

fastfoodketen Mc Donalds

aan het Raadhuisplein is na

vele jaren het beeld mede
bepaald te hebben geslo-

ten.Wat rest is een leeg pand

met wit geschilderde ramen.

Een vervelende aanblikjuist

op het plein waar komende

zaterdag een nieuwe im-

puls wordt gegeven met de

opening van de muziektent.

Overigens is het opvallend,

zo niet verontrustend, hoe-

veel panden in de Kerkstraat,

de Grote Krocht, Haltestraat

en nu het Raadhuisplein zo

kort voor de start van het

toeristenseizoen leegstaan.

Ton is terug

Na een solofietstocht van

drie weken is onze plaatsge-

noot Ton Kaspers (70) afge-

lopen zaterdag in Zandvoort

teruggekeerd. Ton vertrok

op 28 april, zoals hij zich had

voorgenomen, te fiets in de

richtingvan de Poolse hoofd-

stad Warschau. Via de Duitse

deelstaten Thuringen en

Beieren ging het eerst in de

richtingvan de Tsjechische

hoofdstad Praag, waar hij na

1480 km en vele ervaringen

rijker arriveerde. Achteraf

bleek Praag het eindpunt te

zijn,maarde prestatie van deze

krasse Zandvoorter, die zonder

voorbereidende tra in ingsritten

op weg ging, iserniet minder

om. Zijn voortijdige terugkeer

per trein heeft overigens een

bijkomstig voordeel, want nu

kan hij met het Zandvoorts

Mannenkoor komende zater-

dag meewerken aan de ope-

ningvan de muziektent op het

Raadhuisplein.

Priesterjubileum

Pastor Henk Kaandorp was
in de periode 1967 tot 1988

de priester van de St. Agatha

parochie. Na zijn emeritaat is

de nu in Heemstede wonende
Kaandorp in Zandvoort, waar

hij 21 jaar zeer actief was, nog

lang niet vergeten. Op ge-

zette tijden keert hij, hoewel

Inspiratieradio bij ZFM
Vanaf komende zon dag, tus-

sen 20.00 uur tot 21.00 uur,

kunt u iedere zon dag via ZFM
luisteren naar Inspiratieradio.

Inspiratieradio behandelt

psychologische en spirituele

onderwerpen. De onderwer-

pen zijn praktisch van aard

en direct toepasbaar in het

dagelijks leven. Het program-

ma wordt gepresenteerd

door Kristel van Wingerden

en Richard Buijtenhek. Meer

informatie kunt u vinden via

dewebsite www. i n s p i rat ie r-

daio.nl, die tegen die tijd op

het internet staat. ZFM is te

beluisteren via de ether op

106.9 FM, via de kabel op

104.5 FM en via kanaal 35

van de kabeltelevisie.

Huisfotograaf wint prijs

zijn stem na een zware keel-

operatie in 1992 verminderd

is, terug in zijn oude paro-

chie om daar een viering te

leiden. Dat is ook komende
zondag het geval, maar dan

staat Kaandorp zelf centraal

omdat hij dan herdenkt dat

hij 60-jaar geleden, in 1948,

tot priester werd gewijd. In

de enkele maanden geleden

gerenoveerde kerk zal hij ko-

mende zondag 25 mei vanaf

10.30 uur de hoogmis opdra-

gen. Na afloop is er uiteraard

gelegenheid deze geestelijke,

die een grote bijdragen heeft

geleverd aan de Oecumene in

Zandvoort, de hand te druk-

ken. Een gelegenheid waarvan

ongetwijfeld velen gebruik

zullen maken.

Joop van Nes, onder andere

fotograafvan de Zandvoortse

Courant, is vorige week in de

prijzen gevallen. Rondom de

Nationale Sportweek was een

fotowedstrijd georganiseerd,

waarbij zijn deelname hem
een ie plaats opleverde. Het

gaat om de (bijgaande) foto

van de start van één van de

wedstrijden van hetOudehalt

Straatvoetbaltoernooi van vo-

rig jaar. Deze foto heeft ook al

een plaats gehad in deWMO
krant dievrij recent huis-aan-

huis verspreid werd. De prijs,

een door Taeke Taekema ge-

signeerde hockeystick, heeft

Van Nes aan de Zandvoortse

Hockeyclub geschonken die

één van haar jeugdleden er

blij mee heeft gemaakt.
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DE ENIGE ECHTE VAN

DIT MAG U NIET MISSEN !

- Door het gehele centrum

- Ruim 300 kramen

-Veel kinderattracties

-DIVERSE OPTREDENS

b-

Holland Casino Zandvoort wenst u een plezierige voorjaarsmarliL

k

I

^Holland ^
Casino

Een mooie 3eiegefsh^dom ttit te gaan.

Zin in een avondje uit? Kom dan binnenkort eens langs bij

Holland Casino Zandvoort met elk weekend tive entertainment:

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Woensdag

23 mei optreden van Amy & Pa oio

24 mei optreden van NME Events

25 mei optreden van Cross-Over

4 juni Carribean Sunset Beach Party

Kljil; vtMr me^ lnbnTHtï««n mit voerwunteo op ivpw.ltQ(I<ri(lca«lm>nl/iini$wiuI

Spetterende Voorjaarsmarkt Zondag 2$ mei in Zandvoort!

Komende zondag, 25 mei, is het centrum van Zandvoort weer

het domein van een mega voorjaarsmarl<t. De circa 275 l<ra-

men zullen de straten doen omtoveren tot één groot voor-

jaarsfeest. Handelaren en bezoekers vanuit heel Nederland

zullen weer richting Zandvoort trekken om dit festijn mee te

mogen maken. IJs en weder dienende, en het weerbericht ziet

er weer veelbelovend uit, zullen naar verwachting weer een

kleine tienduizend bezoekers op dit spektakel af komen.

De Ondernemers Vereniging

Zandvoort (OVZ) en Pole

Position zijn als gezamenlijke

organisatie dan ook erg geluk-

kig dat de deelnemers, maar
vooral ook de bezoekers, de

Zandvoortse jaarmarkten zo

positief ontvangen. In omvang
is de Zandvoortse voorjaars-

markt uitgegroeid tot één

van de grootste in zijn soort

in Nederland. Door de ervarin-

gen van vorige markten en de

grote vraag naar kramen heeft

de organisatie kunnen kiezen

uit een enorm uiteenlopend

aanbod. Zo zijn er, naast de ge-

bruikelijke markthandelaren,

stands met antiek, curiosa en

heel veel gadgets die u vaak

niet in de grote winkelcentra

kunt vinden.

Veel entertainment

Ook een groot aantal

Zandvoortse winkeliers in

de Haltestraat, Grote Krocht,

Kerkstraat en Kerkplein doen

aan deze jaarmarkt mee.

Ongekende acties of extre-

me kortingen zullen u lok-

ken. Natuurlijk zijn ook veel

nieuwe zomercollecties nu al

binnengekomen. Dus wilt u

het nieuwstevan het nieuw-

ste dan kunnen de winkeliers

van Zandvoort u deze dag

natuurlijk ook helpen. Een

andersterk puntten opzich-

te van andere markten is het

uitgebreide programma en-

tertainment en kinderplezier

tijdens de markt. Zo is er ab-

soluut geen sprake van een

enkel kinderdraaimolentje,

maar staan of lopen er tien-

tallen attracties van niveau,

voor kinderen én volwasse-

nen, in en door het centrum

en staat de'bungy-jump'-at-

tractie weer voor café Neuf

Op een aantal plaatsen staan

ook bandjes die vrolijke mu-
ziek voor u maken. Een paar

artiesten die vorig jaar erg

goed in de smaak vielen ko-

men weer
terug, maar
ook is er

ruimte ge-

schapen voor

nieuw talent.

Maak er een 'dagje uit' van

Het wordt dus een onver-

getelijke dag voor het hele

gezin, waarbij het centrum

weer zal veranderen in een

extra gezellig dorp. In combi-

natie met de tweede dag van

de Week van de Zee, met on-

derandere een klederdracht-

show van De Wurf op het

Kerkplein, staat Zandvoort

weer eens positief op zijn

kop! Als u wilt kunt u zich ge-

makkelijk een hele dag

in het centrum ver-

maken, om daarna even

lekker uit te waaien op het

strand of plaatste nemen bij

een van de deelnemende res-

taurants, waar u een speciaal

marktmenu kunt bestellen!

Voor een gezellig

dagje uit noteert u in ieder

geval zondag 25 mei in uw
agenda. Natuurlijk word en er

geen entreegelden gevraagd

en is het straattheater gratis.

De voorjaarsmarkt begint al

om lo.oo uur en duurt tot

iS.oo uur. Tot ziens dus in het

centrum van Zandvoort!

# KILOMETERS KRAMEN

3-

vv:V\fw*zandv^örtclr^iTi'otie*eu

Mede mogelijk gemaakt door:

Rennes Snackhouse
rrit*a auehi raodjaj HaalfcijdaA DxIbIcb Baftijj XllXilutaa.

nor EL' .

/,U!DERB

Traife Atd V
Autornoblelsn ZondvOOrf

WWW.TRADE-ARD..NL

(enterparcs

A State of Happiness

Caji "yiet geScfit van de Zée
'

WWW.hote!hoogland .n I

Halte straat 45
ZANDVOORT

RADIO
STIPHOUT
üiala KriK^nt 34-3», 10*7 LX Zik.i«.3Q^

o|v|z|@
Ondernemers Veren lei nj» Xaiidvoort

-iiX^,

TROMP
'oJe Êositioii

tvMov^poSef>osïtion,nl

TïéL ircfltaurant

Haltestraat 26 • Zardvoort • 023-5712524
FUN& GAMES BIOSCOOP CASINO



Voorjaarsmarkt:

ook op

Krocht!

ptiek
Staat ook op de markt met leuke

aanbiedinaen vele merkbrillen

OM. DSiJj Dolce 8i Gabana
zonnebrillen en monturen!

<>OOOXXX>00<XXXXX>000000000000000<XX>

Grote Krocht 20a Zondvoort
Tel.: 023 -571 4395

De leukste koopjes & gadgets bij:

N>>ii RADIO 'i'ii

STIPHOUT
Ook wij staan met een kraam

op de markt!
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

GROTE KROCHT 34-36

ZANDVOORT 023-5732649

BIJ ONS VERKRIJGBAAR

BIRKENSTOCK

OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!
• BH's + slipjes v.a. € 5,-

• KLEDING o.a. shirtjes, broeken,

rokjes enz. v.a. € 5,-

OOK IN KINDERMATEN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00

dl t/m vrij 8:30-18:00
za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

^k,y%<^^^
AMD ifiTrUIORÏ

Alleen tijdens de voorjaarsmarkt

nog enkele outlet artikelen,

waaronder stoelen en tafeltjes,

voor spectaculaire prijzen!

• WIJ ZITTEN OP DE GROTE KROCHT 38

Wij zijn er ook met
leuke zomerse
aanbiedingen

dé BIERLMI'tCLiALLhiK

Dobey Zandvoort

Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort
'» Tel: 023-5719345 Fax: 023-5736804

E-mail: dobey.zandvoort@xs4all.nl

yult mi föbo Moöid aïm p*o(i(«f V*i vele vootlelen'

Pij h^t^ncimen vjn HaboMobl?! l«4gtu hteteditc^arltoiiioq opdfvcfv

Ixltiufidcli tor tl 5jixn;hij oen z-jatig «bonnemefKS en é^ Jaar Ijng 50

bditiiriuitfl (Stirj.

Al j u iöhdiHj uö de vooijurswjrki Pabo Wobiel jfïtuiE, knjgt u OtA nog ccn

boLif Chjrgn cjdcdu, indjl u jilijd en ovcrjl uw motjicl kinl qpladcnl

Sluit zondag op de voorjaarsmarkt Rabo Mobiel af

en ontvari-n ee'i ^ölê' Charner cfidêdvi!

Het IS lijd voor de Rabobgnk.

vfww.rabotunLnh'haartem

'Vraag naar d? vfjorwoarden

4
Rabobank

(Sk

En ook

op de Voorjaarsmarkt:
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oah m> dey markt met terras^

Gaat los op de
voorjaarsmarkt!

Komt u maar langs en
laat u verrassen!

Kom gezellig langs

op de markt.

Wij zijn er ook met
leuke

x^aanbiedingen!

k Haltestraat 36
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Geldig voor alle modellen en kleuren

vanaf heden t/m 30 juni 2008 ^^j^
of zolang de voorraad strekt. '^^^^

AaH^a\^taaid öij... B^^cAeêaêJicH
Een strandpaviljoen voor jong en oud, verrassend, maar vooral

ongecompliceerd. Ik ben bij Beachclub Tien, waar zomers het

terras bijna altijd vol zit en 's avonds de heerlijkste gerechten

worden geserveerd. Een veelzijdig paviljoen waar kwaliteit

voorop staat.

is zij hier zomers vaak aan

het genieten van een hapje

en een drankje. "De service is

bij dit paviljoen erg goed, het

personeel is bijzonder vrien-

delijk en daarnaast voel ik

me hier ontzettend om mijn

gemak. Beachclub Tien is een

strandpaviljoen voor iedereen.

De aankleding zorgt voor een

ontspannen sfeer, waarbij het

allemaal heel simpel is ge hou-

den. Ik vind het vreselijk als het

allemaal opgedoft wordt en je

ergensjezelf niet kuntzijn. Hier

kan ikdat wel", vertelt Mirjana.

Wanneer het over eten gaat is

Mirjana een echte fijnproever.

"Het eten is hier zeer smakelijk.

Vaak kies ikvoorde gamba's of

de scampi's. Beachclub Tien is

niet alleen een strandpavil-

joen, maar het restaurantidee

is hier ook groots aanwezig. Ik

vind het belangrijk om te kun-

nen kiezen uit verschillende

Vandaag schuif ik aan tafel bij

de 23-jarige Mirjana Petrovic.

Een cappuccino en een verse

jus d'orange, zijn dranken die

Mirjana in principe altijd be-

stelt. "Heerlijk", zegt ze. Mirjana

is opgegroeid in Zandvoort

en al op jonge leeftijd wist

zij telkens wel weer een leuk

terrasje te vinden. Sinds het

bestaan van Beachclub Tien

gerechten, bij dit paviljoen is

de kaart redelijk uitgebreid en

de keuze tussen vlees en vis

prima op elkaar afgestemd",

aldus Mirjana.

Verse vis

Grote drukte en een gezel-

lige sfeer. Maar hoe komt het

nou dat Beachclub Tien altijd

zo vol zit? Verse producten,

waaronder verse vis zorgen

voor een ware smaaksensatie.

De menukaart is, zoals Mirjana

al vertelde, uitgebreid. Vooral

een grote keuze uit visgerech-

ten als zeebaars, zal mfï let, slip-

tongen tongscharfilet zijn een

greep uit de vele opties. Naast

verse vis zijn er ook speciale

wokgerechten. Zo is er de mo-

gelijkheid om te smullen van

bijvoorbeeld ossenhaaspuntjes

of gamba's in een pittige gem-

bersaus. Voor diegenen die nog

in de 'Sonja Bakker week' zijn

blijven hangen of gewoon
lekker en gezond willen eten

zijn er ook nog de verrukkelijke

maaltijdsalades. Een van mijn

persoonlijke favorieten is de pi-

kante honing/kip sa la de, zeker

het proberen waard!

Lekker centraal

Een andere reden van de po-

pulariteit van deze strand-

tent is zijn ligging. "We zit-

ten hier lekker dicht bij het

dorp en daarom trekken

we ook veel toeristen aan

die via de Kerkstraat rich-

ting het strand lopen", ver-

telt Fred, manager van het

strandpaviljoen. Beachclub

Tien is 3jaargeleden gestart

door Robin Molenaar en hij

heeft het goed gedaan. "Bij

ons vind je kwaliteit, we ser-

veren geen postmix, maar
flesjes, daarnaast maken
we gebruik van veel verse

producten", vertelt Fred.

Het geheel loopt goed door

een prima samenwerking

van het personeel. Ook met
topdrukte zorgen ze bij

Beachclub Tien voor per-

soonlijke benadering van

de gasten en weten ze op

een zomerse zondag een

groot aantal hoofdgerech-

ten op eerste klas niveau te

serveren. Petje af voor het

hechte team dat achter het

succes staat van dit strand-

paviljoen.

£>



Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg
Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag l<waliteit en aandaclit geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

Huishoudelijke verzorging

Terminale thuiszorg

Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij

komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.

Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

café oomste'

Heinekeris
•H^tmjee4t üétüft

!

Café Oomstee
Vrijdagavond 23 mei
Zomerse l<lanl<en

v.a. 21.00 uur

VanKessel Live
Zaterdag 24 mei

Derde voorronde
karaoke

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Zaterdag 7 juni a.s.

Groot feest bij

Thalassa

Haringhappen!

Kaarten

van tevoren afhalen

bij Strandpaviljoen

Thalassa 18

Take Five
M*BIMAIV£/Vr STIIAlUai'Al/iLJIM-ni AJlK ZEE
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

eótam^ant Ima

3-gangen dagmenu
€29,50

4-gangen dagmenu
€34,00

5-gangen dagmenu
Chefs Special

€46,50

Voor reserveringen:

023-5716119/info@tfaz.nl

'PNHFiüf

Organiseert

i.s.m. DE OUDE HALT

Dinsdag 17 juni 2008

Straatvoetbaltoernooi

vanaf 15 jaar!

Geef je als tweetal op bij

Bas (06-47572497)

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

(
<&

UZANbViïüHlSi TH?

De krant lezen op internet?

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!
www.zandvooTtsecouTant.nl
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Dorpsgenot^d

Hierna gi ng zij naarde uni

versiteit voor 'creative

arts' met als hoofdvak

opera, waardoor zij

in de vierjarige op-

leiding een goede

techniek als mez-

zosopraan heeft

geleerd. Na de

studie kreeg zij

al direct werk in

diverse musicals,

wat toch een heel

moeilijke vorm van

optreden is aangezien

je zeer flexibel moet zijn

en verschillende disciplines

dient te beheersen.

De grote podia lonkten en om-

dat Penny ook in het bezit is

van een Brits paspoort, koos

zij voor West End, het musical-

mekka in Londen, in plaats van

Broadway, waar zij aan vele

workshops heeft meegedaan.

Penny: "Tussen de contracten

door heb je natuurlijk ook wel

eens geen werk, maar ik ben

toen gedurende zes maanden

op een cruiseliner als solozan-

geres de hele wereld overge-

varen, echt een droombaan!"

Met de Engelse cast van de

musical 'Buddy Holly' vertrok

Penny in 2001 voor een tour

naar Nederland. Zij speelden

o.a. in de Stadsschouwburg

in Haarlem en werden onder-

gebracht in Gran Dorado in

Zandvoort. Daar ontmoette

zij Oscar Vos, die in het zwem-
bad als vrijwilliger van de red-

dingsbrigade zwemles gaf "In

de bar sprong de vonk onmid-

dellijk over en het resultaat is

dat wij nu vijfjaar getrouwd

zijn!"

Voor het echter zover was,

moest zij echter na vijf maan-

fennyVos-Barraü

den terug naar Enge land, waar

zij een heel goed contract

kreeg om gedurende 1,5 jaar

in 'Sunset Boulevard' te spe-

len. "Op een gegeven moment
traden wij op in Belfast in een

schitterend theateren hoewel

zij al dertig jaar niet meer ge-

vlogen had, trok moederSonja

Vos toch de stoute schoenen

aan en is samen met vader

Rob, Peter en Mickey Keiler en

natuurlijk Oscar komen kij-

ken. Dat was echt geweldig."

De bruiloft in Zandvoort was

ook een primeur. Als eersten

kregen Oscar en Penny toe-

stemming om op het strand

te trouwen. Dat deden zij in

strandpaviljoen Skyline, dat

Oscarsamen met broer Ronald

runt. Het is niet te verwonde-

ren dat Skyline de laatste ja ren

helemaal in Australische sfe-

ren is omgetoverd, compleet

met didgeridoos en boeme-

rangs. Penny's ouders sturen

regelmatig authentiek materi-

aalopendebijzonde re bieren,

zoals Victoria Bitteren Carlton

Gold (Penny's lievelingsbier)

worden door Oscar en Ronald

zelf geïmporteerd.

door Erna Meijer

Penny Vos-Barrass

Wie is de dorpsgenote van deze weel<? Dat vroegen wij aan

musicalster Penny Vos-Barrass, die sinds vijf jaar in Zandvoort

woont. "Il< ben 36 jaar geleden in Australië geboren en vol-

gens mijn moeder zong ik zelfs al voordat ik sprak! Op mijn

vijftiende ben ik met zanglessen begonnen en via optredens

in schooluitvoeringen, heb ik op mijn 17e in een amateur-pro-

ductie van de musical Oliver gestaan." Leest u verder!

De huwelijksreis was zeer kort,

maar de afgelopen maanden
hebben zij liefst vier maan-

den lang een wereldreis ge-

maakt, waarbij Zuid-Amerika,

Australië en Zuid-Oost-Azië

werden aangedaan.

Haar agent in Engeland heeft

na haar huwelijk contact op-

genomen met Joop van de

Ende, met als resultaat dat

zij in Nederland aan de slag

kon. "Ik had vier maanden

de tijd om Nederlands te

leren, maar begin 2003

kreeg ik de rol als un-

derstudy van Maria in

de 'Sound of Music'."

Daarna volgden onder

meer rollen in 'Passion'

met Pia Douwes, Stanley

Burleson en Vera Mann
en was zij understudy als

Maria Magdalena in 'Jesus

Christ Superstar'. Een prach-

tige, maar zeer vermoeiende

rol was voor Penny weggelegd

in 'Cats'. "Wekelijks heb ik toen

bij Maarten Koperfysiotherapie

gehad, want vooral het voort-

durend op handen en voeten

lopen, wat bij deze uitvoering

hoort, is topsport!" Dat dit ech-

ter niet voor niets was, blijkt wel

uit het feit dat zij begin 2007

een award kreeg voor beste

understudy als Grizzabella! Dat

Penny inderdaad zeerflexibel is,

blijkt ook doordat zij recent is

ingevallen in het stuk Fantastics

met Arjan Ederveen en Johnny

Kraaykamp. Voor drie shows

had zij slechts anderhalve dag

repetitietijd.

In augustus starten de repe-

tities voor 'Sunset Boulevard',

waarin zij al eerder heeft ge-

speeld (zie boven). Ditmaal

staat ze samen met sterren als

Pia Douwes,Simone Kleinsma,

Antonie Kamerling en Maike

Boerdam op de planken. De

première is op 7 oktober en wij

wensen Penny nu alvast heel

veel succes toe. Deze zeer en-

thousiaste en gezellige, maar

vooral getalenteerde dorps-

genote (die ook nog schildert)

verdient het!

Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht?

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden!

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Ook in weekeinde nog mooi weer
Het fraaie meiweer heeft, na de regenonderbreking van

afgelopen zaterdag, gewoon een leuk vervolg gekregen,

met gedurende de rest van de week (weekend incluis) een

droog, zonnig en geleidelijk ook weer warmer plaatje.

Hogedruk prijkt nog steeds

boven Scandinavië en geeft

ons een aflandige wind,

die naarmate de week vor-

dert steeds warmere lucht

meebrengt richting de Lage

Landen.Tegen het weekeinde

zal de temperatuur alweer

een avontuurtje hebben

gewaagd richting de 23-24

graden en het zou wel eens

een teken van atmosferische

stabiliteit kunnen zijn (rest

zomer..??) dat het kwik niet

heel snel doorschiet naar de

tropische 30...

Waarschijnlijk blijft het

tot en met begin volgende

week, enkele rimpelingen

daargelaten, overwegend

goed weer en indien mei dit

werkelijk waarmaakt wordt

het steeds waarschijnlijker

dat er een topmaand wordt

neergezet.

Mooie Hollandse wolkenpa-

norama's: stapelwolken in

diep Noors blauw hadden

we vooral begin deze week

en ook vandaag is dat nau-

welijksanders.Met een noor-

derwind kracht 4 werd de

lucht via de Noorse bergen

aangevoerd en bevatte zeer

weinig vervuiling. Daardoor

was het horizontale zicht

uitstekend te noemen de af-

gelopen dagen.

Vanaf vandaag wordt de

lucht iets minder transpa-

rant, omdat deze nadrukkelij-

ker vanaf land wordt aange-

voerd en dus meer stof kan

opnemen. Stapelwolken

bepalen dus ook het weer-

beeld voor deze donderdag,

naast natuurlijk die zonnige

perioden. De kans op een

enkele bui is nagenoeg nul.

Pas in de loop van het ko-

mende weekeinde kan die

buienkans iets toenemen.

Mooie perspectieven dus

voor de diverse (buiten)ac-

tiviteiten en het strandweer

is natuurlijk prima, ondanks

de watvlagerige wind soms.

De zeewatertemperatuur

is inmiddels al opgelopen,

maar met 13-14 graden is

het natuurlijk nog veel te

koud voor een aangenaam

zwemmoment.

April was op veel plaatsen

al erg droog en hetzelfde

geldt voor deze maand. In

de Zandvoortse regio valt

het nog enigszins mee met

de droogte (er is gemiddeld

ca 30 millimeter geval-

len tot afgelopen zondag),

terwijl er plaatsen zijn in

Noordwest-Nederland die

nog geen 10 millimeter

hebben opgevangen. Het ri-

sico op bos, berm - en duin-

brandjes lijkt wel groter te

worden in het weekeinde,

zeker omdat die ooster iets

aantrekt.

weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

^f

Max 21 23 24-25 23

Min 8-9 11 12 13-14

Zon 80% 70% 65% 60%

Neerslag 5% 10% 15% 30%

Wind NO.

4

ONO. 4 ONO.

4

ONO. 4(5)

éd



[^Specialist
THUIS IN ALLE ZORG

zoekt per direct

A-verpleegkundigen
B-verpleegkundigen
Verzorgenden IG
Verpleeghulpen
Huishoudelijke medewerkers
(ook voor inzet bij kraamzorg)

Met hart voor thuiszorg Ook voor

vakantiewerk!
Voor alle diensten

Verschillende contractmogelijkheden

Bel voor informatie: Irma Kuiper of Marja Tiebie

(023)5100 200
of mail naar: info@dezorgspecialist.nl

www.dezorgspecialist.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

PROEFLES ?
BEL:

023 5714420

www.goede-rijscKool.nl

Gevestigd in Zandvoort sinds 1 992

mec t̂^MCK
WONINGINKICHTEKS

38jaar vakmanschap!

T (Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

Zonwering Parket

Service aan huis!
Gratis meet —en montagedienst!

023-53178 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Iets te

(ver)kopen?

<r-^/

I

Plaats een
Zandkorrel

(zie pagina 22}

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

DORSMAN.nl of 023-5714534

d5
DORSMAN
ASSURANTIËN

SCifefeery

*^. oan ZMAe.e\\

Groot assortiment

zomerplanten
speciale mengsels voor plantenbakken -

potterie - hanging baskets

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

iV
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Bezorgen bij u in de buurt

Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

Aantrekkelijke bijverdienste

Lekker bijverdienen

en flexibele werktijden

Word ook postbezorger!

/Welcf u af"/ SELEKTMAêL
VEDERLAND^

Dai anderepost
S^^fi— www.selektnnail.nl

Selekt Mali zoekt bezorgers in:

Zandvoort ten noorden en

zuiden van de spoorlijn

Maandag 2 juni - 20.00 uur

Op naar Gebouw De Krocht

voor het grote Toekomstdebat over Zandvoort

* ^iSk'^fej

4ÜK 4

#
Kom ook en praat mee
Wordt Zandvoort een prettige woonplaats voor eigen ouderen? Wordt Zandvoort een luxe-woongemeente voor de Randstad? Gaan we voor het oude

vissersdorp met kleinschalig toerisme? Of willen we een Europese mondaine badplaats worden? Of iets er tussenin? Zegt u het maar. Het afgelopen

halfjaar heeft de gemeente vier scenario's gemaakt over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van Zandvoort. Veel mensen hebben daarvoor ideeën

aangeleverd. Nu is het de hoogste tijd om te kiezen welke kant het moet opgaan met Zandvoort. Het college van Burgemeester en Wethouders

en de gemeenteraad willen graag uw mening horen, want als inwoner, ondernemer of organisatie heeft u natuurlijk heel goed in de smiezen wat

goed voor Zandvoort is. Het Toekomstdebat wordt op 2 juni a.s. gehouden in Gebouw De Krocht. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

Om stipt 20.00 uur start het debat. Mis het niet. In deze bijlage presenteert de gemeente de vier toekomstscenario's.

Ze zijn het startpunt voor het debat.
^



Vier scenario's voor de toekomst - Wat spreekt u het meeste aan?

Ons Sandevoerde

LI \.

I Ons dorp
iitii mm

Ti 4

U\

Parel aan Zee

In dit scenario verandert Zandvoort in een groene woongemeente die

helemaal ingericht is op het genieten van de prachtige plek door voor-

namelijk senioren en ouderen. Dit gaat wel ten koste van het toerisme.

Wo/ie/1 mei 'veranda en weinig winkels

Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste grootschalige woonprojecten.

Daarna bereidt Zandvoort zich bewust voor op de gevolgen van een krimpende

bevolking en economie. Senioren, bemiddelde 'pre-pensionado's' en ouderen die

het niet al te breed hebben voelen zich thuis in Ons Sandevoerde. Er worden veel

verschillende (levensloopbestendige) seniorenwoningen gebouwd in een 'ouderen-

proof'woonomgeving. De projecten zijn kleinschalig in een historische architectuur

met bijvoorbeeld de typisch Zandvoortse veranda's' In sommige wijken zijn flats

gesloopt voor parken en plantsoenen. Veilig, rustig en comfortabel wonen is het

resultaat. Er zijn alleen nog winkels voor de dagelijkse boodschappen. Cafés en

disco's hebben plaats gemaakt voor tearooms en traiteurs. De zorgstructuur is

op vitale ouderen gericht met klantgerichte thuiszorg en diverse gemaksdiensten.

Maar is er ook van alles te doen. Want de hedendaagse senior is 'forever young':

mobiel, vermogend en ondernemend.

Rust, ruimte en groen

Het is merkbaar stiller in en rond Ons Sandevoerde. Het Circuitpark Zandvoort

is met het aflopen van het contract verdwenen. Het Holland Casino en het Circus

zijn al eerder vertrokken. Het aantal strandpaviljoens en strandhuisjes is flink

teruggelopen. Dat brengt meer ruimte en rust op het strand. Door de krimpende

Zandvoortse economie is een klein vernieuwd deel van bedrijventerrein Noord

overgebleven. De rest is veranderd in groen en woningen.

Sluiting van scholen

Sommige scholen, welzijn- en sportvoorzieningen zijn door het sterk teruglopend

inwonertal verdwenen. Culturele evenementen zijn vooral gericht op de eigen bevol-

king en veel minder op toeristen. Door de afname van het toerisme en het aantal

forenzen heeft Zandvoort geen extra wegen nodig. Daardoor rijden er ook minder

treinen en bussen in de zomer en buiten de spits. Het traject Zandvoort-Overveen

dreigt daardoor onrendabel te worden. Lijn 81 brengt je vanuit de woonwijken naar

het station en belbussen zorgen voor het overige vervoer binnen Zandvoort.

In dit scenario verandert Zandvoort in een veelzijdig, vitaal en eigenzinnig

woongebied van de Randstad. Grootschalige woonprojecten werken als

een magneet op nieuwe bevolkingsgroepen. Zij profiteren graag van de

unieke ligging van Zandvoort, maar houden elders hun baan. Dit gaat wel

ten koste van het 'groen' in het dorp. Door de afname van het toerisme is

het totale winkelaanbod verkleind. Het aantal simpele restaurants neemt

af en de 'patatcultuur' maakt plaats voor een'sushicultuur'.

Prachtwijk Noord

Uitvoering van het LDC en de Middenboulevard zetten de toon voor verdere

grootschalige ontwikkelingen op andere locaties in Zandvoort. Dit levert een

wervend hoogwaardig woonklimaat op met een half-stedelijk karakter Noord is de

mooiste wijk van Zandvoort geworden met een extra bebouwingsrand. Dat trekt

vooral gezinnen met kinderen en werknemers in de dienstensector Ook langs het

circuit wordt gewoond. Een paar keer per jaar vinden daar nog races plaats, waarbij

de allernieuwste schone brandstoftechnologieën worden getest. Kamperen paste

niet meer in het nieuwe kwaliteitsimago van Zandvoort. Door het accent op de

woonfunctie is het aantal paviljoens afgenomen. Het bedrijventerrein in Noord is

opgeknapt en deels omgevormd tot gemengd woon-werkgebied met ruimte voor

een bedrijf aan huis.

Thuis door sport en cultuur

Meer inwoners vragen meer schoolcapaciteit, meer zorgvoorzieningen, sport

en welzijnsvoorzieningen. De nieuwe stroom inwoners veroorzaakt tevens een

specifieke vraag naar cultuur en evenementen. Deelname en bezoek aan sport,

cultuur en evenementen dragen ertoe bij dat zij zich steeds meer thuis voelen in

Zandvoort.

Vaker met bus en trein

Vanwege het flinke aantal thuiswerkers blijft de verkeerstoename beperkt. Ook

omdat de nieuwe forenzen vakergebruik maken van bus en trein, zijn nieuwe wegen

naar de regio niet nodig. Wel komen er binnen Zandvoort nieuwe verbindingen

bij voor auto's, fietsers en voetgangers in de vorm van een 'allee', zoals de door-

getrokken H. Heijermansweg. Door het hogere passagiersaanbod rijden er meer

treinen en bussen in de spits. Lijn 80 is gepromoveerd tot een snelle regiobus,

waarbij lijn 81 zorgt voor het vervoer binnen Zandvoort.

Alle scenario's staan in de Dialoognotitie - check www.zandvoort.nl

Door het stimuleren van kleinschalige toeristische voorzieningen keert

Zandvoort in dit scenario terug als sfeervol vissersdorp en hervindt haar

grandeur. Dat uit zich vooral in een groene en monumentale inrichting.

Door de geringe woningproductie loopt echter wel het bevolkingsaantal

terug. Toeristen komen graag naar deze parel aan zee en houden met hun

bestedingen de winkelvoorzieningen op peil.

Monumentaal wonen

Het LDC en de Middenboulevard zijn de laatste forse woningbouwprojecten.

Daarna worden in Noord enkele flats gerenoveerd en gesloopt. Dat brengt ruimte

voor speelplaatsen, waardoor er weer kinderrijke gezinnen komen wonen. Ook in

enkele verouderde buurten buiten Noord worden verschillende gebouwen ambitieus

opgeknapt. Het resultaat zou je "monumentaal vernieuwend" kunnen noemen.

Kleinschalig, rustig en sfeervol

Zandvoort zegt het massatoerisme vaarwel en raakt door gerichte promotie in

trek als sfeervol kleinschalig vakantieoord. De bezoekers zijn vooral gecharmeerd

van het authentieke dorpse karakter Anonieme hotelketens maken plaats voor

boutiquehotels, themahotels en bed en breakfastvilla's, met wellnessfaciliteiten. Op
de campings zijn de stacaravans verdwenen en verblijven de toeristen in campers,

blokhutten, duinbungalows en luxetenten.

Het dorpscentrum is een klein paradijs voor'funshoppers' die na het winkelen neer-

strijken in een van de vele kwaliteitsrestaurants. Laat op de avond is het vrij rustig

in Zandvoort. Het nachtleven is beperkt tot een enkele nachtclub en disco.

Vooral omdat er meer wordt besteed per bezoeker, zijn de winkelvoorzieningen voor

de bewoners op peil gebleven. Door het verminderde massabezoek doen alleen

enkele gespecialiseerde paviljoens nog goede zaken. Sportieve evenementen krijgen

alle ruimte op het strand, zolang ze maar geen herrie veroorzaken.

De voorzieningen op het gebied van welzijn en onderwijs gaan iets achteruit door

het teruglopend bevolkingsaantal. Cultuur en evenementen zijn vernieuwd en dragen

bij aan de verhoogde aantrekkelijkheid van Zandvoort voor de verblijfstoerist.

Verkeer

De bescheiden groei van het toerisme zorgt er voor dat trein en comfortabele snel-

bus vaker rijden. Bovendien kiest de sportieve verblijfstoerist voor zijn ontspanning

vooral voor het wandelen en fietsen. Daarom zijn er allerlei paden aangelegd rond

Zandvoort maar ook naarde verdere omgeving. Toch betekent meer toerisme niet

meer gemotoriseerd verkeer, omdat de gasten meer verspreid over het jaar komen

en langer blijven. Daarom hoeven er geen nieuwe wegen bij te komen. Wel zijn er

rond het centrum verschillende extra parkeermogelijkheden gemaakt.

Door het groots en goed aan te pakken ontwikkelt Zandvoort zich tot dè

badplaats van de zich internationaal profilerende 'Amsterdam Metropolitan

Area'. Het nieuwe wervende toeristisch woonklimaat trekt vooral nieuwe

doelgroepen aan die het 'levendig wonen' van het mondaine strandleven

hoog waarderen. Die zien evenementen niet als last maar als lust. Vooral

ouderen, voelen zich niet meer thuis en trekken langzaam weg.

Grootschalig en bruisend

Zandvoort heeft een grootschaliger en minder groen karakter gekregen, vooral

aan de Boulevard en het circuit. Door eigentijdse gebouwen is het bovendien

een bedevaartsoord voor architectuurliefhebbers. Heel Boulevard Noord en een

deel van nieuw Noord is totaal vernieuwd met grote internationale hotelketens

en verschillende soorten woningen voor werknemers in de toeristische sector

In het centrum en aan het strand worden veel grote, spraakmakende evene-

menten gehouden. Dit legt de winkeliers geen windeieren. 'Big spenders' doen

het winkelaanbod toenemen en verbreden. Vooral internationale winkelketens

vestigen zich in het centrum.

In het centrum en op het strand bruist het nachtleven het hele jaar door Meer

dan de helft van de paviljoens is het hele jaar open. De aanleg van een zee-

jachthaven met twee pieren maken het toeristisch masterplan compleet. Het

circuit verwelkomt vele internationale wedstrijden. Ook is er een themapark

en een automuseum bijgekomen. Dit alles zorgt voor een flinke uitbreiding van

de werkgelegenheid in de toeristische sector Bedrijventerrein Noord is stevig

opgeknapt.

De gemeente investeert veel in toeristische voorzieningen op het gebied van

cultuur, evenementen en sport. Dat gaat ten koste van onderwijs en welzijns-

voorzieningen die sterk op de eigen inwoners zijn gericht.

Lightrail en cabrioroutes

Door het extra toerisme kan het spoor worden doorgetrokken als lightrail langs

de Boulevard met extra halteplaatsen. Tevens is het busverkeer fors uitgebreid.

Bij een werelds 'beach life' hoort ook het koketteren in je cabrio langs de kust.

Dit vergt wel een uitbreiding van het wegennet binnen Zandvoort, rondom het

circuit. Noord en doortrekking van de Herman Heijermansweg.

Genieten van de duinen

Het duingebied is volledig opengesteld voor recreanten met allerlei nieuwe

toeristische voorzieningen. Met herkenbare entrees, thematische routes en witte

fietsenplan is het duingebied is een echte publiekstrekker geworden, dat dezelfde

aantrekkingskracht heeft als het nationaal park De Hoge Veluwe.



Welkom
in de Toekomst van Zandvoort

We staan op een kruispunt - Wat voor een badplaats wil Zandvoort zijn en

hoe moet Zandvoort zich dan verder ontwikkelen. Wil de gemeente in de

verdere toekomst haar toeristische positie verstevigen of kiest Zandvoort

voor een versterking van de woonfunctie? En kiest de gemeente daarbij dan

voor kleinschalige of grootschalige projecten? Dat zijn de meest strategi-

sche vragen die Zandvoort wil beantwoorden om tot een nieuwe visie te

komen op de ruimtelijke toekomst. Deze vragen zijn in de eerste fase van het

proces naar voren gekomen uit de raadpleging van bevolking, organisaties,

raadscommissie, college en ambtenaren als ook uit verschillende analyses.

Deze vragen vormen de basis voor vier scenario's, die op hoofdlijnen al in

de eerder verschenen Koersnotitie zijn aangeduid.

In de recente Dialoognotitie zijn deze scenario's verder uitgewerkt, on-

dersteund met bijbehorende kaartbeelden. Aan de hand hiervan willen wij

graag een diepgaande discussie voeren over de gewenste ruimtelijke ont-

wikkeling van onze gemeente. Dat gebeurt op 2 juni a.s.. Als de inwoners,

de ondernemers en de Zandvoortse organisaties de ontwikkelingsrichting

voor Zandvoort hebben besproken, gaat de raadscommissie daarover ver-

der praten op 18 juni aanstaande. Daarna werkt het college alle resultaten

uit in een ontwerp-structuurvisie. Deze legt de gemeente in november van

dit jaar ook weer vooraan de bevolking. Het doel is om voor de zomer in

2009 een door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie te hebben,

die de richtinggevend is voor alle nieuwe projecten in de gemeente voor

de komende 15 iaar.

Programma

Vanaf 19.30 uur zaal open - Gebouw De Krocht

20.00 uur Introductie door wethouder Bierman

20.10 uur Toelichtende presentatie van de scenario's

20.30 uur Reactie van forumleden en vragen vanuit de zaal

21 .00 uur Pauze

21 .15 uur Debat over een aantal thema's

22.00 uur Eindpeiling over voorkeursrichting

De volledige scenario's die de gemeente Zandvoort presenteert

in deze bijlage, vindt u in de Dialoognotitie op de gemeentelijke

website.www.zandvoort.nl U gaat naar Bestuur>Beleid>Nota's,

Plannen en Projecten>Dialoognotitie Zandvoort

Doe mee met het belangrijkste debat van Zandvoort!

Tot 2 juni 20.00 uur in Gebouw De Krocht

Forum geeft eerste reactie

Om de discussie te stimuleren zullen vier vertegenwoordigers van organi-

saties en bedrijven een eerste reactie geven op de vier toekomstscenario's.

En reken maar dat dit de tongen in de zaal los zal maken.

Ger Gense van het Genootschap Oud Zandvoort

reageert op 'Ons Sandevoerde'.

Theun Oosterhuis van woningbouwvereniging EMM
pakt uit over 'Zandvoort Buiten'.

Frida van Diepen-Oost van Nationaal Park Zuid-Kennermerland

beoordeelt de 'Parel aan Zee'.

Peter Michalides van Holland Casino bespreekt 'Europa Beach'.

(deelname alle formumleden onder voorbehoud.)

Met deze banner
nodigt de gemeente
straks iedereen uit.

Meldt u a.u.b. van te voren aan voor het debat

• Schriftelijk: richt uw brief aan gemeente Zandvoort

t.a.v. mevr. Lianne van der Hek
• Telefonisch: 023 - 574 02 33, mevr. Leny van der Vaart

• Per e-mail: toekomstdebat@zandvoort.nl

• Aan de balie van het raadhuis.

Deze bijlage is een uitgave van de gemeente Zandvoort
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Meesterlijke uitvoering door The Atlantic Trio

In een helaas matig bezochte Protestantse Kerk gaven de drie

m usici van The Atlantic Trio afgelopen zondag een geweldig op-

treden ten beste. De thuisblijvers hebben beslist iets gemist.

The Atlantic Trio

door Erna Meijer

The Atlantic Trio, bestaande

uit Bas Verheijden (piano), de

NoorVegard Nilsen (viool, een

Vuillaume uit i85o) en de cel-

list Ansfried Plat, werd in 2003

opgericht en heeft sindsdien

een groot aantal successen be-

haald, zowel nationaal als over

de grenzen.

Geopend werd met het trio in

Bes (KV 502) van Mozart, één

van zijn bekendste werken.

Het Allegro was fris en opge-

wekt, terwijl in het Larghetto

een beschouwend thema te

horen was. De diepe, warme
klank van de cello (Plat speelt

onderandereookin het Radio

Filharmonisch Orkest)versmolt

helemaal met het krachtige

pianospel van Bas Verheijden,

wiens mimiek soms totaal in-

levingsvermogen toonde. Het

Allegretto was, zoals de naam
al aangeeft, vrolijk.

Vervolgens werd een voor

Johannes Brahms' doen een

uit vier delen bestaande po-

sitieve compositie gespeeld,

namelijk het trio in C, opus

87. Het Allegro was een 'stoer'

openingsdeel waarin het leek,

zoals Verheijden het verwoord-

de: "Alsof men door een deur

wil en het niet lukt om deze

te openen." Er moest 'gewerkt'

worden. Het Andante con moto

echter vormde hiermee een

groot contrast: een langzaam

ritme, waarin een Hongaars

'hupje'als bij zigeunermuziek

te horen was met wisselende

tem pi. Heel mooi! Het geheim-

zinnige Scherzo was af en toe

dreigend maar ging over in on-

verwachte opklaringen. De vi-

ool in de Allegro giocoso kreeg

hier meer de kans om te zin-

gen, wat echter strikt verboden

was voor de toehoorders!

Na de pauze werd het trio in

c, opus 55 uit 1845 van Felix

Mendelssohn-Bartholdy uit-

gevoerd, een van de topstuk-

ken uit het repertoire voor

trio's. Allegro energico e con

fuoco werd een breedsprakig

deel genoemd met een ge-

heimzinnig voortschrijdend

motief terwijl in het Andante

espressivo de strijkers bewust

prachtig langzamer speelden

dan de piano. Na het Scherzo

volgde een zinderende finale

(Al leg roap pass ionato), waarin

onrustige, woelige motiefjes

afgewisseld werden door een

koraal a la Bach. Het leek soms

wel of er een heel orkest aan-

wezig was.

Het publiek was razend en-

thousiast en beloonde de

prestatie van The AtlanticTrio

meteen langdurigapplaus.Als

toegift werd een ontroerende

tango van de Argentijnse com-

ponist Astor Piazola gespeeld.

Een geweldig slot van een ge-

weldige middag.
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Maarten van der Grinten

succesvol in De Krocht
Het laatste concert van het seizoen 2007-'o8 van het trio Jo-

han Clement werd aangevuld met een optreden van gitarist

Maarten van der Grinten. Met zijn vingervlugge spel ontving

de gitarist menig open doekje.

Maarten van der Grinten

door Lienke Brugman

Gitaar is niet het makkelijkste

instrument om te bespelen.

Van der Grinten bewees ech-

ter afgelopen zondag zijn in-

strument tot inde finesses te

beheersen. Het trio van Joh an

Clement was de perfecte be-

geleider voor deze zeer veel

gevraagde gitarist. Voor de

pauze waren er diverse num-

mers die tot in perfectie wer-

den weergegeven waarvan

'Afternoon Paris','Tres Palabras'

en 'Girl next door' zeker ge-

noemd mogen worden. Een

explosie van klanken voor de

echte jazzliefhebbers weer-

klonken door het gedateerde

ge bouw.Wan neer wordt deze

locatie nu eens onder handen

genomen!

Voor de pauze was het viertal

zo enthousiast en met plezier

bezig, dat de tijd na de pauze

ingekort moest worden. Geen

probleem! Na de korte pauze

werden diverse nummers zon-

der aankondiging ten gehore

gebracht. Enthousiasme en

improvisatie was het credo

van dit optreden. Het is te

hopen dat deze optredens

volgend jaar beter bezocht

gaan worden, want waar kun

je voor zo weinig geld zulke

goede jazzmuziek beluiste-

ren. Na de zomerstop van

enkele maanden, start Jazz

in Zandvoort weer in oktober.

Voor het 7e seizoen kan de

jazzliefhebber op de website

www.jazzinzandvoort.nl rus-

tig bekijken welke artiesten

er dan weer zullen optreden.

Begin augustus wordt de aan-

dacht gevraagd voor een bui-

ten jazzoptreden in het dorp:

het Jazz Behind The Beach.

Meer informatie wordt tegen

die tijd gepubliceerd in de

Zandvoortse Courant.

Dansvoorstelling 'Anders': Laatste grote productie Conny Lodewijk

Na 22 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij dansend

Zandvoort, heeft Conny Lodewijk ervoor gekozen om zich wat

meer terug te trekken achter de schermen. Aanstaande zater-

dag, 24 mei, staan de laatste twee grote producties van haar

gepland in stadsschouwburg Velsen.

Gemeente Zandvoort

i

door Stephanie Vorl<

De balletlerares van vele

Zandvoortse kinderen blijft

wel betrokken bij de hele orga-

nisatie rondom haarStudion8,

maar de productie en choreo-

grafieën geeft zij uit handen

aan Rachel Ma nu putti, die zelf

ook van kleins af aan les heeft

gehad van Conny."Maar ik blijf

wel de kleintjes lesgeven en ik

zal de organisatie blijven doen

van de voorstellingen", aldus

Conny.

Talenten

In al die 22 jaren heeft Conny

veel kinderen in Zandvoort

zien opgroeien, die bij haar

les hebben gehad. En daar

zitten ook talenten bij, zoals

Monique van der Werff en

Kareem Raïhani.Wat Conny

belangrijk vindt en ook altijd

doet, is deze talenten een kans

Conny Lodewijii

geven om zichzelf te laten

zien. Niet alleen maar dans-

talenten, maar ook bijvoor-

beeld als je goed kunt zingen,

muziek kan ma ken, schilderen.

presenteren, acteren. Conny is

getraind om talent te spotten

en om ditte stimuleren."Maar

dan moeten ze wel zelf willen

en er voor open staan", zegt

Conny. Zo heeft bijvoorbeeld

Alain Clark ook nog eens tij-

dens een voorstelling van

Studio 118 opgetreden.

Voorstelling 'Anders'

De aankomende talenten die

zaterdag een kans krijgen op

het podium van Velsen zijn

zangeres Joyce Vastenhouw,

Nina en Nancy van muziek-

school NewWave en aanko-

mend actrice Lizzy Hennequin

voor de presentatie van de

opening. De voorstelling heet

'Anders' omdat alles anders is

dit jaar. Het is Lodewijks laat-

ste grote productie, dit jaar

zijn ertwee voorstellingen van

anderhalf uur in plaats van

één van drie uuren StudionS

stelt 100 kaarten beschikbaar

aan de vrijwilligers van KiKa

(Kinderen Kankervrij).

Er zijn nog kaarten beschik-

baar. De voorstelling van

de Zandvoortse kinderen

is om 15.00 uur 's middags,

de Heemstede groep doet

's avonds een voorstelling.

Volgens Conny zijn devoorstel-

lingen veelbelovend: "Tijdens

de generale repetitie kreeg ik al

kippenvel, het was magisch!"
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DÉLICES
Eau de Parfum

Luxe miniatuur

CADEAU
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50 mi of 100 ml
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Eau de Toiiette 30 ml
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van € 36,50

BOURJOIS
GRAINS DE
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Roll-On, Deospray
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RADIO + TV
Zondag Donderdag
o8:00 Countrytrack (ti) o8:00 Coedemorgen
10:00 ZFMJazz Zandvoort (ii)

12:00 Muziekbouievard 10:00 De Watertoren
(weekendeditie) 12:00 Muziekbouievard

14:00 Zondag in 18:00 De Avond
Kennemeriand 20:00 Countrytrack

17:00 De Avond 22:00 De Hoop
20:00 Coiden ZFM (ti) 23:00 Eb&Vioed
21:00 TeppZeppi

23:00 Eb&Vioed Vrijdag

08:00 ZFM Jazz (h)

Maandag 10:00 Veenendaai in zicht

08:00 Zandvoort op 11:00 De Watertoren

Zaterdag (h) 12:00 Muziekbouievard
11:00 De Watertoren 15:00 Eurobreakdown
12:00 Muziekbouievard 17:00 Je weekend in

18:00 De Avond met ZFM
20:00 Coiden ZFM 19:00 Vrijdagavond Café

21:00 Kiassiek 21:00 Sea iT

23:00 Eb&Vioed
Zaterdag

Dinsdag 08:00 Toebak teeft?

08:00 Zondag in 10:00 Goedemorgen
Kennemeriand (h) Zandvoort

11:00 De Watertoren 12:00 Muziekbouievard
12:00 Muziekbouievard (weekendeditie)

18:00 De Avond 14:00 Zandvoort op
20:00 ZFMJazz (h) Zaterdag
22:00 in Zandvoortse Zaken 17:00 Eurobreakdown (h)

23:00 Eb&Vioed 19:00 Royon-air

21:00 Croove Empire
Woensdag 23:00 NightWaik
o8:00 Vrijdagavond Café (h)

10:00 De Watertoren

12:00 Muziekbouievard
vr'a

18:00 De Avond
20:00 Kiassiek (h)

22:00 Veenendaai in

^^^M\\%\
§* A-Mf 4¥f ««1/^ Auk^/

zicht (h) 24 uur per dag on air!

23:00 Eb&Vioed 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

V J

Indlana Jones and the

Kingdom of the Crystal Skull

steven Spielberg en

George Lucas slaan

de handen ineen voor

het vierde avontuur

van Indiana Jones.

Na 19 jaar keert de

held terug op het

witte doek.

Indiana Jones zal

aan zijn grootste

angsten het hoofd

moeten bieden in

het vierde avon-

tuur van deze

reeks. De zoon

van Indiana wordt door

een Engels heerschap in

dienst genomen om, diep

in het Amazonegebied,

een eeuwenoud magisch

voorwerp dat een enor-

me kracht bezit te gaan

zoeken. De Indiana's

zoon vermoedt dat er

iets niet helemaal in de

haak is. Al gauw stuit hij

opeen machtiggeheim-

zinnig genootschap, dat

het afschuwelijke plan

heeft opgevat om een

eeuwenoude kracht te

gaan ontketenen. Indiana

Jones vertrekt samen
met Sabrina, de dochter

van de Engelsman, naar

het Amazonegebied.
Daar ontdekken beide

groepen een nog altijd

bestaande eeuwenoude

beschaving. Zal 'Indy' in

staat zijn om een halt

toe te roepen aan het ge-

heime genootschap, dat

de krachten van de Maya

cultuur wil misbruiken

om de wereldheerschap-

pij te veroveren?

^

Filmprogramma
2 2 mei t/m 28 m ei

Za./zo./wo. 12.30
Vr. & ma. 13.30

WinX
CLUB

het Geheim van het

I© Verloren Rijk

Verwacht!
Narnia 2

Kung Fu panda|
Sex an the city

Wall-E

Do & di. 13.30
Za./zo./wo. 14.15

De
Spiderwick
Kronieken

I—^ Nederlands
Ha7 gesproken

mNBOomoF
riir; CRYBTffL SHUll

Do. t/m di. 19.00
Dagelijks

16.15 &21.30

llNDIflNflJDNESl
and the

C:/3JSTPJL SI-4ULL

1©

Woensdag
19.30

Mio fratello é
figlio unico

regie: Danielle Luchetti
met: Elio Germano

Riccordo Scamarciom
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl
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Uit je DAC:

Te vochtig, maar wel gezelh'g

Het was jammer van het weer. Na al die dagen zon en warmte,

was het afgelopen zaterdag koud en regenachtig. De organi-

satie van Uit je DAC! (DAC = Dance Against Cancer) had gere-

kend op ongeveer 5000 man dansend publiek bij de paviljoens

Skyline, Bruxelles en Mango's Beachbar, maar het werden er

rond de 1000. Een forse tegenvaller dus.

Dansend en swingend uitje DAC gaan

door Stepinanie Vorl<

Ronald Vos, één van de eige-

naren van Skyline, legt uit

waarom hij wel en minder te-

vreden is:"Oua opzet was het

feest magnifiek, maar ja, het

was helaas wat vochtig. Het

werd een gezellig lokaal feest,

terwijl het eigen lijk de bedoe-

ling was om echt iets groots

neer te zetten."

Heb je ff...

... voor Ellew W\h 21 Jaar

Waar kennen

we jou van?

"Waarscliijniijk van mijn bij-

baantje bij Café Koper op het

Kerkplein. Eén daq in het week-

end kan je mij daar vinden als

medewerkster in de bedlening.

Ik heb het er erg naar mijn zin.

Het werk is leuk, mijn collega's

zijn leuk en de sfeer is altijd

gezellig!"

Wat doe je naast je bijbaan?

"Ik zit in het 3e jaar van de Hotelschool in Den Haag. Volgend

jaar is mijn laatste studiejaar en ik hoop deze af te kunnen

ronden In het buitenland. In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige

dingen met vriendinnen, zoals shoppen en uitgaan natuurlijk!

Ook doe ik aan fitness."

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?

"ik ben elke vrijdag vast in Café Neuf te vinden met een groepje

vriendinnen. Dan drinken we een wijntje en kletsen gezellig wat.

Op zaterdag gaan we meestal naar Danzee of de Chin. Met

mooi weer kun Je mij vinden op elk willekeurig terras! Maar bij

voorkeur op het strand bij Beachclub Tien, want daar kun Je

zo lekker zitten!"

Vitaal Verder

Het goede doel dat met dit

stra ndevenement onder-

steund wordt, is het project

ViVe! (Vitaal Verder) van het

Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis en het Nederlands

Kanker Instituut. Revalidatie

en nazorg van patiënten met

kanker is ontzettend belang-

rijk. Dankzij veel onderzoek

genezen steeds meer mensen

van kanker of leven langer met

kanker. ViVe! is daarnaast een

kenniscentrum waar onder-

zoek wordt verricht naar het

verbeteren van bestaande

revalidatiebehandelingen en

het ontwikkelen van nieuwe

behandelingen.

Belangeloos

Alle opbrengsten (eten en

drinken) van het dansfeest

gaan direct naarViVe!. Ronald

van Skyline is heel erg trots

opzijn personeel:"Zij hebben

allemaal vrijwillig gewerkt,

ik kon ze niks verplichten en

toch waren ze erallemaal."Het

licht en geluid van deze avond

werd gesponsord en de DJ's

en artiesten traden belange-

loos op. Het was jammer dat

grote acts zoals Jeroen van der

Boom en Van Velzen al vroeg

op de avond waren gepro-

grammeerd toen het nog aan

het regenen was, veel mensen

lieten het toen nog afweten.

Pas rond een uur of zeven

werd het droog en drukker.

's Avonds werd het toch wat

drukker en ging het publiek

best wel uit zijn of haar 'DAC'

op de muziek van bekende

namen als DJ Dennis van der

Geest, Wouter van der Goes,

Gerard Ekdom, DJ Tettero,

Edwin Diergaarde en Eddy

Zoëy en zijn band. Naast de

DJ's en artiesten was er een

fun casino van Holland casino

en liepen erverpleegsters rond

met 'injectiecocktails' vanuit

de Intensive Care Bar.

Voor herhaling vatbaar

Ondanks de lagere opkomst,

het vochtige en koude weer,

was de sfeer uitstekend en

had iedereen het naar z'n zin.

Als het aan Ronald Vos ligt, is

het Uitje DAC feest zeker voor

herhaling vatbaar!

I KTiowWherelt's@
Zaterdag 24 mei:

Dansvoorstelling 'Anders' van Studio 118 in

Stadsschouwburg Velsen. De Zandvoortse leer-

lingen vertonen hun danskunsten vanaf 15.00

uur. Alles is anders dan normaal, een voorstel-

ling met dans, zang, muziek en verrassingen!

Zaterdag 24 mei:

Er is weer een karaoke-avond bij Café Oomstee.

^"•^^ Vind je zelf dat je een mooie zangstem hebt?

Kom langs, zing mee en wie weet mag je door

naar de halve finales.

Zondag 25 mei:

Verschillende feesten @ Bloemendaal aan

Zee. Bij Beachclub Vroeger vindt het feest

'The Gift' plaats, dit duurt van 13.00 t/m 24.00

uur. Met o.a. de DJ's Randy Katana, Rank 1,

Cor Fijneman en Eric van Kleef Kaarten kosten

'10 in de voorverkoop en € 16,50 aan de deur.

t
Verder is er een nieuwe editie van 'Sneakerz' bij

BLM 9 en kan je bij Bloomingdale weer losgaan

tijdens 'Sundale'.

Wij zoeken ]ou\^^^J
Heb je iets leuks te vertellen U^^^^^^* T

of te laten zien: mail het ons!

jong^za ndvoortsecourant.nl

Sutiah
Pauline

Stephan/e
llja

Column

Mannen
Waarom zijn mannen soms

zo ontzettend irritant...? Zo

ookvan de week. 's ochtends

vroeg werd ik wakker om
aan een lange werkdag te

beginnen. Allereerst bracht

ik een bezoekje aan het

kleinste hokje van het huis

voor een ochtend plasje.

Aangezien ik nogal last heb

van een ochtendhumeur is

het beter als mensenopdit

moment vooral niks tegen

me zeggen en 00 ka bso! uut

niets verkeerd doen. Ik liep

het toilet in en tot mijn

grote ergernis was het weer

zover. De wc-bril, hij stond

omhoog. Als er iets is waar

ik een bloedhekel aan heb, is

het wel aan een opstaande

wc-bril. Met een stukje wc-

papier in de hand zorg ik

ervoor dat de bril met een

enorme knalopde pot valt.

Hèhè, de dag is weer be-

gonnen... Stampend komt

er iemand de trap af Meer

dan een schrale "Hoi pap"

kon ik er niet uitkrijgen,

aangezien mijn vader de

enige man in huis is, en hij

dus verantwoordelijk isvoor

die opstaande wc-bril.

Waar ik me ook aan irriteer

is dat stoere gedrag van al

die jonge guppies waar-

mee ik in de trein zit of

die ik tijdens een avondje

stappen tegen het lijf loop.

Is het nou zó moeilijk om
gewoonweg een drankje te

drinken, een dansje te doen

en een 'serieus' gesprek te

voeren? Uit ellende ga ik

dan maar aan de rosé, wat

vrijwel altijd leidt tot een

brakke zondag, waardoor

mijn ochtendhumeur van

blijvende aard is. Misschien

ligt het ook wel aan mezelf

Ik heb een ideaal beeld van

de man, waar niemand aan

kan voldoen. Alleen rest mij

dan nog steeds de vraag

hoe het mogelijk is dat ze

ook niet een klein beetje in

de buurt komen. Ik stel voor:

ik zal mijn eisen enigszins

aanpassen, doen jullie dan

voortaan de bril omlaag,

mannen?

Il/'O/
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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

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing

van alle glassoorten

vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

^^ In- en verkoop van nieuwe /^^^\
^^\é en gebruikte auto's CT^^G^H^ n ,«—n
JLU" Kamerlingh Onriesslraat 23 \3sk'3W
iniG Tel.: 023 671 45 30 vQSi^

www.autobeclrijfzandvoort.ni

I Jef & Henk

Bluijs
ricunst ƒloemsiei

Bloemetjes, plankjes

UÉofhebbedinjelJes

Haltestraat 6^ Zandvoort tel.: 02>-:?7 120 éO

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huls

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvooTtPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere ^
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
ZANDKORRELS €10,- (exd.BTW)

Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

T
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8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant

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

2) Bruna Baiicenende, Grote Krocht 18

Inleveringvóór maandagii.00 uur betekent plaatsin

geldjafgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken

Tevens door u in te

^dezelfde week.
Uw fhpdriifslnaam

'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 1

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijlomp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en

NAP.

Max Planckstraat 44,

tel. 5730519

/06-53498304

www.trade-ard.nl

Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg

(draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of

06-44696001.

;

Met garantie en KvK.

De bijbel zegt:

"Geloof in de heer Jezus

en u zult gered worden,

u en uw huisgenoten."

(Handelingen 16:31).

Gebed nodig?

Bel Huis van Gebed

Zandvoort: 5363804.

God hoort!

Wie heeft mijn

bril gevonden?

Ik ben hem verloren

tussen de Haltestraat

en Nieuw Noord.

Het is een rood

metalen montuur

met bruine oren.

Ik mis hem ie-

dere minuut!

Tel. 5730991

Let op:

alleen 24/25 mei bij

Touch of Class

wenkbrauwen

epileren €7 en

gezichtsbehande-

lingen -/- 10%!

Producten van

Neoderma en

Solution's USA.

Haltestraat 15,

Zandvoort.

Kom langs zonder

afspraak of bel:

023-7522470

Nieuw!

Het Pakhuis.

Tweedehands

artikelen en

planten.

Kennemerweg
6 Zandvoort.

Open:

don-vrij-zat 10-17 uur.

Tel. 06-53693409

Chinese massage

Zandvoort.

Bij u aan huis,

Chinese body- en

voetmassage.

70 Minuten a €40.
Bel voor afsrpaak:

06-3419 9565

Talentenspel

'Ontdek je le-

vensmissie'.

2-daagse Workshop

14 en 21 juni.

Jansweg 26-28,

Haarlem.

kosten €195,-.

Aanmelden en

informatie:

Brigit Rozestraten:

06-10192077 of

info@justbeing.nl

Jonge dame komt voor

escort: 06-17581281.

Nog jonge dames
gevraagd: €100,

tel. 5716998

Jezus zegt:

"Ik ben het licht voor

de wereld. Wie mij

volgt loopt nooit meer

in de duisternis,

maar heeft licht

dat leven geeft."

(Johannes 8:12).

Jezus houdt van u!

Aangeboden:

Digitale

spiegelreflexcamera

Canon 350D.

8 Megapixels, UVfilter,

2 accu's, oplader,

CFcard iGB,

afstandsbediening voor

statief fototas. €350.

Tel. 06-1662 8846

Gevraagd:flinke

zelfstandige hulp

in de huishouding.

2x per week 3 uur.

Geen seizoenswerk.

Met referenties aub.

Tel. 5713866

50 plus pagina door Mi'tzi Maas

50plus@zaTidvoortsecourant.nI

Groeten uit een andere badplaats: Brighton

In de 18e eeuw bevond zich in het zuid Engelse graafschap

Sussex het arme vissersplaatsje Brigthelmstone. Totdat dr. Ri-

chard Russell iets uitvond,waar wij Zandvoorters niet echt van

opgekeken zouden hebben: de positieve invloed van zeewater

op lijf en leden. Vele badgasten volgden het Engelse koninklijk

huis en gingen naar zee om te kuren. Het eens zo arme plaats-

je groeide uit tot een van de bekendste Engelse badplaatsen:

Brighton, een stad met op dit moment ca. 250.000 inwoners.

. ,1 -i.--^"* "f :Tfc" ;5-i-*r-r Jüfcfi
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De Engelse badplaats Brighton

Om aan de overkantte komen
kunt u de tunnel Calais-Dover

nemen. U rijdt met de auto de

trein in, om 45 minuten later

aan de andere kant van het

Kanaal weer de wal op te rij-

den. Let op: Drive left! (Links

rijden!) Neem de kustweg,

de A259 richting Brighton,

maak een stop in het vissers-

plaatsje Hastings waar in het

Shipwreck Heritage Centre

onder andere documentatie

te vinden is over het VOC-

schip 'De Amsterdam' dat

daar in 1749 voor de kust ver-

ging. Onderweg kunt u ook de

mooie kust van witte krijtrot-

sen bewonderen. Bij het bin-

nenrijden van Brighton valt

de laat Victoriaanse Brighton

Pier uit 1897 onmiddellijk op.

Op de pier is een aaneenscha-

kelingvan souvenir- en snack-

kiosken met aan het einde

een kermisterrein. Vooral 's

avonds als de lichtjes branden

is het er gezellig pierewaaien.

Ook zijn er een paar pubs te

vinden, maar op de pier duurt

het 'nachtleven' slechts tot

23.00 uur

Kiezelstrand

Het strand bestaat niet uit

zand, maar uit grove kiezel-

stenen. Een tegenvallertje

voor ons Zandvoorters. De

brede boulevard maakt alles

goed, een beetje vergane glo-

rie waar je heerlijk ku nt flane-

ren. In The La nes, een doolhof

van historische steegjes en

oude huisjes, vindt u enorm
veel bijzondere winkeltjes;

van antiquairs, een winkel

met vegetarische schoenen

tot een bakkerswinkel waar

je ware kunstwerkjes van

taarten kunt kopen vanaf

'slechts' £ 300. Midden in de

stad staat een heus Indiaas

paleis, gebouwd in 1787 door

de Prince of Wales. Het is net

zoals met ons Zandvoortse

Circus: de één vindt het ge-

bouw prachtig, de ander haat

het. Brighton heeft ruim 400
restaurants, waarbij de ve-

getarische keuken goed ver-

tegenwoordigd is. Als echte

toerist slaat u een Sightseeing

in een o pen dubbeldekker na-

tuurlijk niet over. Maar een

mooie stadswandeling is ook

aan te raden. Mede dankzij

de zeewaterremedie van Dr

Russell is Brighton een brui-

sende badplaats geworden,

maar zijn stelling dat dames
door het drinken van zeewa-

ter hun aantrekkingskracht

op heren vergroten, is nooit

wetenschappelijk bewezen.

Meer informatie via: www.
brigthonwalks.com.

Senioren gaan vaker op vakantie

Uit een groot landelijk onderzoekgehouden door NTS NIPO

is gebleken dat tegenwoordig soplussers de vakantiemarkt

domineren. Als je als reisorganisatie aan de weg wilt blijven

timmeren, moet je vooral inspelen op de wensen van deze

doelgroep.

Het volgende zult u nauwe-

lijks verbazen: senioren stel-

len andere eisen aan hun va-

kantie en vrijetijdsbesteding

dan jongeren. Gaat het bij

jongeren vooral om de sta-

tus, bij ouderen staat de be-

leving centraal. De komende
10 jaar komen er in Nederland

1 miljoen 5oplussers bij. Een

groep met veel vrije tijd, die

goed weet wat ze wil en hoge

eisen stelt aan zekerheid en

kwaliteit tijdens de vakantie.

In het algemeen vinden ze

luxe minder belangrijk.

Ondanks dat deze doelgroep

steeds groter wordt, houden

reisbedrijven maar matig

rekening met de eisen die

senioren aan vakanties stel-

len. Nu al neemt 80% van de

5oplussers 3 vakanties per

jaar Zij houden een onge-

wijzigd vakantiepatroon tot

ongeveer hun 70e jaar Dus

als u het fijn vindt om elk

jaar naar dat leuke dorpje in

Zwitserland te gaan of reist u

al jaren naar het Gardameer

in Italië, terwijl de kinderen

roepen: "Alweer? Wat saai!

Kies toch eens een andere va-

kantiebestemming", moet u

dat vooral niet doen. Prettige

vakantie!

mün lust en mün leven

10 jaar jonger in anderhalf uur
Dat kan natuurlijk niet, maar zo voelt men zich wel als je

bij Ans Celsing uit de behandelstoel komt. Ans is al 35 jaar

schoonheidsspecialiste. Ze heeft veel klanten van het eerste

uur, maar ook met een onrustige puberhuid weet ze raad. Ze

werkt uitsluitend met biologisch/dynamische producten.

Zelfs nu ze de pensioen-

gerechtigde leeftijd al een

tijdje geleden gepasseerd is

(haar werkelijke leeftijd ver-

klappen we lekker niet) heeft

ze nog een drukke praktijk.

In haar schoonheidssalon

"Chez Ans" is het heerlijk

toeven. Maar

is het nou

écht nodig,

een maal per 6 tot 8 weken

zo'n schoonheidsbehande-

ling? "Koop maar eens een

paar schoenen. De ene poets

je wel en de ander niet. Kijk

maar hoe snel je verschil

ziet. De huid behoeft ook

zijn onderhoud. Naarmate

je ouder wordt, worden je

functies helaas minder De

huid regelmatig een mas-

sage geven is goed voor de

doorbloedingen de stofwis-

seling. Ook blijft de huid dan

elastischer,"legt Ans uit,"bo-

vendien is het belangrijkon-

regelmatigheden zoals mee-

eters op tijd aan te pakken

zodat er geen ontstekingen

ontstaan. En op ontsierende

haargroei zitten we ook niet

te wachten. Dames, nooit

scheren. Harsen is veel beter

Pijnlijk? Voordat jij 'au' kunt

zeggen, heb ik de strip al ver-

wijderd. Hoe vaker je harst,

hoe minder haartjes terug-

komen, want je vernietigt de

haarzakjes."

Wel of niet aan de botox?

"Natuurlijk niet!", roept Ans

vol afschuw, "je weet niet

wat die troep over twintig

jaar met je huid doet." Van

cosmetische chirurgie is ze

ook geen voorstander "Je

laattoch niet een gezond lijf

opereren, als het niet moet.

Te zware borsten, waar je

rugpijn van krijgt of over-

hangende oogleden, ja, dat

Ik heb nooit is logisch dat

mopperende cliënten '^'^^ geope-
reerd wordt.

Maar met zo een uitdruk-

kingsloos, verstard gezicht

rondlopen, terwijl de rest

van je lichaam gewoon ou-

der wordt? Niet doen. Jezelf

gewoon accepteren zoals je

bent", is haar motto.

Tips vooreen goede huidver-

zorging

's Morgens het gezicht rei-

nigen, nooit met zeep maar

met reinigingsmilk en dag-

crème gebruiken. Neem na

je vijftigste een crème voor

de rijpere huid omdat de

huid zijn vet verliest en ex-

tra voedingsstoffen nodig

heeft, 's Avonds de crème

er afhalen met een warm
doekje. Geen gezichtslotion

gebruiken want dat sluit de

poriën,terwijl we ju ist willen

dat de nachtcrème goed zijn

werk doet en optimaal in kan

trekken. Verder regelmatig

een bezoekje brengen aan

een schoonheidsspecialiste.

Bijvoorbeeld naar schoon-

heidssalon "Chez Ans". Een

afspraak maken kan via te-

lefoonnummer 023-5713196.

Na de behandeling voelt u

zich écht 10 jaar jonger!

^ ^
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Vergadering College

De besluitenlijstvan de collegevergaderingvan 13 mei

en de verdere in week 20 door het college genomen

besluiten zijn 20 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

2 juni Toekomstdebat

2 juni -Op naar Gebouw De Krocht voor het grote toe-

komstdebat over Zandvoort. Inmiddels is de Dialoogno-

titie door het college geaccordeerd. Dankzij de inbreng

van velen zijn er vier messcherpe toekomstbeelden

verwoord:'Parel aan Zee'/Ons Sandevoerde'.'Zandvoort

Buiten' en 'Europa Beach'. Elk scenario geeft een mo-

gelijk toekomstbeeld van Zandvoort op basis van de

vraag: hoe zou het in 2025 zijn als...? Kom langs en doe

mee aan het grote debat over de toekomst van Zand-

voort. U vindt de Dialoognotitie opwww.zandvoort.nl.

onder Bestuur>Beleid>Nota's, Plannen en Rapporten.

Meldt u aan viaToekomstdebat@zandvoort.nl.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 27 mei vanaf

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De ent ree vindtu aan het Raadhuisplein.

Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 22 april 2008 (inclusief besloten deel)

en toezeggingen

-Vast agendapunt:

-Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2007

- Nieuwe huisvesting brandweer

- Huisvesting nieuwe basisschool De School

- Delegatie vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wro aan het

college ten behoeve van de brede school

- Vaststelling voorbereidingsbesluit voor het gebied

Louis Davidscarré

-Verordeningen parkeerbeleid

- Discussiestuk"parkeerterrein De Zuid"

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na hetverschijnen 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 Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 28

mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad-

huisplein.

Op de agenda staat:

- Opening

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 23 april 2008 en toe-

zeggingen

-Vaste agendapunten en informatie college/burge-

meester. De accountant zal aanwezig zijn om zijn

beoordeling van de jaarstukken 2007 met de com-

missie te bespreken

-Jaarrekening Paswerk

- Subsidieaanvraag documentaire "Zandvoort bij de

Zee"

-SubsidieverzoekSportraad Zandvoort voor het laten ver-

richten van een onderzoek naar een omnivereniging

- Eindrapport bestuurskrachtonderzoek

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na hetverschijnen 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.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid.van de Gemeen-

tewet liggen de begrotingswijzigingen van de agen-

dapunten die op 10 juni 2008 aan de gemeenteraad

ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële

consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot

en met 10 juni 2008 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 5 en 26 juni vergadert de Commissie Welstand

en Monumenten. De vergadering begint omstreeks

15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd

is afhankelijkvan de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Wijziging Kinderopvangregister

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.

Deze wet bepaaltonder meer dat de gemeente toeziet

op de kwaliteitvan kinderopvang. Vanaf dezelfde da-

tum moet eikegemeente overeen kinderopvangregis-

ter beschikken. Ouders krijgen alleen een bijdrage voor

de kostenvan kinderopvangvan het rijk als een kinder-

centrum is opgenomen in het kinderopvangregister.

Periö mei 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden

in het Kinderopvangregister. Vanaf deze datum zijn de

volgende kinderopvanginstellingen opgenomen in het

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort:

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk

Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje

-Pluk

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer: Kamer van Koophandel 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummen 023 - 5713 665

Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 5713 665

In exploitatie sinds 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen): o

Vestiging 2

Naam: Kinderdagverblijf Pluk

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36

Postcode: 2042 PM

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 5715 513

In exploitatie sinds 15-10-2001

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen):23

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen):0

Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Kindercentrum Ducky Duck

Naam: Kindercentrum Ducky Duck

Rechtsvorm: Vo.f

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265

Postadres: Postbus 128

Postcode: 2040 AC

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 30 042

Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1

Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck

Adres: Prinsesseweg 36

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds: 01-01-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen): o

Vestiging 2

Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club

Adres: Prinsesseweg 10

Postcode: 2042 NH

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds 01-06-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen): 60

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 55
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Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummen 023 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut

Adres: Flemingstraat 9

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds 01-09-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen): 50

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Gastouderbureau Kennemerkloek

Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoonnummeno23 - 57 40 330

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau Kennemerkloek

Adres: Flemingstraat 55

Postcode: 2041 VW
Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 40 330

In exploitatie sinds: 01-10-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen) -

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen) -

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Gastouderbureau Knus

Naam: Gastouderbureau Knus

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34286356

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummen 0657 - 21 01 60

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau Knus

Adres: Witte Veld 60

Postcode: 2041 GB

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 0657 - 21 01 60

In exploitatie sinds: 07-11-2007

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen) -

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12

jarigen) -

Website: -

Ingekomen

vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen.

Zandvoort:

-Kerkstraat 31, plaatsen gevelreclame, ingekomen 14

mei 2008, 2008-088R.

-Tolweg thv Zandvoortselaan 2a, oprichten keerwand,

ingekomen 14 mei 2008, 2008-089RV.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen.

Zandvoort:

-Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel achterzijde,

verzonden 15 mei 2008, 2008-086LV.

Tervisielegging

ontwerpbesluiten
Vrijstellingen artikel 79.5 en artikel T5 Wro

Het col lege van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19.3 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het vergroten van de woning en garage op het

perceel Boulevard Paulus Loot 8 3 te Zandvoort (bouw-

aanvraagnummer: 2007-267RV).

Tevens is het college van Burgemeesteren Wethouders

is voornemens om met toepassing van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het gedeeltelijk vergroten van de woning op het

perceel Duindoornlaani7te Bentveld (bouwaanvraag-

nummen 20o8-02iRv).

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van

23 mei 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstij den. Gedurende de termijn van deterinzagelig-

gingkaneen ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek

van uw brief"zienswijze"te vermelden.

Kapvergunningen verleend

- Duindoornlaan 27A, 2 coniferen, verleend op 22 mei

2008.

- Leeuwerikenstraat 10, 1 dennenboom, verleend op

22 mei 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 beroep-

schrift heeft geen schorsende werking. Een schor-

sende 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

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van

een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen

van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van

Zandvoort heeftop 6 mei 2008 besloten tot: De aanleg

van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

aan de Hogeweg t.h.v. nr. 22.

Voorjaarsmarkt

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

ook besloten om;

op 25 mei 2008 ten behoeve van het houden van de

Voorjaarsmarkt fysieke afsluitingen te plaatsen;

dat een dergelijke fysieke afsluiting (middels drang-

hekken voorzien van retroreflecterend materiaal) in-

clusief de borden conform model Coi van bijlage I van

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

dienen te worden geplaatst op de volgende locaties:

-in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat

tegen te gaan

-in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

Nieuwstraat

-in de Koningstraat direct ten westen van de

Oosterstraat

-in de Kanaalweg direct ten westen van de Ooster-

straat

-in de Willem straat direct ten westen van de Prinses-

seweg;

-in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinses-

seweg;

-in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan)

direct ten westen van de Koninginneweg;

-In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis

Davidsstraat;

-In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de

Louis Davidsstraat;

-In de Grote Krocht direct ten Noorden van de

Hogeweg;

-In de Oranjestraat direct ten noorden van de

Hogeweg;

-In de Swaluëstraat direct ten noorden van het

Gasthuisplein;

-In de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swaluëstraat;

-Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de

aansluiting met de Gasthuisstraat.

- In het dorpsplein direct ten oosten van de

Sandrinastraat

-In de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

dat de fysiek maatregelen en bebording bij de markt

op zondag 25 mei 2008 geplaatst zullen worden van

06.00 uur tot in beginsel 20.00 uur;
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Zodoende is uit het oogpunt van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruiker en passa-

giers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van

het voetgangersverkeer;

de evenementenlocatie: Prinsesseweg, Louis Davids-

straat, Raadhuisplein, Haltestraat, Kleine Krocht, Grote

Krocht en Casthuisplein vrij van verkeer.

Tevens heeft het college van Burgemeester en Wet-

houders besloten om op 23 mei 2008 de borden E01

(Verboden te parkeren) van bijlage I van het Regle-

ment Verkeersregels en Verkeerstekens iggo met

onderbord 'Zondag a.s.' te plaatsen op de locatie van

de markt om zodoende de locatie van de Voorjaars-

markt op 25 mei 2008 vrij te houden van geparkeerde

voertuigen.

Afzettingen t.b.v.Jubileumfeest Circuit Pa f l( Zandvoort

Op zaterdag 31 mei vindt er een jubileumtoer plaats

naar aanleiding van het 5o jarig bestaan van het

Cl reu itpark Zandvoort. Hiervoor zal een 150 tal histori-

sche en moderne raceauto's vanaf het circuit naar het

Raadhuisplein rijden. Hierdoor is het noodzakelijk een

aantal straten in de centrum en het noord-westen van

Zandvoort af te sluiten.

Opgrond van het voorsta and e besluit het college van

Burgemeester en Wethouders om:

de Burgemeester van Alphenstraat, Van Speijkstraat

en Zeestraat in beginsel af te sluiten op 31 mei 2008

van 19.00 uur tot 20:00 uur of langer indien nodig.

Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de

jubileum pa rade CircuitparkZandvoort zonder proble-

men kan verlopen;

het centrum van Zandvoort afte sluiten op 31 mei 2008

vanaf 15.oouurtot o.oouurom te kunnen garanderen

dat de jubileumparade Circuitpark Zandvoort zonder

problemen zich kan opstellen en een evenement op

het Gasthuisplein te faciliteren;

fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien

van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden

conform model C01 van bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op

de volgende locaties:

- In de Burgemeester van Alphenstraat bij de rotonde

met de Boulevard Barnard;

- In de Van Galenstraat bij de aansluiting met de

Burgemeestervan Alphenstraat;

- In de Tjerk Hiddesstraat bij de aansluiting met de

Burgemeestervan Alphenstraat;

- In deTrompstraat bij de aansluiting met de Burge-

meestervan Alphenstraat;

- In de Doctor Johannes G. Mezgerstraat bij de aan-

sluiting met de Burgemeester van Alphenstraat;

- In de Van Lennepweg bij de aansluiting met de Van

Speijkstraat;

- In de J. Evertsenstraat bij de aansluiting met de Van

Speijkstraat;

- In de Doctor Smitstraat bij de aansluiting met de

Van Speijkstraat;

- In de Zeestraat bij de aansluiting met de Burgemees-

ter Engelbertstraat;

- In de Brugstraat bij de aansluiting met de

Zeestraat;

- In de EItzbacherstraat bij de aansluiting met de

Zeestraat;

- In de Kostverlorenstraat bij de aansluiting met de

Zeestraat;

- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertsstraat;

- in het Prinsenhof direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertsstraat;

- in de Stationstraat direct ten zuiden van de

Zeestraat;

- in de Brugstraat direct ten zuiden van de

Zeestraat;

- in de Achterweg om doorgaand verkeer tegen te

gaan;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

Nieuwstraat;

- in de Koningstraat direct ten westen van de

Oosterstraat;

- in de Kanaalweg direct ten westen van de

Oosterstraat;

- in de Willemstraat direct ten noorden van de

Prinsesseweg;

- In de Oranjestraat bij de aansluiting met de

Hogeweg;

- In de Grote Krocht bij de aansluiting met de

Hogeweg;

dat tevens fysieke afsluitingen middels"de rood-witte

paaltjes"geplaatst worden in:

- in het Prinsenhof direct ten oosten van de Burge-

meester Engelbertsstraat

- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat

- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat

- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Da-

vidsstraat

- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raad-

huisplein

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raad-

huisplein;

op 28 mei 2008 de borden E01 (Verboden te parkeren)

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 met onderbord "Fout! Ongel-

dige bladwijzerverwijzing." te plaatsen op de locatie

van Wagenmakerspad en Haltestraat (driemaal) om

zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde

auto's;

Gemeente Zandvoort

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balieter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum

van de vergunning. Indien hetgeen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

metvermelding van"bezwaar"in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeester en Wet-

houders, 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 devoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

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 - ló.oouur

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 waar-

over u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u

eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen overconcrete ofgewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of

aanbieden van banen in Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Dit jaar bestaat het Zandvoortse circuit Bojaar. Op

31 mei staat een grootse viering van het jubileum,

op het circuit maar vooral ook in het dorp, op stapel.

"Het circuit zo goed als klaar"

Dat kopte het Zandvoorts Nieuwsblad trots op

10 juli 1948. Zandvoort en de Zandvoortse me-

dia stonden in die tijd bol van 'ons' circuit en de

aanleg werd op de voet gevolgd. Het circuit, waar

burgemeester Van Alphen zich zo druk voor had

ingespannen, zou op 7 augustus van dat jaar of-

ficieel worden geopend met een aantal races. In

een van de races zou onder andere de Birmaanse

prins Bira deelnemen. Hij won, naar verwachting,

ook deze race. Hieronder het verslag van een

persconferentie op het raadhuis. Tevens zou de

jonge prins Bernhard aanwezig zijn.

Het duurt geen maand meer of een aantal wedstrijd-

auto's, waaronder wellicht wel de meeste vanuit het

buitenland zullen komen, daveren over het nieuwe

circuit, dat zo riant is aangelegd ten noorden van het

oude. Dinsdagmiddag heeft burgemeester H. M. van

Fenema een persconferentie gehouden ten raadhuize,

waarbij verschillende autoriteiten van de Koninklijke

Nederlandse Automobielclub (KNAC) aanwezig wa-

ren. Deze persconferentie werd gehouden om mede-

delingen te doen omtrent onze auto-toerweg, die straks

op 7 Augustus als racebaan zal worden gebruikt. De
heer van Haren gaf een uiteenzetting over de wijze,

waarop deze auto-toerweg is tot stand gekomen.

In 1 939 werd een proefgenomen met het toen gereedgeko-

men circuit in het noordelijk gedeelte van onze gemeente,

waarbij bleek, dat dit circuit op den duur niet zou kunnen

voldoen. In de zomer van 1939 werden namelijk voor het

eerst in Nederland wedstrijden gehouden met toerwagens

om de grote prijs van Zandvoort. Een groot deel van au-

tosportminnend Nederland kwam toen naar hier en qua

organisatie en publieke belangstelling werden deze wed-

strijden een succes.

De oorlog maakte helaas een einde aan een veelbelovend

begin. Reeds was de gemeente begonnen met de aanleg van

een weg door het ongerepte duingebied ten noorden van

het circuit en de aandacht viel toen op deze weg om hem

als nieuw vergroot circuit te kunnen gebruiken. Deze plan-

nen namen vastere vorm aan, toen verschillende duinval-

leien werden volgestort met puin, dat van de op last van de

Duitsers afgebroken huizen kwam. Nu kwam dat puin van

pas, de gehele onderlaag van de nieuwe auto-toerweg kon

ermee worden aangelegd. Nadat dit goed was ingewalst,

kwam hierover een laag hoogovenslakken en hiertussen een

hardmakende stof, waar overheen de eigenlijke bovenlaag

kwam te liggen. Het grootste gedeelte is thans gereed en we

hebben ons de vorige week er van overtuigd, dat deze weg

ideaal is aangelegd door een fraai duingebied.

^k de nog )";'8=
^r„ing van

het circuit

de feestelijke
openmg

foto^COZbidl^ ^^

De heer van Haren prees de aanleg en roemde de weg

als veilig, snel en spectaculair. Naar zijn oordeel is

deze weg een van de snelste en mooiste circuits van

Europa. Volgens zijn mening zullen de 'ronden' in

circa tweeënhalve minuut kunnen worden afgelegd,

waarbij dan meer dan 4 km is gereden. In de bochten

ligt de weg behoorlijk schuin evenals dat het geval

is met de Zandvoortselaan. Er is één haarspeldbocht

in, waar menig coureur zich wel eerst mag oefenen.

Gevaarlijk is deze bocht echter niet én door de hel-

ling én door zijn overzichtelijkheid. Het omringend

duinterrein is zodanig, dat een enorm aantal bezoekers

deze races kunnen volgen, terwijl vlak bij de haar-

speldbocht de voornaamste tribunes zullen komen,

waarvan er een permanent zal blijven. Deze tribune

alsook de pits zijn opgetrokken van de hele stenen,

die men tussen het puin aantrof Een tijdelijke tribune

zal 2000 zitplaatsen bieden, terwijl de permanente aan

1000 personen plaats biedt. De KNAC heeft reeds met

haar zusterorganisatie in Engeland contact gehad en

gedaan gekregen, dat een twintigtal Engelse rijders

met de allernieuwste machines hier zullen komen.

Hopelijk zal het weer meewerken en dan staat het

wel vast dat het bezoekersaantal de 100.000 dicht zal

naderen.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de

inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven

in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Beste redactie,

Craag wil ik nog een aanvulling geven op het

stukje over de AED, in 'Met oog en oor de

badplaats door' van 2 mei.

De AED kan ingezet worden hij een circula-

tiestilstand, maar zal niet hij iedere circula-

tiestilstand ook werkelijk een elektrische schok

geven. Meestal omdat het in die situaties niet

zinvol is om te schokken. Daarom is het nood-

zakelijk dat er zoveel mogelijk mensen kunnen

reanimeren. Reanimeren is bij iedere circula-

tiestilstand zinvol, het verhoogt (en dus niet

garandeert) de herstelkans op een spontane

circulatie. Veelal is aanvullende behandeling

daarbij nodig. Dat kunnen elektrische schok-

ken zijn en in andere gevallen is medicatie

de aangewezen behandeling. De twee meest

voorkomende oorzaken van circulatiestilstand

zijn ventrikelfibrilleren (als het ware een hart

dat zich zo chaotisch samentrekt dat hetgeen

bloed rond gepompt krijgt) en de werkelijke

hartstilstand (hier doet het hart niets meer).

Bij de eerstgenoemde oorzaak is het geven van

een schok noodzakelijk om te proberen de cir-

culatiestilstand op te heffen, bij de tweede re-

den zal dat geen enkele reactie oproepen. Dan

is voornamelijk medicatie noodzakelijk. Het

reanimeren is echter in beide situaties zinvol,

doordat het altijd zorgt voor een verhoogde

kans op herstel van de circulatie. Dus AED's

hebben een meerwaarde, maar vergeet niet te

reanimeren zolang er geen AED of deskundige

hulp is.

Misschien kan de gemeente hierin een stimule-

rendefactor zijn: zoveel mogelijk burgers leren

reanimeren!

Trudie van Duin

Ambulanceverpleegkundige

Center Parcs sponsort

Topsport Kennemerland

Boudewijn van Viisteren (i.) en Ruben Houl<e5

Ruben Houkes, we- Boudewijn van Viisteren,

re ld ka m p ioe n judo

en topsportmanager
van stichting Topsport

Kennemerland, heeft

maandag uit handen

van de nieuwe direc-

teur van Center Parcs,

de sleutel van een paar

bungalows overhan-

digd gekregen. Houkes

gaat de bungalows ge-

bruiken als wisselwo-

ning voor Olympische

topsporters van buiten

de regio, die in de om-
geving van Zandvoort

wekelijks moeten trai-

nen. "Het begon met de

softbaldames die van-

uit Brabant in Haarlem

moeten trainen. Daar

is geen woonruimte
voorhanden, dus zou-

den ze iedere dag heen

en weer moeten reizen.

Center Parcs bood uit-

komst. Zij zitten nu door

de week hier en spelen in

de weekenden bij hun ei-

gen clubs. Ondertussen

kunnen ze redelijk op

hun gemak naar'echte'

woonruimte op zoek. Na

de dames komen er nu

een aantal judoka's die

bij Kenamju trainen. Ook

zij kunnen nu naar 'ech-

te' woonruimte zoeken."

Een mooie sponsoring

van park Zandvoort!

^
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Sportraad

Onderzoek naar oTTmiveTeniging
Het college heeft besloten om de Sportraad Zandvoort een

subsidie van € 5.000 te verlenen om een onderzoek naar de

wenselijkheid en de mogelijkheid van een omnivereniging in

Zandvoort te bekostigen. Het is de eerste stap naar het onder-

zoek want het collegevoorstel moet nog in de commissie Plan-

ning & Control besproken worden waarna de gemeenteraad

het laatste woord heeft.

Sportverenigingen komen
steeds meer vast te zitten

in de brei van wetgeving, re-

gels en regeltjes die van ho-

ger hand worden opgelegd.

Niet alleen vanuit 'Den Haag'

maar ook de landelijke sport-

bonden maken het steeds

bonter waardoor het steeds

moeilijker wordt om een ver-

eniging te leiden. Eisen ten

aanzien van hygiëne, milieu

en belastingen vergen enorm

veel extra energie, tijd, geld

en kwaliteiten van het be-

stuur en de vrijwilligers van

de sportvereniging.

Aangezien Zandvoort een

relatief groot aantal kleine

sportverenigingen kent, zou

het wel eens wenselijk kun-

nen zijn om de krachten te

bundelen. Tevens zouden de

sportverenigingen een rol

kunnen gaan spelen in de

naschoolse opvang.

Al een aantal maanden is de

Sportraad Zandvoort met

deze materie bezig, geïnspi-

reerd door sportwethouder

Gert Toonen die tijdens een

toespraak voor Zandvoortse

sportbestuurders dit on-

derwerp naar voren bracht.

Toonen wil voorna mei ijk kleine

sportverenigingen, die moeite

hebben om goede vrijwilligers

en bestuurders aan zich te

binden, een helpende hand

reiken door ze in één grote

vereniging op te laten gaan.

Het besturen zal daardoorge-

makkel ijker gaan evenals een

aantal gemeenschappelijke

taken als de ledenadministra-

tie, het innen van contributie-

gelden en het aantrekken van

sponsors en vrijwilligers. Het

college heeft deze gedachte-

gang gehonoreerd door een

onderzoek te subsidiëren dat

waarschijnlijk dit jaar nog van

start zal gaan.

FUTSAL

38^ zaalvoetbaltoernooi van start

Vorige week is het 38° Zandvoort zaalvoetbaltoernooi van

start gegaan. 23 ploegen zullen in circa 6 weken uitma-

ken wie dit jaar de grote beker in ontvangst mag nemen.

Ondertussen zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld

en gezien het niveau belooft het weer een mooi toernooi

te worden. De finalewedstrijden staan voor 14 juni op het

programma.

Na 37 keer succesvol geor- stokje nu overgenomen door

ganiseerd te zijn door SV een nieuwe bezetting en-

Zandvoort (en daarvoor thousiaste organisatoren

Zandvoortmeeuwen), is het van Sportcafé Zandvoort.

Gedurende de 5 weken zal

de Korver Sporthal weer het

domein zijn van de futsallers,

zoals dat officieel heet. De tij-

den van weleer, met per avond

meer dan 500 toeschouwers,

zullen waarschijnlijk niet meer

herleven maaröweken kijken

naaraantrekkelijkfutsai is ook

niet weg. De wedstrijden wor-

den iedere werkdag gespeeld

vanaf 19.30 uur. De toegang

is vrij!

SOFTBAL

Verlies ZSC softbalsters

Het damessoftbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd tegen

Vennep Flyers niet naar zich toe kunnen trekken. Het duel in

Nieuw Vennep werd met 9-5 verloren.

In de eerste drie innings do-

mineerden deverdedigingen.

Pas in de 4e inning wist ZSC

via runsvan NiekiValkenstijn,

Marcella Balk,Sandra Castien,

Lida Oudshoorn en Denise

Kerkman een 0-5 voorsprong

^^^^^^

te nemen. Het antwoord
kwam in de gelijkmakende

slagbeurt toen Vennep
Flyers zes keer de thuisplaat

wist te passeren, waardoor

het 6-5 werd. In de volgen-

de innings wist ZSC niet

meer te scoren en bereik-

ten slechts Martina Balk en

Denise Kerkman in de 5e in-

ning het eerste honk. Vennep

Flyers daarentegen wist

op het pitchen van Wilma
van Riemsdijk (yx 3-slag, 3X

4-wijd, 13 honkslagen te-

gen en 3 veldfouten) nog 3

punten te scoren, waardoor

de 9-5 overwinning een feit

was.

Hockey

Open dag ZHC
Aanstaande zaterdag, 24 mei, vindt er tussen 10.00 uur en

12.00 uur de jaarlijkse open dag van de Zandvoortsche Hockey

Club (ZHC) plaats. Kinderen van alle leeftijden kunnen onder

begeleiding van de aanwezige trainers een aantal oefeningen

doen. Uiteraard zijn sticks en ballen beschikbaar en na afloop

krijgt elk kind een attentie.
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fr wordtfanatiek gehockeyd bij dejeugd

Bij ZHC zijn geen wachtlijsten

en/of selectietrainingen. Voor

alle teams kunnen kinderen

zich aanmelden. Alle teams

(met uitzondering van de al-

lerjongsten) trainen op het

Zandvoortse sportcomplex

Duintjesveld twee keer per

week onder begeleiding van

een gediplomeerde en enthou-

siastetrainersgroep. Daarnaast

besteed ZHC veel aandacht aan

activiteiten naast het hockeyen

zoals het Sinterklaasfeest, car-

naval, een 'sleep-in' en diverse

toernooien. U bent zaterdag

tussen 10.00 uur en 12.00 uur

van harte welkom.

Provinciaal Jeugdsportfonds

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten tot

de oprichting van een Provinciaal Jeugdsportfonds. Met de in-

stelling van dit fonds wil de provincie het mogelijk maken dat

alle kinderen kunnen sporten in verenigingsverband.

Ook kinderen uit gezinnen met

een minimuminkomen kunnen

zich op deze ma nier op sport lef

gebied ontwikkelen. Voorde pe-

riode20o8toten met20ii wordt

€ 2.000.000 door Gedepu-

teerde Staten gereserveerd

voor het Jeugdsportfonds.

Provinciale Staten zali septem-

ber definitief besluiten over

de oprichting van het fonds.

Gedeputeerde Sascha Bagger-

man, die onder andere sport en

jeugd in haar portefeuille heeft,

beschouwt het Provinciale

Jeugdsportfonds als een be-

langrijke ontwikkel ing. Zij is van

mening dat iedereen een kans

moet krijgen om te sporten en

zelfs om Noord-Hollands kam-

pioen te worden.

Het Provinciaal Jeugdsport-

fonds heeft speciale aandacht

voor kinderen met een beper-

king en jeugdige sporttalen-

ten. Kinderen die in aanmer-

king komen voor het fonds

zullen door intermediairs uit

de sectoren onderwijs, sport en

jeugdzorg worden voordragen.

Dit zijn bijvoorbeeld leraren of

artsen die signaleren dat een

kind uit een gezin met een

laag inkomen baat kan heb-

ben bij sporten. Vervolgens

kunnen zij een aanvraag bij

het Jeugdsportfonds voor het

kind indienen.

Het voornemen is de uitvoe-

ring hiervan doorSportservice

Noord-Holland te laten doen.

Zij zullen onder andere on-

dersteuning bieden aan lo-

kale Jeugdsportfondsen en

aan het bestuur van het pro-

vinciale fonds. Ook zullen zij

verantwoordelijk zijn voor

het opstellen van jaarplan-

nen en de begroting. Vanaf

september zal Sportservice

Noord-Holland dan ook begin-

nen met activiteiten om het

Provinciaal Jeugdsportfonds

te promoten.

Paardensport

Nieuw bestuur stichting Kortebaandraverij
De stichting Kortebaandraverij heeft een nieuw bestuur. On-

der voorzitterschap van Johan Beerepoot, gaan zij zich inzet-

ten om de kortebaandraverij voor Zandvoort te behouden en

dit jaar voor de 34e keer te organiseren.

Kortebaandraverij is een traditie in Zandvoort

Medebestu ursledenTonAriesen

(secretaris/penningmeester)

en Willem Harder (lid) worden

gesteund met hand- en span-

diensten door de voormalige

bestuursleden Piet Pijper en

Peter Kramer. Ook zal Frits Keur

zijn hulp aanbieden. "We mer-

ken nu al een goede samenwer-

king met de gemeente en po-

litie, zeer belangrijk natuurlijk.

We zijn dan ook vol goede hoop

dat het ook dit keer weer gaat

lukken al kunnen we natuurlijk

altijd nog een paar sponsors

gebruiken", zegt Beerepoot.

Naast hoofdsponsors Holland

Casino en Casino Royale (uit

de Haltestraat) zoekt het nieu-

we bestuur nog een aantal

Zandvoortse bedrijven die zich

aan een paard willen binden.

Er bestaat zelfs een mogelijk-

heid dat die hun sponsorgeld

terugverdienen als hun paard

uiteindelijk de koers wint. Ook

particulieren kunnen zich aan

een paard binden. Voor € 5o

hebjealdeheledagplezieren

is er eveneens een mogelijkheid

om je geld terug te verdienen.

Het organiseren van de drave-

rij kost een pak geld. Alleen al

voor de aanleg van de baan is

circa € 10.000 nodig. Dan zijn

er nog startgelden te betalen

en moet de boel ook weer op-

geruimd worden. "Dat willen

we voor een gedeelte terug-

verdienen door de advertenties

in het officiële programma-

blad. Dat komt op de dag van

de draverij, na de loting die 's

ochtends in Den Haagverricht

wordt, met een speciale koerier

naar Zandvoort en ziet er altijd

prachtig uit. Zandvoortse be-

drijven kunnen daar nog volop

in adverteren. Ook krijgen

grote sponsors spandoeken

langs de baan", zegt Ariesen. U

kunt zich melden als sponsor

of voor meer informatie bijTon

Ariesen via 06-53191894 of in

café Oomstee, Zeestraat 62 in

Zandvoort.

Handbal

Handbalsters nog niet veilig

Met nog twee wedstrijden te gaan is het eerste dameshand-

balteam van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) nog

steeds niet vrij van degradatiezorgen. In de thuiswedstrijd

van zondag tegen het Purmerendse Vido viel echter geen eer

te behalen. De koploopsters konden bij winst of gelijkspel de

kampioensvlag van de eerste klasse hijsen.

In het begin van de

wedstrijd konden de

Zandvoortse dames nog

wel bij blijven. Martine

Balk gaf ZSC met een

fraai onderhands schot

de leiding, 1-0. Tot 4-4

ging de strijd gelijk op,

maar daarna nam Vido

met vaak fraaie aan-

vallen en snelle breaks

het heft volledig in

handen en moesten de

Zandvoortse dames ver

terug. Ondanks de grote Daphine van Rhee wordt onregiementair afgestopt

inzet van de Zandvoortse for- Ook na de pauze bleef ZSC hard

matie was de achterstand bij werken voor een beter resul-

ze niet voor niets de ranglijst

aanvoeren. Dat de eindstand

uiteindelijk uitkwam op 17-34

was gezien het spelbeeld niet

verrassend. De Purmerendse

formatie mocht dan ook na

afloop de bloemen in ont-

vangst nemen. Voor

de Zandvoortse ploeg

zijn er echter andere

zorgen. Met nog twee

wedstrijden te gaan, af-

gelopen dinsdag thuis

en komende zondag uit,

zullen er nog een aantal

punten gehaald moe-

ten worden om niet te

degraderen.

De Zandvoortse doel-

punten werden ge-

maakt door Daphina

van Rhee (7), Lucia v.d.

Drift (4), Martine Balk (4),

Suzanne Zwemmer (1) en

Autosport

Zandvoortse AiGP

geen seizoensopening

De Zandvoortse editie van het komende AiCP seizoen zal niet

de openingsrace zijn. Die primeur is dit jaar voor het eerste

weggelegd voor het circuit van Mugello, dat in het prachtige

Toscane in Italië ligt.

Jeroen Bieekemolen in actie op Brands Hatck) (CB)

Ergaat weer het een en ander opgelost. Zandvoort echter

veranderen in de reglemen- raakt de seizoensopening

ten van de AiGR De grootste dan kwijt.Of dat een nadeel is

verandering is de nieuwe moet worden afgewacht. Feit

motor van Ferrari, die aan alle is wel dat deze krant ditmaal

teams geleverd zal worden, eerder de juiste gegevens en

Het zou dus wel een goede foto's van de nieuwe wagens
zaak zijn als de eerste race en rijders bij elkaar heeft om
met die nieuwe motor dicht

bij de Ferrari-fabrieken gere-

den zou worden. Onderdelen

zijn dan snel voorhanden

en eventuele kinderziekten

zouden snel kunnen worden

u te informeren. Dat was
voorheen een onhaalbare

klus omdat veel teams op het

allerlaatste moment pas be-

slisten welke rijders zij naar

voren schoven.

rust opgelopen tot 8-17 taat. Vido liet echter zien dat Sjane Joole (1).

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:

Administratiekantoor K. Willemse Motorrijschool Goede
Apotheek Beatrixplantsoen Netexpo Internet BV
Auto Strijder OHD
Autobedrijf Zandvoort P.vanKleeff

Beach ClubTien Paal 6g
Bertram & Brood Parfumerie Moerenburg

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Pluspunt Boomhut
Café Oomstee Pole Posltlon

Cane & Co Furniture and Interiors Rabobank Zuld-Kennemerland

Cense en van Lingen Radio Stiphout

Chin Chin Rosarlto

Circus Zandvoort Sea Optiek

Club Nautique SelektMall

Corry's Kaashoek Shanna's Shoe Repair

Danzee & Leatherwear

Dobey Zandvoort Slagerij Marcel Horneman
Dorsman Assurantiën Slinger Optiek

Etos Take Flve

Gemeente Zandvoort Thalassa Strandpaviljoen 18

Greeven, Makelaardij o.g. Top Thuiszorg

IJzerhandel Zantvoort Van Aacken Glaszettersbedrljf

Jobtlde Vanhier

Kroon Mode Van Schalk Omaco Makelaars

La Bonbonnière Vis Culinair

Media Markt Cruquius Willemse Elektrotechniek

Medina Woninginrichters Zorgspeclallst

)
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DVOORT

Hele MAAND mei:

ASPERCESCHOTELMET
BEENHAM, KRIELTJES, EIEREN

EN HOLLANDAISE SAUS 100 CR € 1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boehing ven uw valuintiel

AlPesn Vn30f ZandvDort P^ï-haudcir^
Wsag naar du VDOfwuardan.

GrotiS Krocht 21 -02a-ST12560
ï«iridviiK!rt@«)nvaart, nl

^toerkoop.n[s^.

Atromp
SROTi KRDCtHT 3-ï ^AWDVODKT

Nu bij aankoop van 6 flessen Rosé

€io,-kortiTig!

Maak zelf uw keuze uit ons ZOMERSE,

FRISSE en GEKOELDE assortiment.

'^>

Vistrio
Geb. kabeljauw, zalm en

scholfilet iiicl. garnituur.

Pashouders:

van€ 18,- voor €16,50

Kerkstraat 14

2042 JE Zandvoort

B K A S * f: f: M Tel.nr: 023-5712102

HAROCfWIO ^ ''^êen per week geopend

Il h <h i ,1 i; B .\ \ i van 09.00 tot 22.00 uur

Nieuw in onze collectie;

romantisch - en stoer tafellinnen, kussens

:n servies van Bastion CoUections!

pashouders 5% korting op de gehele collectie.

Nieuw binnengekomen:

Zeer grote coiiectie

maritieme artil<elen!

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092

www.chocoladehulswltlemsen.nl

Week van de
Zee actie!

marsepein

haringen
Per stuk € 2,50 nu:

5 voor 10 euro!

Koene Cleaning Service ^tcsj^

10% korting op schoonmaakartikeleï
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

r — — — — — — — — — — — — — — n

Bestel nu de ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas ('€Z50j

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening). ANDVOORT

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende.Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

Deze pas is geldig 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-

advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL
if^

image
Op vertoon van de ZandvoortPas

5% korting op
de gehele zomercollectie!

Burg. Engelbertsstraat 94b - Zandvoort

7 dagen per week geopend

GMD CAFÉ 25
Kom gezellig bij ods loBcben

2 personeD voor de prijs van 1

voor ZaodvoorÈPashoaders

GoDd Crfe 25= Kertstraai 25 - Tel. 5713510

Des
croissants
comme 4

en France""
* Croissantjes op z'n lekkerst

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Franse
Croissant

Vers uit onze boulangerie achter

de winkel

.U ^atio.

Aanbod geldig tot en met woensdag 28 mei 2008

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865

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

Medina Woninginrichters
Elk 2 vowwgordijn voor de helft van de prijs

(Vouw)gordijnen VTapijt

Vitrages Vinyl
Luxaflex Laminaat
Zonwering Parket

023-531 78 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

iviviv.medina-woninginrichting.nl

MARK SJERPS
internet
www.marksj erps.eu

06 188 688 37

op vertoon van de Zandvoortpas:

10% korting op xiw nieuwe website

EMOTiON BY

ESPIRIT
Op vertoon van uw ZandvoortPas

Van 22 mei t/m 4juni:

io% korting op de

nieuwe collectie schoenen!
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Speciale aanbieding voor de
maand mei ieder tweede artiliel

voor de helft van de prijs

Chaozzz - Schoolstraat 3 ^otialbare tno'»'
•* :„„<.enoud023-57 34 221

Woensdag gesloten
voor jong'

FC3TO MENNO GORTER
AndiDDa tn DigllBaL U«h» kan IvH iltofiBjf

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"

Pasfoto's
van dezelfde persoon

vDorda

Halve prijs!

i:;rul.i Krjuhl ÏU ' T.anritna.-^. • Tal CÏJ STiOfiflö

mjiflindaa Vtv laierdsa vanijl r> in uur

www.fötomennogorter.nl

C\^^

VooT Bibi foT Shoes komen ze van ver!

BibiforShoes is al jarenlang een gevestigde naam in het

Zandvoortse winkelcentrum. De winkel staat bekend

om de goede service. Daarnaast biedt het assortiment

een ruim aanbod aan topmerken als Replay, Cuess en

Ugg."Van heinde en verre komen klanten elk jaar terug

om bij ons schoenen te kopen", vertelt eigenaresse Ans

Alferink trots.

Bibi for shoes is een winkel met

een zeer uitgebreid assortiment

van topmerken aan dames- en

herenschoenen. Denk aan mer-

ken als Birkenstock, Lacoste, Le

coq sportif en Dokter Scholl. De

keus is enorm. Schoenen, laarzen,

boots, slippers en damesmuiltjes

zijn hier in alle kleuren en maten

verkrijgbaar! Nu de zomer in zicht

is zijn er in de schappen veel slip-

pers en muiltjes te vinden in vro-

lijke felle kleuren.

^ DUET

Voor zandvoortpashouders aanbieding

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie

06-54280393 of 023 - 5730107
www.members.lycos.nlVijschoolduet

Familiebedrijf

Voor eigenaresse Ans Alferink

was het niet meteen liefde op

het eerste gezicht. "Mijn liefde

voor schoenen is ontstaan toen

ik samen met mijn man de win-

kel begon te runnen. Vaak ging

ik mee naar schoenenbeurzen in

binnen- en buiten land, daar zag ik

de meest uiteenlopende schoenen

voorbij komen. Ik begon schoenen

daardoor steeds leuker te vinden",

vertelt Ans. Met veel plezier staat

Ans in de winkel. Vooral het con-

tact met klanten vindt ze erg leuk.

"Het is leuk om te zien dat klanten

tevreden zijn over de winkel. Er zijn

klanten die hier al twintig jaar ko-

men. Zodra de vakantie aanbreekt

zie je de bekende gezichten weer

opduiken. Een aantal Duitse toeris-

ten komt elk jaar bij ons schoenen

kopen die in hun eigen land niet

te verkrijgen zijn." Haar dochter en

zoon komen Ans regelmatig hel-

pen in de winkel. "Het is een echt

familiebedrijf: iedereen draagt

een steentje bij."

V i
"^

Aanbieding
Voor ZandvoortPashouders is er

een speciale aanbieding! Op ver-

toon van de persoonsgebonden

ZandvoortPas ontvangt u bij Bibi

for shoes 10% korting op de ge-

hele collectie met uitzondering

van de afgeprijsde artikelen. Bibi

for schoes is te vinden boven-

aan de Kerkstraat, nummen.Tel.

5714410.

Lijst van deelnemende
bedrijven
(in alfabetisclie volgorde)

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestmat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestra^ "*

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisple,

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat

Autorijschool Duet - 06-54280393

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphens'^

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby -Art- Gasthuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - -^z 1^2 <:

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes -/ferfetraof , .«

Cnsozzz - Schoolstraat

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:

venue Livmg « uiving - i^erKsiraai

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

MarkSjerps Internet - 06 18868837

Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Grand Café 25 - Kerkstraat

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

She Satehcafé - Zeestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 48J
—
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Burg. van Fenemaplein 4/6

Direct te betrekken! Ruim zonnig 4 kamer appartement

(verbouwd naar 3 kamers) met zeeziclit aan woonkamerzijde

en aan de aciiterzijde uitziclit op liet dorp. Er zijn balkons aan

zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift

• Centrum, station en openbaar vervoer op ca. 100 m afstand

• Berging in de onderbouw
• Oplevering in overleg, snelle oplevering is mogelijk

• Woonoppervlakteca. lOOm^

Vraagprijs € 249.555,- 23
Virtual tour

Witteveld 66
Goed onderhouden royale 2 onder 1 kap villa, gelegen aan de

rand van Park Duijnwijk, met 4 zeer ruime (slaap)kamers,

heerlijke ruime L-vormige woonkamer met haard, allen met

goede lichtinval. Zonnige tuin op het zuiden met achterom,

garage en oprit voor meerdere.

• Buitenzijde geheel geschilderd in september 2007
• Gehele woning voorzien van houten vloerdelen

• Gebruiksoppervlakteca. 170m^

Hogeweg 22/10

Vraagprijs € 619.000,-
Virtual tour

In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer

appartement met zonnig balkon op het westen en een vleugje

zeezicht. Complex Westerduin is tussen het gezellige centrum

en het strand gesitueerd en beschikt over een lift.

Betreft appartement op de 2' verdieping.

Uitzicht op de watertoren

Inpandige berging

Geheel v.v dubbele beglazing en hardhout kozijnen

Gebruiksoppervlakte ca. 70 m^

Vraagprijs € 245.000,-
Virtual tour

a^
^o!^

510^
SgbS

Met trots presenteren wij u onze nieuwe

woninggids, fullcolor, groter van opzet en met

een kids rubriek, Cense & Van Lingen Junior

!

Doe nnee nnet de kleurwedstrijd/prijsvraag en

ontvang bij inlevering tijdens kantooruren

een strandbal, ook maak je kans op 2

kaartjes voor de Linneaushof

!

i

ï Vorige week is de woninggids huis aan huis

I verspreid, heeft u deze nog niet

J ontvangen, dan horen we dat graag van u

en zullen wij voor nazending zorgen !


