
©Zandvoortse
Courant

Makelaars O.C.

CENSE "
zwjLINGEN
Zie onze advertentie op

de achterpagina!

Actueel
P9 Nieuwjaarsduik

Actueel
P12+13 ZandvoortPas!

2e jaargang • nr. 49 weeki 5 januari 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Rubriek
P17 Nieuw: Jongerenpagina

www.zandvoortsecourant.nl

Voor u ligt de vernieuwde

Zandvoortse Courant. Vanaf

deze week zal de gemeentelijke

blokadvertentie op een vaste

plek gepubliceerd worden:

pagina 23. Daarnaast zal de

achterpagina verzorgd worden

door de gemeentelijke commu-
nicatieafdeling. Deze pagina

krijgt ook een eigen naam:

Gemeente Zandvoort Nieuws

en zal ingaan op zaken die in

de blokadvertentie om wat

meer uitleg vragen.

Een andere wezenlijke verande-

ring is dejongerenpagina.Twee

jeugdigen journalisten zullen

deze gaan vullen met nieuws

dat voor jeugd tot ca. 26 jaar

belangrijk is of kan zijn. Wat u

niet meer aan zult treffen is de

rubriek Etenswaardigheden,

echter de horeca zal ruim aan-

dacht blijven houden. Voorts zal

de wijnrubriek nog maar eens

in de maand gepubliceerd wor-

den, We hopen door deze ver-

anderingen een nog groter

lezersrubriek aan ons te binden.

De Manimetjes

Nieuwjaarsduik bij Take Five

Ook in Zandvoort werd tijdens oudejaarsnacht veel de lucht in geschoten. (foto: Chris Schotanus)

'Ze waren wel weer heel

snel terug u'tt het water.

Zo koud was het toch niet?'.

Het team van de Zandvoortse

Courant is dan ook, met recht,

trots op het product dat voor

u ligt. Toen de eerste krant

nieuwe stijl in februari aan u

gepresenteerd werd, was dat

team nog niet zo groot. In de

loop van het afgelopen jaar is

dat gegroeid naar bijna 20

medewerkers! Tijdens de

sneeuwjacht van afgelopen

vrijdag is deze foto gemaakt

waarop zij, zo goed als alle-

maal, te zien zijn. Bij dezen wil-

len zij u een gelukkig en

gezond Nieuwjaar wensen.

Wat in deze editie ook opvalt,

zijn de advertenties van de

deelnemende ondernemers

aan de ZandvoortPas. Op de

. beide middenpagina's zullen

zij naar de pasbezitters toe

hun aanbiedingen en kortin-

gen adverteren. Vanaf 1 janua-

ri jongsleden kunt u gebruik

maken van de aantrekkelijke

aanbiedingen en kortingen

waar u, als ZandvoortPas bezit-

ter, recht op heeft. Zoals u zult

zien is het een groot scala van

ondernemers die uw pas

accepteren, zonder dat u iets

extra's zult hoeven doen. Zorgt

u er wei voor dat u uw
ZandvoortPas altijd bij u hebt

zodat u er optimaal van kunt

profiteren!

De pas is altijd te bestellen.

Voor slechts €7,50 bent u de

gelukkige bezitter hiervan. De

pas brengt nog meer voorde-

len met zich mee. Omdat het

een initiatief is van de

Zandvoortse Courant, kunt u

een gratis Zandkorrel (mini-

advertentie) laten zetten.

Tevens krijgt u een mooie

boodschappentas met het

logo van de ZandvoortPas erop.

Passen zijn te bestellen via de

bon op pagina 10.

Ttade

Automobielen Zandvoort

Max PlanikHrMt AB 0Ï3 - 57305 1
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www.trade-ard.nl

De medewerkers van de Zandvoortse Courant

wensen u een heel mooi ja a r in ons geliefde dorpl (foto:OvM Fotografie)

DE BESTE
WENSEN

VOOR 2006 !!

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

Kerstbomen
verbranding

De traditionele kerstbomenver-

branding zal dit jaar op woens-

dag n januari aanstaande

plaatsvinden. De bomen kun-

nen 's middags aangeboden
worden bij de remise aan de

Kamerling Onnesstraat en bij

de Rotonde.

Vorigjaar werd de verbranding

pp het allerlaatste moment
afgeblazen door een zeer ster-

ke, aanlandige wind die opstak.

Daardoor werd het te gevaar-

lijk. De kerstbomen kunnen

woensdag n januari tussen

13.00 uur en 16,00 uur ingele-

verd worden op het terrein

naast het Casino aan de

Strandweg (op de Rotonde) of

bij de remise aan de

Kamerlingh Onnesstraat. Elke

ingeleverde boom levert g 0,25

en een lot op. Onder de uitge-

geven loten, verloot de

gemeente 20 cadeaubonnen

van ieder



Familieberichten

Zij die ons liefhebben, zullen ons nooit verlaten

Een lief, klein, oprecht mens is heengegaan

[n de prille nieuwjaarsnacht van 2006

is vredig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder,

oma, overgrootmoeder en zus

Lilian Catharina Johanna Boddé-Buurman

- Lili -

22 oktober 1913

Amsterdam
1 januari 2006

Zand voort

Zij was positief en opgewekt en zo zullen wij haar

ons altijd blijven herinneren. Wij zijn haar erg

dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend.

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zus.

Mama blijft in hel Huis in de Duinen, alwaar geen bezoejc.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in Crematorium

Westerveld op vrijdag 6 januari 2006 te Driehuis om
15. 15 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij

heeft ondervonden van alle medewerkers van

het Kuis in de Duinen.

In het Huis in de Duinen, Heijermansweg 73 te Zandvoort

is gelegenheid lot het tekenen van een condoleance register.

Correspondentieadres: Sylvia Rademakers-Boddé. Frans

Halslaan 6. 3941 CR Doom

Bedroefd geven wij u kennis dat onze lieve zorgzame

moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is overleden

op de respectabele leeftijd van 95 jaar.

Fem van Leenders - Speek
weduwe van Henk van Leenders

een bijzondere vrouw, "een moeder voor velen",

is van ons heengegaan.

Dedemsvaari

13 februari 1910

Geert en Ineke

Caroline, Roel, llja

Joost, Marie I Ie.

Kaat. Suus

Alte en Pieter

Zandvoort

3 1 december 2005

Gerril en Marja

Manon. Alc\ander,

Sven. Maarten,

Saskia, Isa

Margreet en Kees

Correspondentieadres:

G.J. van Leenders

Oosterhaven 46

1671 ACMedemblik

Onze moeder is overgebracht naar hei uitvaartcentrum aan

de Tollenstraat te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

donderdag 5 januari in het crematorium Westerveld,

Duin en Kruidbcrgwcg 2-6 te Driehuis.

Tijd van samenkomst 14.15 uur aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid lol condoleren in

de ontvangkamer van het crematorium.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag;

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur tot maandags 08.00 uur.

Old soldiers never die,

theyjust fade away

Met droefheid doch dankbaar dat wij bijna 56 jaar

samen waren geef ik kennis van het overlijden van

mijn man. vader, grootvader, overgrootvader

Arthur Rowland Todd
Jim

28 september 1920

Barrington Borough USA

Janny Todd - Balledux

1 januari 2006

Zandvoort

De Zilk Jannika Bindels-Todd

Dirk Binde Is

Nijkerk Ro Iand Todd

Gerda Todd-van Dunschoten

Hamm (D) John Todd

Gunhild Todd-Stockem

Zandvoort AliceTodd

klein en achterkleinkinderen

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op

donderdag 5 januari 2006 van 19.00 lol 20-00 uur in

"'t Huis in de Duinen". Herman Heijermansweg 73

2042 XB te Zandvoort

De ter aarde bestelling zal plaatsvinden op

vrijdag 6 januari 2006 om 10.30 uur op de algemene

begraafplaats te Zandvoort

Tollcnslraat 67, 3041 PR Zandvoort

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula

van de begraafplaats

Burgerlijke stand

24 december 2005 - 30 december 2005

Geboren:

Wouter, zoon van: Porton, Sjoerd Jan en: Chen, Li.

Overleden:

van den Akker, Johannes Cornelis Maria,

oud 55 jaar.

Otten geb. van der Smeede, Grita Johanna,

oud 83 jaar.

Schuiten geb.Wiegand, Hendrika Wilhelmina,

oud 83 jaar.

Monuta^1 Westerveld en Van Beek 1

iwuttvaartwen

zijn persoonlijk;

ome vervullingen

, dus ook.

Uitvaartcentra;

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel(023) 562 7010

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

J
Tel: (023) 562 70 10

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023} 584 16 82

-1
Meerinformatie?

Belom gerust.

Kerkdiensten
„tuin

ZONDAG 8 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur mw.J.P. den Heeten-Bouma uit Hoofddorp

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur mw. ds. J. van Werkhoven uit Aerdenhout

RK Parochie 5t. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10,30 uurde heer J.Wesseling

Waterstanden

ROUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

06 - 12204845

Januari Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 5 0234 0715 1454 1935

Vr 6 0324 • 0809 1555 2034

Za 7 0425 0905 1654 2146

Zo 8 0600 1006 1816 2244

Ma 9 0644 1109 1905 WÊKÊHHm
Di 10 0000 0800 1214 2020

WO 11 0105 0854 1326 2134
Do 12 0205 1000 1425 2256

Colofon

Verschijnt iedere donderd ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732 752 Email: joop ë>

Email: redactie® iandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandagen dinsdag

09.30 - 16.00 uur. Druk:

Overige dagen op afspraak. Boesenkool Krantendruk S.V.

Castricummerwerf 23-37

Advertentie acquisitie: 1901 RW Castricum

Letty van den

Brand-Kinderdijk Verspreiding:

Tel. 06 -434 297 83 Verspreid Net B.V,

Email: letty@ Voor nabezorging bel vrijdag

zandvoortsecouranf.nl tussen 14.00 -18.00 uur

advertenties© 0S3 - 5716 105 of

zandvoortsecourant.nl 06-12136136

Bladmanager; Uitgever:

Gillis Kok V.o.f. Zandvoort Press

Tel. 06 - 460 460 26

Email: gillis® Oplage:

za ndvoortsecou ra nt.n I 9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoc rtsecourant.nl

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemm in g va n de uitgever. ,



Nieuwjaarsrede tijdens receptie op Raadhuis
Burgemeester wil meer jongeren in gemeentepolitiek!

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie riep burgemeester

Rob van der Heijden maandagavond jongeren op actief te

gaan deelnemen aan de gemeentepolitiek. Ook wees hij de

aanwezigen op het belang van de Middenboulevard voor de

toekomstige ontwikkeling van Zandvoort. Aan het slot van

zijn betoog ging hij even als vorig jaar in op de noodzakelijke

samenwerking tussen gemeenten in onze regio.

Verkiezingen

"Ondanks het feit dat er inde

Zandvoortse situatie politieke

partijen zijn diejongerenopde

kieslijst plaatsen, is dit bepaald

nog geen algemeen beeld,

Jongeren verdienen kansen om
zich warm te lopen. Hun menin-

gen en ideeën te uiten, maar
ook beginnersfouten te maken

en zo de basis te leggen voor

een nieuwe generatie politici, die

de tekenen des tijds verstaat. Ik

hoop dat de 588 18-22 jarigen

in Zandvoort, in de weg naar de

stembus voor het eerst weten

te vinden. Wij zijn zoekende

naar effectieve wegen om deze

doelgroep aan te sporen vooral

hun stem te laten horen. Zij zul-

len binnenkort van mij horen",

liet de burgemeester de jonge

inwoners die op 7 maart voor

het eerste naar de stembus

gaan weten. Voorts merkte Van

der Heijden over de komende

verkiezingen op: "Lokale politiek

als instrument voor lokale

be I eidsvormingsprocessen staat

niet in hoog aanzien. Behalve

voor fijnproevers is het dualestel-

stel nog onvoldoende in staat ge-

bleken om het gat tussen kiezers

en gekozenen te dichten. Burgers

houden afstand van de lokale

politiek tenzij, een eigen belang

een rol speelt. Democratie gedijt

in hoge mate als er sprake is van

een breed gedragen belangstel-

ling voor hetgeen zich afspeelt

in een samenleving, waardoor

de kwaliteit van die samen-

leving als woon - en leefomge-

ving de nodige impulsen krijgt."

Midden boulevard
Volgens Van der Heijden heeft de

gemeenteraard in het voorbije

jaar een wezenlijk belangwek-

kend besluit genomen met
betrekking tot de fysieke

infrastructuur van Zandvoort.

"Het betreft een volledige

revitalisatie van het Midden-

boulevardgebied. De raad en het

college hebben de bestuurlijke

en politieke moed gehad om na

zoveel jaren een zo noodzake-

lijke nieuwe stap te zetten in de

ontwikkelingvan de badplaats.

Deze stap maakt deel uit van

een proces dat uiteindelijk een

groot aantal jaren, weliswaar

in gedeelten, in beslag zal gaan

nemen naar dat de woon- en

badplaats Zandvoort een nieu-

we dynamiek zal gaan geven. Ik

zie deze ontwikkeling als één

van de meest essentiële en

noodzakelijke stappen in de

nationale en internationale

positie van Zandvoort en der-

halve van de Nederlandse kust",

Cartoon Hans van Pelt

NIEUWJAARSRECEPTIES

hield Van der Heijden de vele

aanwezigen in de raadzaal voor.

Regio

"Vorig jaar heb ik mij enkele

analytische opmerkingen ver-

gund over vormen van samen-

werking in Zuid-Kennemerland.

We zijn nu eenjaar verder en

ik bemerk dat in onze regio,

mede ten gevolge van de door

mij gemaakte bestuurlijke kant-

tekeningen de nodige voorzich-

tige discussies worden gevoerd.

De gedachten over een wense-

lijke bestuurskrachtvisie dalen

breder neer en langzamerhand

groeit het besef dat kritisch kij-

ken naar de eigen competenties,

naar de eigen lokale mogelijk-

heden en kansen in een breder

verband niet beangstigend of

bedreigend hoeven te zijn. Het

blijft mijn overtuiging dat

gemeenten in onze regio mét de

provincie gezamenlijk de gele-

genheid moeten willen nemen

om de gevolgen van regionale

en landelijke ontwikkelingen in

ruimere zin onder de loep te

nemen", besloot Zandvoorts

eerste burger zijn betoog aan

het beginvan 2006.

ZandvoorteT van het jaar 2005
Zandvoort stemt massaal voor de Zandvoorter van het Jaar

2005. Zowel per email als per bon zijn al vele stemmen uitge-

bracht. U kunt nog tot 15 januari uw stem uitbrengen op een

van de genomineerden.

Elly Keur-Molenaar: Vrijwillig-

ster Rode Kruis

Martine Joustra en Ankie

Miezenbeek: Stichting Zand-

voorte Vierdaagse

Klaas Koper: Landskampioen

Dorpsomroeper

Harry Lemmens: Stichting

Viering Nationale feestdagen

Thys Ockersen: Cineast, schrij-

ver en initiatiefnemer van

Simon van Coilem filmclub

Peter Tromp: Stichting Classic

Concerts

Ben Zonneveld: Shantykoren-

festival en Week van de Zee

De genomineerden in

alfabetische volgorde:

• Victor Bol: Strandactief

• GerCense: Initiatiefnemer

van het Zandvoortse straat-

namenboek
• Dick Duijves: Stuwende
kracht achter de Zandvoortse

oecumene
• Hans Ernst: Directeur van

Circuit Park Zandvoort

• Wim Fischer: zorgt voor

de samenhang tussen de

Zandvoortse ondernemers

en de diverse verenigingen

Breng ook uw stem uit door een e-mail te sturen naar: jury@

zandvoortsecourant.nl met de vermelding van de naam van uw
kandidaat, of door onderstaande bon in te leveren bij de redactie

van de Zandvoortse Courant; Hogeweg 32, 2042 CH Zandvoort.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 20 januari in het

vernieuwde Casino, zal de winnaar bekend gemaakt worden.

WIE WORDT ZANDVOORTER VAN HET JAAR?
'

U Kunt als VIP gast bij de uitreiking aanwezig zijn.

Onder alle inzenders worden 25 VIP plaatsen verloot.

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2005 is:

©—
© :

® :

Naam en adres inzender:

HZANDVOORTSE
Courant

Column

Volgens mij...

...ben ik gek op tradities. Het

is een stukje houvast in mijn

haastig bestaan. Rond de

feestdagen zijn de tradities

het sterkst aanwezig. Het

begint al met Pasen, daar

horen eieren bij, met Kerst

een gevulde kalkoen en voor

mij hoort snert bij nieuwjaar.

Sommige tradities verdwijnen

zoals de nieuwjaarscentjes

die vroeger bij mijn ooms en

tantes op de schoorsteen-

mantel op me lagen te wach-

ten. Een énkele traditie zoals

de kerstboomverbranding die

verdwenen was vanwege
milieuregels, staat weer hoog

op de evenementen lijst. Het

vreugdevuur is traditiege-

trouw nog wel bij de Rotonde,

Waarom de vertrouwde loca-

tie van de nieuwjaarsduik dit

jaar er aan moest geloven is

onbekend. Het sportieve festijn

dat jarenlang bij de Rotonde

plaats vond,was nu bij strand-

paviljoen Take Fïve. De onder-

nemers in het dorp waren

niet blij met de verandering.

Zij zagen het nieuwjaarscentje

hun neus voorbij gaan.

Niet alleen de tradities tijdens

de feestdagen hebben voor

mij een vaste plek. Ook de

gebruiken rond het nieuwe

jaar zijn herkenbaar. Als eerste

de kerstversiering opruimen

daarna de nieuwe kalender

2006 ophangen en mijn

agenda 2005 vervangen. Laat

ik meteen maar mijn vakantie

plannen want voordatje het

weet is alles volgeboekt.

Trouwens? Zou het dit jaar

lukken om mijn goede voor-

nemens te volbrengen. Die van

2005 heb ik niet gehaald want

wat was het moeilijk om "nee"

te zeggen. Mijn voornemen

voor 2006 is me ingefluisterd

door de gemeente. Ik ga mee-

doen met de fittest georga-

niseerd door de overheid om
senioren gezonder te maken.

Kijk en dat lijkt me echt iets

voor mij. Het is weer eens

wat anders dan afvallen. En

omdat ik nog steeds geen nee

kan zeggen heb ik positief

gereageerd. Ik ga dit keer

voor een sportief 2006.
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8-1 Jazz in Esplanada. Trompettist Ray Kaart met

zangeres dochter Jolanda Kaart, begeleid door

kwartet Adam SPOOR. Grand Café Esplanada,

aanvang 16.30 uur, toegang is gratis

8-1 Nieuwjaarsconcert door het Heemsteeds

Philharmonisch Orkest o.l.v. Iman Soeteman.

Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur,

toegang is gratis.

15-1 Ja zz in Zandvoo rt: Joke Bru ij s sings Peggy Lee.

De Krocht, aanvang 20.00 uur.

30-1 Verkooptentoonstelling van textielkunstenaars

t/m Modern Art (tegenover Casino), gratis entree.

4-2 Meer info via www.modernart-zandvoort.com

of Tel: 57 13420.

Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the

Tenor Legacy.the musicof Sonny Rollinsand

John Coltrane. De Krocht, aanvang 20.00 u.

ÜPvdA
De PvdA

Zandvoort-Bentveld

wenst
de inwoners van

Zandvoort en Bentveld

een gezond en

goed 2006
en een gemeenteraad

en college met
een hoog PvdA gehalte

cno

CHG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-gro8p.nl

www.cng-groep.nl

msi LTCALkACOgMtfcÈ
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Heemsteeds Philharmonisch Orkest

verzorgt Nieuwjaarsconcert
Zondag 8 januari aanstaande zal het Heemsteeds Philharmonich Orkest (HPhO)

het Nieuwjaarsconcert van Classic Concerts verzorgen. Uitgevoerd worden onder

andere de Symponie nr, 8 van Antonin Dvorak, het intermezzo uit de opera

Cavelleria Rusticana van Piedro Mascagni en het adagio uit het ballet Spartacus

van Aram Katchaturian,

Het 6o leden tellende

Heemsteeds Philharmo-

nisch Orkest staat sinds

de oprichting in 1966

onder de inspirerende lei-

ding van dirigent Iman

Soeteman. Gevorderde

amateur- musici maken,

samen met hun dirigent,

van het HPhO een ensem-

ble waarin enthousiasme

samengaat met het stre-

ven naar een hoog muzi-

kaal niveau. De wekelijkse

repetities kennen dan ook

een professionele aanpak.

Tot het jaar 2001 heette

het Heemsteeds Philhar-

monisch Orkest het

Heemsteeds Kamerorkest.

Door de groei van het

orkest en de daarmee

samenhangende keuze

van het repertoire werd

ter voorkoming van

misverstanden in bin-

nen- en buitenland, de

oude naam na 35 jaar

vaarwel gezegd en ver-

andert in Heemsteeds

Philharmonisch Orkest.

Het HPhO geeft acht a

tien concerten per jaar,

niet alleen in Heemstede,

maa r ook elders i n Neder-

land en in het buiten-

land. Enkele malen is een

uitwisselingstournee naar

het Engelse Leamington

Spa, de zusterstad van

Heemstede, gemaakt. In

1987 werd een concert

gegeven in Krefeld (D) in

1988 gevolgd door een

concert in Rheydt (D).

In 2001 en 2003 werd

Duitsland weer aange-

daan. Nu werden in Bad

Pyrmonten Bad Salzuflen

meerdere succesvolle

concerten gegeven. De
vijf veertiendaagse con-

certreizen naar Japan

(1988, 1 993, 1997, 2000 en

2005) zijn de onbetwiste

hoogtepunten uit de

geschiedenis van het

HPhO.

Het concert wordt gege-

ven in de Protestantse

kerk (voorheen Hervorm-

de kerk) aan het Kerkplein

in Zandvoort.

De aanvang is 15.00 uur

(kerk open om 14.30 uur)

en de toegang is zoals

altijd gratis. Na afloop

van het concert wordt er

collecte gehouden voor

het orgelfonds. Voor meer

informatie kijkt u op:

www.classicconcerts.nl.

Kijk ook eens op de website

www.zandvoortsecourant.nl

SSZANDVOORTSE
Courant

>WinQreeSten op Gouwe Ouwe muziek in station Haarlem

SwingSteesjun, bekend van het rookvrij swingen elke

vrijdagavond in Station Haarlem, start 7januari 2006

met Gouwe Ouwe swingfeesten, elke eerste en derde

zaterdag van de maand.

"Uit het hele land komt

men bij ons echt swin-

gen", aldus initiatiefne-

mer William Appelman.

"Volwassenen snakken

naar plekken waar ze

gewoon lekker vrij en blij,

rookvrij kunnen dansen

op een normaal tijdstip.

En laat dat mou precies

zijn wat wij bieden! Ze

gaan allemaal voorbij

komen.dedanshitsuitde

jaren 60,70 en 80. Lekker

swingen op ouwe soul,

pop, disco, funk en rock.

Nederlands eerste rookvrije disco

nuookopzaterdagavond

Locatie:

Station Haarlem,

Wachtkamer,

Perron 3a.

Tijdstip:

zaterdags van 20.00 tot

01.00 uur.

Entree:

€ 6,50 tot 21.00 uur,

daarna € 8,00.

Parkeren:

€2,00 per keer in

NS-Stationsgarage.

Voor meer info; kijk op

www.swingsteesjun.nl

of bel 06-18938260.

Een feest der herkenning!

Iedereen van 21 jaar en

ouder is welkom."

Prijswinnaars decemberactie OVZ 2005
Op 31 december vond de

uitreiking van de hoofd-

prijzen uit de december-

actie OVZ 2005 plaats.

Vijf weken lang waren de

trekkingen te volgen via

de lokale radio ZFM. De

hoofdprijswinnaars wer-

den extra in het zonnetje

gezet en kregen een fees-

telijk ontvangst met koffie

en gebak in Grand Café

Danzee. Uiteraard waren

ook de ondernemers die

prijzen beschikbaar had-

den gesteld aanwezig.

De prijswinnaars:

Dhr./Mevr. Sluiter

Dhr.O.Joustra

Dhr./Mevr ,T. de Reus

Dhr./Mevr . W. Blouw,

Dhr./Mevr. A. Prins,

Dhr/Mevr. Da broek,

Dhr./Mevr.vanOene,

Dhr./Mevr. C. v. Houten,

Mevr. H.v.d. Sluis,

Dhr./Mevr. C. Witten burg,

Mevr. C. Castien,

Mevr A. Dalman,

Dhr./Mevr. R. Versteege,

Mevr. S. Roodenburg.

De hoofdprijzen

werden beschikbaar

gesteld door:

Confetti BV,

Radio Stiphout,

Hema Zandvoort,

DeBode.ABNAMRO,
Centre parcs, Spolders

Loodgietersbedrijf,

Slagerij Marcel

Horneman, Slotemakers

Antislipschool,

Circuit Park Zandvoort,

Skyline strandpaviljoen,

Mango's beachbar.

Qi



Komende week weer raadscommissies

Komende week zijn er weer de reeks raadscommissies die de

raadsvergadering van 31 januari aanstaande voorbereiden. De

commissies hebben tot doei de raadsvergadering niet onnodig op

te Kouden. Diverse zaken kunnen uitvoerig worden besproken en

indien mogelijk, van het predicaat 'Kamerstuk' worden voorzien.

Maandag, tijdens de vergade-

ring van de commissie

Projecten & Thema's, zal het

college een presentatie hou-

den over hoe zij het nieuwe

Masterplan Louis Davidscarré

(LDC) invulling wil geven. De

raad heeft op 13 december

jongsleden besloten om de

inspraaknota van het voorlo-

pige ontwerp Masterplan van

het LDC vast te stellen en over

te gaan tot herbezinning van

dit masterplan voor wat

betreft de schaal, stedenbouw-

kundige en ruimtelijke aspec-

ten. Hiervoor is 1 uur en drie

kwartier ingeruimd.

Protestantse gemeente Zandvoort

officieel een feit!

Ds. mr. Sjaak Verwijs sprak in

de dienst over een nieuw

begin, dat qua oorsprong al

stamt uit 1961 toen een aantal

Hervormde en Gereformeerde

predikanten met elkaar van

mening waren dat er weinig of

geen verschil was tussen beide

kerken. Ds. Verwijs memoreer-

de dat landelijk gezien, de tot-

standkoming van de nieuwe

kerk betekent dat Hervormden,

Gereformeerden en Lutheranen

zich verenigd hebben in de

Protestantse Kerk Nederland.

Ook in Zandvoort zijn daar in

De Protestantse gemeente
Zandvoort is op 1 januari offi-

cieel van start gegaan. Tijdens

een korte dienst in de dorps-

kerk aan het Kerkplein werd

dit ook in Zandvoort officieel

bezegeld. Na afloop van de

dienst werden het bordje

Hervormde Kerk van de kerk-

muur verwijderd en vervangen

door een bord in de tuin met

de nieuwe naam Protestantse

gemeente Zandvoort.

de loop van de tijd aanzetten

toe gegeven en pogingen

ondernomen. Ds. Verwijs zei het

te betreuren dat in Zandvoort

de Gereformeerden als kerk-

gemeenschap daar buiten

zijn gebleven en zich per

i oktober van dit jaar opheffen.

De Gereformeerden zijn overi-

gens vrij toe te treden tot de

nieuwe Protestantse gemeente

Zandvoort die op dit moment
circa 700 doopleden telt.

Ajax traint in Zandvoort

De volledige selectie van eredivisionist Ajax zal komende week
twee dagen trainen op het complex van sv Zandvoort. De tech-

nische staf heeft in de voorbereiding van de tweede helft van het

seizoen gekozen voor deze mooie locatie in de Zandvoortse duinen.

De trainingen zullen, ijs en weder dienende, vrij toegankelijk zijn.

Dat de Ajax staf het oog op de

velden van sv Zandvoort heeft

laten vallen, onderstreept de

goede relatie tussen de beide

voetbalclubs. Niet alleen is de

wedstrijd tussen de veteranen

van Ajax, Lucky Ajax, de opening

van het voetbalseizoen van sv

Zandvoort geworden, ook heb-

ben, in het verleden, diverse

ontmoetingen op Zandvoortse

bodem plaatsgevonden. Diverse

keren heeft de hoofdmacht

van de Amsterdamse voetbal-

club oefenwedstrijden gespeeld

tegen Zandvoortmeeuwen en

zijn er een groot aantal jeugd-

wedstrijden gespeeld.

De trainingen zijn op dinsdag

10 januari vanaf 10.30 uur en

vanaf 17,00 uur. De tweede dag,

woensdag 11 januari, begint de

training om n.00 uur en zal er

's avonds een oefenwedstrijd zijn

in het Haarlem stadion tegen

eerstedivisionist Haarlem.

Tijdens de trainingen zal de

kantine van sv Zandvoort

geopend zijn.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Schilderij

In 1987 heeft onze cartoonist

en beeldend kunstenaar

Hans van Pelt in opdracht

van Max van Geltekom een

schilderij gemaakt van Piet

Keizer de toenmalige aan-

voerdervan Ajax. Het schil-

derij is twee meter hoog en

hangt na al die jaren nog
steeds in het kantoor van Van

Gellekom. Via de zoon van

Hans van Pelt kreeg hij weer

contact met Max die hem
uitnodigde voor een etentje

in Amsterdam, De verassing

voor Hans was compleet

toen ook Piet Keizer aan tafel

plaats had genomen. Het

werd een heel gezellig weer-

zien met de befaamde links-

buiten en huidige scout bij

Ajax.

Abri's verplaatsen

Via een alerte inwoner wer-

den we attent gemaakt op

een vervelende situatie.

Afgelopen december is de

dienstregeling van buslijn 8i

veranderd. Er is een bushalte

bijgekomen aan de Van

Lennepweg, in de buurt van

garagebedrijf Strijder, omdat

de halte bij het station ver-

vallen is. De bushalte op de

Van Lennepweg bestaat

alleen maar uit een bord

waar de dienstregeling op

staat. De reizigers staan te

vernikkejen va n de kou want

er is geen abri die hun
beschermd tegen winterse

buien. Wél is er een abri te

vinden aan de Van Speijkstraat

waar de bus niet meer langs

komt en dus overbodig is

geworden. Het zou plezierig

zijn wanneer de abri zo snel

mogelijk verplaatst wordt

naar de plek waar hij hoort

te staan.

Kerstmu2iek
Zijn de kerstdagen in

Zandvoort echt afgelopen?

Wanneer je naar de onver-

lichte kerstboom op het

Raadhuisplein kijkt dan is het

echt over en uit maar waar-

om speelt het carillon in het

Raadhuis na de kerstdagen

nog steeds kerstmuziek? Een

ander deuntje is wel op zijn

plaats en misschien kan er

eens een nieuw repertoire

uitgezocht worden voor het

nieuwe jaar want "Geef mij

maar Amsterdam" en het

"Feyenoordlied
h

'heb ik in 2005

al genoeg gehoord.

Verlaat kerstnieuws

Wat was het gezellig tijdens

de openlucht kerstzang van

het Gemengd Koper Ensemble

op kerstavond en wat was
er veel publiek dat meezong
met deze leuke tradftie. Ook dit

jaar onder leiding van Arno

Westenburger,.dirigentvan de

The Beach Pop Smgersen met

pianobegeleiding door Henk

Hoistern. In het midden bij de

vuurpotten stond de collecte-

bus voor het goede doel. De

opbrengst van 9400 gaat naar

de Stichting Comité Bijzondere

Hulp Zuid-Kennemeriand die

de minderbedeelden in onze

maatschappij bijstaat. Voor

een sfeervolle terugblik van

deze bijzondere samenzang

kunt u via

www.zandvoortinbeeld.nl

bewonderen. Op deze website

staan ook de foto's van het

Sinterklaasfeest die gevierd is

op het Gasthuisplein.

Genomineerde
De nominatie voor de Zand-

voorter van hetjaar loopt goed.

Er zijn al veel stembriefjes via

de post én e-mail binnengeko-

men. Hebt u nog niet gestemd?

In deze krant vindt u de bon

waarop u uw keuze kan ken-

baar maken. Wij zijn benieuwd

wie de echte Zandvoorter van

2005 wordt. In café Koper is op

30 decem ber 2005 de jaarlij kse

verkiezing geweest voor "de lul

van het jaar". In de dobbet-

finale stonden Bonnie en Zoef

uiteindelijk tegenover elkaar.

Alle twee at eens genomineerd

en beide ook gewonnen (win-

nen is dus verliezen).

Na driejaar niet genomineerd

te zijn geweest voor deze

mooie titel heeft Zoef, alias

Jaap Koper (medewerker van

de Zandvoortse Courant en

ZFM), het dit jaar weer voor

elkaar gekregen om de lul van

2005 te worden. Jammer
voor Jaap maar hij staat niet

als genomineerde op de lijst

van de Zandvoorter van het

Jaar, dat is een andere Koper.

Eerste politieke leus

Dat de verkiezingsstrijd lang-

zaam op gang komt is af in

het dorp te merken. Eén van

de kandidaten van het CDA,

Gijs de Roode, zagen we
zichzelf promoten. Op zijn

T-shirt stond een leuke tekst

"Wees wijs kies Gijs". Ik ben

benieuwd door welke kandi-

daat Gijs wordt overtroefd!

Twee emmertjes
water halen

De stichting van hetJutters-

mu -Zee- urn is hard bezig

om het zoutwateraquarium

weer in ere te herstellen.

Gerard Versteege en Hans
Sandbergen zijn al weken
druk bezig om het aquarium

gestalte geven. Verleden

week hebben ze met hulp

van Gerard Versteege jr en

Goverd Slob water uit de zee

gehaaid om de grote bak te

vullen. Dat ging natuurlijk

niet zomaar, daar moet je

echt iets voor doen. Met
emmers zïjn vuilcontainers

gevuld om daarna naar het

museum te brengen.

Na totaal 700 liter, natte

voeten en koude handen was

de taak volbracht. Nu is

het wachten op vis en dan

is het museum weer een

attractie rijker.



Makelaars O.G.

CENSE
twi LINGEN

Jhr. P.N. QuaHes van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

NVM
v380y

vjrtual tour

funda

KONINGSTRAAT 38 ZANDVOORT

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen

• Oe woning dient inwendig gemoderniseerd té worden
• Zitkamer met erker en openhaard, royale eetkamer met

marmeren schouw, studeerkamer en keuken
• 2 slaapkamers en 3' kamer om badkamer te realiseren

• Perceelopp. 75 m', erfpachtscanon € 453,78 per jaar

• Woonoppervlakte ca. 75 m ;

Vraagprijs: € 249.000,-

DE GENESTETSTRAAT 15 ZANDVOORT

In rustige omgeving gelegen tussenwoning

Op loopafstand van strand, centrum en station

L-vormige woonkamer met gashaard, erker en serre,

royale open keuken en 3 slaapkamers

Deze woning is goed onderhouden, doch gedateerd

Geheel voorzien van dubbele beglazing

vVoonopp. ca. 80 m', perceelo pp. 103 m3

Vraagprijs: € 2)9.000,-

ZANDVOORTHOGEWEG 56/6

Op de 2* verdieping gelegen 2-kamer appartement
* Woonkamer met deur naar balkon, open keuken,

moderne badkamer met toilet en douchecabine

* Slaapkamer aan de voorzijde v.v. inbouwkast

* Gebouw is voorzien van lift

* Woonoppervlakte ca. 65 m !

Vraagprijs: € 155.000,-

UW WONING
OP FUNDAm

Cense & van Lingen uw
plaatselijke specialist met

landelijke bereikbaarheid via

funda.nl

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DE HYPOTHEEKSHOP
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 HYPOTHEEK
SHOP

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 31 880

CENSE m
|

LINGEN
voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Politiek

In aanloop naar 7 maart
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen,

waarop zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van

Zandvoort kenbaar maken. Deze week:

IsZandvoort volgensuwpartijeen woonplaats ofeen badplaats.

Met andere woorden:

staat toerisme hoog in uw vaandeiofgaan de bewoners voor alles?

De politieke partijen over...

[ ^
Er heeft sinds mensenheu-
genis een wankelevenwicht

bestaan tussen de begrippen

woongemeente en toeristen-

gemeente. Door kundig om te

gaan met beide grootheden is

het in Zandvoort lange tijd

prettig wonen en recreëren

geweest. De toch al negatieve

spiraal waarin de Zandvoortse

economie verkeert, heeft extra

impulsen gekregen doordat dit

college van B&W, ondanks

waarschuwingen, verkeerde

keuzes heeft gemaakt.

Het is daarom zaak dat deWD
weer deel uitmaakt van B&W,
Door wijs om te gaan met
de belangen van de bewoners

en de recreatieve belangen

van de badplaats voor de

omgeving, kan het leefklimaat

in Zandvoort voor iedereen

weer comfortabel worden. De

VVD is er van overtuigd dat

door kwaliteit te leveren

ook kwaliteit verlangd moet
worden. Alleen nieuwe bedrij-

ven die Zandvoort op een

hoger plan kunnen brengen

zijn welkom. Vele ideeën die

daartoe ook kunnen bijdragen,

kunnen wij helaas niet in

deze maximaal 200 woorden

tellende reactie vermelden.

Maar u zult zeker nog van ons

hierover horen.

Zandvoort is naast een woon-

gemeente, een badplaats waar

het schoon is en het goed

toeven is. Ook is Zandvoort een

badplaats met nationale en

internationale bekendheid. Dit

is belangrijk, omdat in onze

badplaats 55% van de werk-

gelegenheid direct of indirect

voortkomt uit toeristische

activiteiten. Dit kan gebeuren

door directe dienstverlening

aan toeristen (denk aan de

horeca-activiteiten in de meest

ruime zin van het woord),

maar eveneens aan economi-

sche activiteiten van banken,

supermarkten, openbaar ver-

voer etc. Hoewel toerisme voor

Zandvoort erg belangrijk is zal

toch altijd moeten worden

bewaakt of e reen evenwich-

tige verhouding is tussen het

wonen; het werken en het

recreëren in onze badplaats.

Dit is geen eenvoudige opgave.

Samen met alle betrokken

partijen: overheid, bewoners

en ondernemers, zal naar

een 'happy medium" moeten

worden gezocht. Structureel

overleg met bewoners en

ondernemers dient te worden

bevorderd.

Niet toeristische activiteiten

in de sfeer van industriële ont-

wikkelingen,dedienstve rlen i ng

e.a. dienen waar mogelijk te

worden gestimuleerd. Er zal

constante aandacht voor even-

wicht tussen wonen, werken

en recreëren en bevorderen

van structureel overleg tussen

bewoners en ondernemers

moeten zijn.

OPZ
Oud*f*n Pnnlf landvoor!

Toerisme is voor Zandvoort een

belangrijke inkomstenbron en

biedt veel werkgelegenheid.

Een goed investeringsklimaat

maakt dat ondernemers hun
bedrijven, producten en dienst-

verlening kunnen verbeteren.

OPZ is niet voor onbeperkte

groei of het bevorderen van

werkgelegenheid tegen elke

prijs. De veelheid aan horeca-

gelegenheden en de zeer

ruime openingstijden zorgen

in Zandvoort nu te vaak voor

problemen. Daarom is OPZ van

mening dat herbezinning

nodig is om vast te stellen

welke exploitatievormen in

Zandvoort wél en niet gewenst

zijn. OPZ wil aan de soort

bedrijven of bedrijfsvoering

voorwaarden verbinden m.b.t.

de plaats van vestiging. Met
zonering kun je daar sturing

aan geven.

Op korte termijn moeten er

met ondernemers in de toeris-

tische branche en de horeca

afspraken worden gemaakt
om op een praktische en

werkbare wijze de eventuele

schadelijke gevolgen voor de

omgeving en het milieu te

monitoren en te beperken.

Zandvoort is immers zowel

badplaats als woonplaats.

Voorheen heeft dat nauwelijks

tot problemen geleid.

Door verandering van bedrijfs-

voering zijn er nu klachten van

inwoners. Dat er in Zandvoort

vaak pal naast elkaar zowel

gewoond als uitgegaan wordt,

legt ondernemers, of zij dat

nu leuk vinden of niet, beper-

kingen op. Exploitatievormen

die per definitie voor overlast

zorgen, horen volgens OPZ niet

in of bij woonwijken thuis.

Waar dat nodig is zal de

gemeente de teugels dus

strakker moeten aanhalen.

PvdA
Vreemde vraag eigenlijk. Als

sinds jaar en dag is Zandvoort

een badplaats. Een mooi en

gezellig dorp, gelegen aan

de kust te midden van een

wonderschoon natuurgebied.

Eik jaar komen vele bezoekers

hiervan (mee) genieten. En

zonder recreatie, de voornaam-

ste bron van werkgelegenheid,

zou er voor 'veel inwoners van

Zandvoort geen brood op de

plank zijn. Wel dient de stroom

van recreanten in goede banen

geleid te worden: dus overlast

bestrijden zodat bewoners

en bezoekers goed kunnen

vertoeven in en genieten van

Zandvoort!

SP
Zijn we nu een woonplaats of

een badplaats? Het antwoord

is voor de handliggend; we zijn

het beiden. Zandvoort is een

woonplaats voor ongeveer

17.000 mensen maar ook een

badplaats waar velen graag

vertoeven. Dit hoeft ook hele-

maal geen probleem te zijn,

het kan heel goed samengaan.

De Zandvoortse bevolking

profiteert direct (werk) of in-

direct van het toerisme.

Voorzieningen van en inkom-

sten bij de gemeente, zorgen

er voor dat onder andere de

belastingen vaak niet hoger

hoeven. Zaak is wel om het

evenwicht hierin te behouden.

We moeten dus blijven inves-

teren in een goed onderne-

mersklimaat en een gezellig en

mooi Zandvoort voor zowel de

inwoners als de toerist!

GROENLINKS
Zandvoort is een woonplaats

waar veel gepensioneerden en

forensen wonen, het toerisme

is hier de belangrijkste vorm
van werkgelegenheid. Al jaren

is een nimmer eindigende dis-

cussie gaande: is Zandvoort

een woonplaats of een bad-

plaats? Groenlinks vindt dat

Zandvoort in eerste instantie

een woonplaats is die veel

faciliteiten dankt aan het

toerisme. Zonder toerisme zou

Zandvoort een saai dorp zijn.

De toeristische ontwikkeling

moet aansluiten bij de woon-

functie en bij voorkeur zelfs

meerwaarde hebben daarvoor.

Wat wonen en toerisme betreft

wil Groenlinks o.a.:

1. Aansturen op imago van

familiebadplaats;

2. Ecotoerisme bevorderen

door omliggende natuur-

gebieden beter te promoten

en geluidhinder tegen te

gaan.

3. In zomer en winter klein-

schalige attracties zoals

Juttersmu-ZEE-um, bunker-

museum en jaarmarkten

ondersteunen;

4. IJve ren voo r d i recte t re inve r-

bindingen met Amsterdam

en een busverbinding met
het NS station Zandvoort;

5. Het huidige groene karakter

van Bentveld behouden,

grootschalige bebouwing is

ongewenst;

6. Bij nieuwbouwprojecten,

zoals het Louis Davidscarré

en het Corodexterrein, een

groot percentage (ca. 40%)
sociale woningbouw reali-

seren;

7. Geen huurwoningen aan

de sociale sector onttrekken

door verkoop.

O



Administratiekantoor

K. WIL.LEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg, Engeibertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-4530453!

E-mail: kittywillemse@planet.nl

IJef
& Henk

LUIS
VBloemsierkunst

Een \n\i%

vol bloemen
en planten

Haltestraat& Zandvoort tel, p 025-57 f20 60

IJzerhandel Zantvoort

Koene
Üeaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

Frans Zwaanstraat 84
2042 CE Zandvoort
Telefoon: 023 57 17 820
Mobiel: 06 143 24 444

"> 'V 7OTZ 0*PZ
wenst aCCe inwoners
van Zandvoort

een in aCCe opzichten

geCukkig 2006

O 'P

.

OTZ rpy

H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK ]

H Efoktrote-chniichs werkzaamheden
Ba veil tging-s installaties

Branetmcldinitall^tici.

Camera-bewakingssystempn

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

Burg, Engeibertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Cursussen Spaans

voor beginners en

gevorderden.

In Zandvoort, bij

gediplomeerde docente,

In kleine groepen

of privélessen.

Info: 5717359

Avondje uit?

Bel de avondoppas!

Ook in het weekend.

Betrouwbare vrouw 50+

Tel. 06-36087994

Jo,

gefeliciteerd met je

40ste verjaardag!

Ria, Ellisen

de bende van 5.

Cursus

Werken met klei

Start medio jan.

Info 5719399
na 17.00 uur.

Alpha cursus in

Zandvoort.

Va nafdi. avond 10

januari

Kennismaken met het

Christelijk geloof.

interkerkelijke cursus.

Duur: ca. 10 weken.

Info: bel 5363804.

TekoopJeugdblad

'Sjors'

1970, 24 st.

1971, jaargang

1972, jaargang

1973, 26 st.

T.e.a.b. 1:5719009

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de volgende

voorwaarden:

Geen o n roe re n d goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven de €500.-

Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere

voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) Oe redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag n.oo uur betekent plaatsing dezelfde week.

WIJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

KRANT NIET

ONTVANGEN?

Bel vrijdag tussen

14.00 - 18.00 uur

023 571 61 OS of

06121 361 36

U kunt deze ook

gratis afhalen bij:

• Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

• Gemeente

centrale balie

• Bibliotheek

Prinsessewegi

• Bloemenhuis W. Bluys

Winkelcentrum

Nieuw Noord

• Redactiekantoor

Zandvoort se Courant,

Hogeweg 32
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SVP Elk cijfer, leesteken en elke letterofspotie in een apart vakje plaatsen

Tevens DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam

(Bedrijfsnaam)

Telefoon
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De Kind

Doe maar mee.

Januari één, februari tyf/t e.

Maart, april drie en vier *•

doe maar mee.

Mei dat is vijf en juni is zes.

Heel goed tellen, blijf bij de les.

Zeven is juli, augustus is acht.

September 3,

negen hadjedatal gedacht.

Oktober de tiende,

november is elf.

Dan krijg je december

dat weetje vanzelf.

Een heel jaar vol,

tien vingers plus twee.

Begin weer opnieuw

en doe allemaal mee.

Lienke

*

**
,4 •

r
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JONG IN ZANDVOORT
Door NeiKerkman

Deze week een drieluik van drie meisjes die bij elkaar in dezelfde

klas zitten. Samen ben je nu eenmaal sterk is het motto

vandaar 't verzoek of ze met drieën mochten komen. Geen
probleem. De namen van de dames zijn: Esmir Suyk geboren op

19 juli 1993, Michelle Dölger is 8 dagen jonger en is geboren

op ti juli 1993 en dan Sheila Hendriks geboren op 18 december

(nog gefeliciteerd) 1992. We gaan meteen maar van start

zonder te vragen naar broers, zusters en huisdieren.

EïmirSuyk, Michelle Dölger en Sheffa Hendriks

Scholen

Esmir woont nog niet zolang

in Zandvoort en heeft hiervoor

op de Antonius school in

Aerdenhout gezeten, de basis-

school van Michelle was de

Beatrixschool in Zandvoort en

van Sheila de Hannie Schaft-

school. DeWim Certenbach

College was in eerste instantie

willen alle twee in de verzorging.

Het interview is vlak voor de

Kerst gemaakt en de gezichten

zitten onder de glitters omdat
ze zojuist op school kerstkaar-

ten hebben gemaakt. Er wordt

op school door de leerkrachten

en de ouderraad een kerstdiner

met disco verzorgd daar kijken

de dames erg naar uit en

Ook al hebben we soms met elkaar ruzie,

het komt altijd weer goed.

niet hun eerste schoolkeus

maar ze hebben er nu geen

spijt van dat ze naar deze

school zijn gekomen. De brug-

klas, waarin de dames zitten,

heeft een gemêleerd gezel-

schap en' bestaat uit twaalf

jongens en zes meisjes.Volgens

het drietal ,is het een drukke

klas. Wat wil je met zo'n over-

schot aan mannen. Alle drie

vinden ze het vak Engels niet

echt geweldig maar zeggen ze

unaniem, dat komt door de

bepaalde manier van lesgeven.

Verder vinden ze aardrijkskun-

de een vak dat mag verdwijnen

want daar hebben ze niet zo

veel aan. Altijd leuk is de vraag:

"wat wil je later worden".

Esmir wil kiest voor binnenhuis

architect, Michelle en Sheila

hebben al flink geshopt om
leuke kleding te kopen want...

spijkerbroeken zijn tijdens het

diner verboden. Michelle en

Sheila kennen elkaar van de

basisschool en Esmir is bij het

groepje gekomen toen ze naar

deWim Gertenbach College

ging. Later kwamen Michelle

en Esmir via een foto tot de

ontdekking dat ze elkaar onbe-

wust ontmoet hebben tijdens

het schoolvoetbal.Wat kan de

wereld toch klein zijn.

Hobby's en interesses

Esmir heeft als hobby de spor-

ten tennis en hockey, Michelle

heeft niet zo zeer een hobby

maar vind shoppen erg leuk,

dansenen melig zijn. Sheila zit

tweejaar op de dansstudio van

Conny Lodewijk bij AKZA en

heeft onlangs een uitvoering in

de Krocht gehad. Soms gaat het

vriendinnengroepje naar de

bioscoop in het Circustheater.

Zandvoort
Esmir moest even wennen aan

de Zandvoorters. Zandvoort

is echt een dorp waar je

iedereen kent en dat is niet zo

in Aerdenhout daar ken je,

je buurvrouw nog niet eens.

De andere twee, Sheila en

Michelle, weten niet beter

want ze hebben altijd in

Zandvoort gewoond en vinden

het dorpse juist prettig. De
muziekfestivals zijn in de

zomer het einde maar in

de winter is het saai dan gaan

ze vaak in Haarlem winkelen.

Het nieuwe jaar

Emir is met de feestdagen op

skivakantie, Michelle en Sheila

vieren oud en nieuw met fami-

lie gezellig thuis en uiteraard

hoort bij de jaarwisseling;

vuurwerk. Hun goede voorne-

mens zijn; zo min mogelijk

ruzie met elkaar maken want

er is al genoeg ruzie op de

wereld. Zo te zien kunnen de

"meiden" het goed met elkaar

vinden en hebben meer pro-

blemen hoe ze op de foto

gaan. Kreten als: "Moet mijn

haar los of doe ik het in een

staart? Stop! Nog even lippen

-

glos op. Deze foto moet écht

even over want ik sta er gek

op". Een kwartier later en een

ervaring rijker gaan de meiden,

al giechelend, naar huis.

Ruzie? Nou dan moet er iets

geks gebeuren. Succes meiden

met jullie studie.

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden
over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732752
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Nieuwjaarsduik
groot succes

De 47ste nieuwjaarsduik van de Haarlemse zwemvereniging

Rapido '82, is een groot succes geworden. Niet alleen stonden

er sinds jaren weer een behoorlijk aantal toeschouwers op de

boulevard en het talud, maar mede door het zachte weer deden

er ook veel meer enthousiastelingen mee aan deze traditie.

Dit jaar was voor een nieuwe

locatie gekozen: het jaarrond-

paviljoen Take Five. Zondag
was de temperatuur van

een dusdanig peil dat menige

toerist en inwoner zich liet

verleiden tot een frisse duik.

Circa 300 mensen hadden de

moeiten genomen om het

zwempak aan te trekken en

het frisse Noordzeewater

(± 7°C.) op te zoeken, gadege-

slagen door een grote menigte

toeschouwers.

Rondom het evenement had

Victor Bol van Strandactief een

zo genaamde ïjspegelhang*

wedstrijd' georganiseerd. Ieder-

een mocht aan twee plastic

ijspegels hangen en moest dat

zo lang mogelijk uithouden.

Bol had voor mooie prijzen

gezorgd, gesponsord door

diverse Zandvoortse onderne-

mers. Uiteindelijk hebben

meer dan 150 personen hun

krachten getoond. Winnaar bij

de kinderen werd Rens van

Buuren en bij de volwassenen

ging Leon Jordans (1,49 min.)

uit Haarlem met de eer strijken.

Om de inwendige mens te ver-

warmen had een landelijke

politieke partij gratis tomaten-

soep beschikbaar gesteld, die

menigeen zich goed liet

smaken. Voor de sportieve

duikers had Take Five glühwein

en warme chocolademelk met
slagroom klaargemaakt.

Organisator Milo Gerritsen van

Rapido '82 was dan ook een

tevreden mens/'Het was boven

verwachting. Deze nieuwe

locatie is zeer goed bevallen,

alleen zullen we volgend jaar

proberen om het parcours, dat

de duikers naar zee moeten
afleggen, met dranghekken

afgezette krijgen. Er was dit

jaar niet genoeg tijd voor om
dat te regelen."

Bij leven en welzijn volgend

jaar dus weer bij Take Five!

4>



Filmclub Simon van Collem
Sophie ScholI

Na het portret van Hitlers secretaresse Traudl Junge

(lm toten Winkel, Hitlers Sekretarïn) en een kijkje in

de Hitler-bunker (Der Ungergang), geeft Sophie Scholl

ruim baan voor het Duitse studentenverzet.

RADIO * TV

De Duitse actrice Julia*

Jentsch is ijzersterk als

Sophie Scholl, zeker in

het kruisverhoor met de

Gestapo-beambte dat

bijna de hele film in

beslag neemt. Een kamer

met 'een tafel, twee

stoelen en twee acteurs.

Zo simpel, strak en sober

wordt het gebracht. En

uit de twistgesprekken

die volgen, leer je van

alles over de ideeën

wereld van de nazi's.

Niet alleen over de min-

achting voor joden, maar

ook voor gehandicapte

kinderen en vrouwen.

Opmerkelijk is ook de

hoeveelheid informatie

die Sophie Scholl heeft,

vooral over de deporta-

ties en verdwijningen.

Wat staat is het verhaal

van een stei jonge, intel-

ligente mensen die mak-

kelijk hadden kunnen
meedraaien in het sys-

teem, door sim pelweg te

zwijgen. Ze doen het

tegenovergestelde. Ze

gaan pal voor de rede

staan, en de onbekende

Duitse regisseur Mare

Rothemund heeft met
het duel in de verhoor-

kamer in ieder geval een

juiste keuze gemaakt

Aan de 27-jarige hoofd-

rolspeelster Julia Jentsch

- fier en zachtmoedig

tegel ij k- blijft defllm uit-

eindelijk kleven, en aan

die rode, gebreide trui die

ze tijdens haar laatste

dagen in 1943 draagt.

HHJFM ZRKtoVOORTi
radio& internet ^J
FM 10M *;it-r< iü 5

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kerjnermerland

17.00 Eurobreakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.OO Cöuntrytratk

20.00 Zandvoortop

Zaterdag

of Gemeenteraadve rga d er ing

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18,00 Tracks & FactS

21.00 TeppZeppi

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.QQ Tepp Zeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea it

Zaterdag

08.00 Toebafc Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 ZandvoortopZaterdag

17.00 The Groove Empire

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ettier) & 104.5 (kabel)

RTV N-H
HAÜIOtTV NOOfm-BfllLAfJu

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pas u biedt!

Zandvoort PaS2006 Achte rnaam + voo r Iette r (s ) .

.

©XANDVOORT Woonadres+huisnr, ,

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nummer

61,57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duielijk uw naam en adres.

indien ueen ZandvoortPas besteit kunt u die, tesa men met

de 'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas, binnen 5

werkdagen ophalen bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18.

Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel,

kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

Kf -

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Filmprogramma
05 t/m 1 1 januari

L___________________________
Gk
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Politieke Column

Lokale politiek
In de aanloop naarde gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart

belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én

inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken

enkele aspecten van de lokale politiek.

Hoewel bijna de helft van alle

Zandvoerters boven de 45 jaar

is - een feit dat prominent wordt

vermeld in het verkiezingspro-

gramma van de Ouderen Partij

Zandvoort (OPZ) - proberen

ongetwijfeld toch veel mensen

informatie over de komende
verkiezingen in te winnen via

het internet. Een korte speur-

tocht levert óf interessante

gegevens op óf veel vraag-

tekens. Om even bij de OPZ
te blijven: zoals al gezegd is het

programma gelukkig te vinden.

Zo moeten er meer senioren-

woningen komen, een begrijpe-

lijk standpunt van deze partij,

maar even verderop vinden ze

dat het aantal geplande huizen

In de Louis Davids Carré veel te

groot is. Leg dat maar eens uit

aan de kiezer in een gemeente

die buiten de grenzen door

de duinen en de zee niet kan

bouwen. Grappig op de (ver-

nieuwde!) site is verder dat aile

andere pagina's leiden naar

het hotel aan de Hogeweg dat

eigendom is van de voorzitter

en waarnemend secretaris. En

dan ook nog in het Duits!

Nee, dan de Partij van de Arbeid.

Die maakte het helemaal bont.

De site van de PvdA is gelinkt

aan die van de landelijke

partij, maar teksten over

Zandvoort zijn niet të lezen.

Een tijdje geleden hierover al

een mail gestuurd aan de

secretaris, pas na lange tijd iets

op gehoord. Het komt allemaal

goed. Maar we weten eigenlijk

al genoeg van de PvdA; Ger

Toonen wil dolgraag wethouder

worden en dat is het wel een

beetje. Wel licht kan hij mee-

liften op het nakende succes

van Wouter Bos in de landelijke

politiek.

GroenLinks, een nieuwkomer

in Zandvoort, doet het wat dat

betreft beter. Ook onder de

paraplu van de landelijke partij.

Duidelijk, veel informatie en

sprankelend. Al kun je de pro-

grammapunten al bij voorbaat

invullen, zoals meer sociale

woningbouw. Hetzelfde geldt

voor de Socialistische Partij

(SP), die eveneens weer een

gooi doen naar een raadszetel.

De SP heeft het op internet-

gebied hetzelfde aangepakt als

GroenLinks, het ziet er even-

eens verzorgd uit. Enthousiaste

mensen die er echt zin in lijken

te hebben.

Het Christen Democratisch

Appel (CDA) heeft veel werk

gemaakt van de site, maar

door Hans Botman

houdt het verkiezingsprogram-

ma wel erg lang onder de

veilige vleugels van de eigen

leden. Het CDA gaat voor

kwa I iteit, zeggen ze, d us het zal

wel goed komen.

Met (GBZ) Gemeente Belangen

Zandvoort is het armetierig

gesteld. De website geeft

de laatste nieuwsberichten

van ZFM Zandvoort, maar waar

GBZ de komende vier jaar

precies heen wil is nergens

te lezen. Dat is jammer van

deze partij, die het vier jaar

geleden zo goed deed tijdens

de verkiezingen.

Komen we uit bij de winnaar

in dit mini-onderzoekje, de

Volkspartij voor Vrijheid en

Democratie (VVD). Een over-

zichtelijke website met veel

informatie. Zelfs humor kwam
ik er op tegen, want zestellen

zonder blikken of blozen dat de

'vrijheid in de eigen afdeling

niet altijd zonder storing

verloopt'. De interne politieke

knokpartijen, die in 2002 voor

veel vuurwerk zorgden, lijken

nu voorbij. Dat kan voor de

partij die altijd sterk is geweest

in Zandvoort alleen maar

winst opleveren.

De websites zijn makkelijk te

vinden via de website van de

gemeente Zandvoort

(www.zandvoort.nl) onder

het kopje Bestuur.

Bijna 400.000 bezoekers voor casino
Volgens de eerste indicatie van de cijfers heeft Holland Casino Zandvoort in 2005 nagenoeg

dezelfde omzet gerealiseerd als in 2004. Het aantal bezoeken aan de twaalf vestigingen

van Holland Casino kende afgelopen jaar een geringe groei met 73 duizend bezoeken naar

6,4 miljoen in zoos. De gemiddelde besteding per bezoek is met €1 teruggelopen tot €106.

De vestiging Zandvoort ont-

ving in 2005 380.00 bezoeken.

De bezoeken werden afgelegd

door 67.789 unieke bezoekers,

wat neerkomt op gemiddeld

4,4 bezoeken per bezoeker per

jaar. Gemiddeld besteedden de

gasten gno per bezoek, boven

gemiddeld dus.

Ondanks de grondige verbou-

wing, die het casino vier

maanden op haar kop zette,

is het bezoekersaantal boven

de 300,000 gebleven. Van

15 december, de dag dat het

casino feestelijk werd her-

opend, tot en met 31 december

hebben 15% meer bezoekers

het casino bezocht dan in

dezelfde periode in 2004.

Na een aantal jaren van neer-

gaande cijfers, is wellicht een

omslagpunt bereikt

Het lijkt erop, dat Holland

Casino Zandvoort 'Nieuwe Stijl'

aansluit bij onze gasten!

r
Vanaf heden:

ZandvoortPas van start

Eindelijk is het dan zover. Vanaf vandaag wordt de

Zandvoortse voordeelpas actief. Deze ZandvoortPas is een

nieuw initiatief van de Zandvoortse Courant, met ais doel de

Zandvoortse inwoners en de Zandvoortse bedrijven nader

tot elkaar te brengen, en dat 365 dagen per jaar.

De kracht van de ZandvoortPas is dat er vete verschillende

soorten bedrijven aangesloten zijn. Zo zijn niet alleen diverse

horecabedrijven en kledingzaken aangestoten, maar bijvoor-

beeld ook een dierenwinkel, een viskar, een piercing-shop,

een reisbureau, een discotheek, een schildersbedrijf, twee
slagerijen en noem maar op. Enfin, bekijk de onderstaande

lijst van deelnemers zelf maar.

Doordat de deelnemende bedrijven leuke voordelen aan-

bieden aan bezitters van een ZandvoortPas, wordt het voor

Zandvoorters met een ZandvoortPas wel heel aantrekkelijk

winkelen in ons eigen dorp. Want wist u bijvoorbeeld dat

Zandvoort maar liefst drie opticiens telt? Dus vooreen nieuwe

bril hoeft u echt het dorp niet uit!

Élke week zullen in het midden van de krant, op geheel

in kleur gedrukte pagina's, diverse deelnemende bedrijven

afwisselend hun aanbiedingen publiceren. Sommigen wat
vaker dan anderen. Houd de krant dus goed in de gaten, want

elke week zullen er weer nieuwe aanbiedingen zijn.

Wij wensen u heel veel plezier van uw ZandvoortPas.

Heeft u noggeen pas?
Bestel die dan snelmetde bon oppagina rol

ZandvoortPas
Lijst van deefnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Albatros, rest.

Belli e Ribelli

Bernard Coiffures

Bïbi'sforShoes

Bierburcht, café

Bloemen aan zee

BI u ijs. Café

Bode, De
Boudoir

Bruna Balkenende

Chin Chin, Discotheek

Confetti, Damesmode
Dam Magasin,Van

Danzee, Hotel Grand Café

Dobey, Dierenspec.zaak

Dubrovnik Joegosi. Rest.

Fancy Place

Foto Menno Gorter

Geerling

Heather

Heeren, eetcafé de

Holland Casino

HongKong.Chineesrest.

Horneman, slagerij

KV5A, reisbureau

Kwekerij van Kleeff

Lachende Zeerover, de

La u rel &t Hardy

Leder Paleis

Lokaal, 't

Lucas Schildersbedrijf

Mecca, pizzeria

Mimo
Mo II ie en Co

NG New man Casual

North Sea Piercing

Onel, Home Decorations Ed

Oude Halt, snackbar de

PlaidsandPitlows

Plein, Snackbar het

Radio Stiphout

Sack-Time

Sea Optiek

Slinger en Zn Optiek

S polders B.V.

TakefiveaanZee

TrattorioVacirca

Videoland Videotheek

Voogel, restaurant

Vreeburg, Slagerij

Waves, beach and Health

Williams Pub

Zandvoort Optiek

Zantvoort IJzerhandel

Zaras, Grieks restaurant

Zeemeermin viskar

£>



±±±
De Heeren

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

hetglas wijn

Maandag tm vrijdag

met ZANDVÖORTPAS

023-57134001

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting
in Hotel

Danzee voor

Zandvoort

Pashouders.

Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs

Wij en onze medewerkers wensen iederéén veel

geluk en een goede gezondheid toe.

Ons goede voornemen is om de Zandvoorters dezemaand
met onze kibbeling voordelig kennis te laten maken.

Nu een portie "Kibbeling"

(met of zonder eigen gemaakte saus)

van € 4,50 voor € 3,00

In januari zijn wij geopend op: zaterdag en zondag

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7- Tel. 023 571 66 31

ZARAS
GRIEKSE SPbCI •

Broodje Shoarma € 3,50

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdag t/m vrijdag.

MlMO
Har' lel 023 571 4

J-Ceatfier
Aanbieding:
In de maand januari 10% korting op

dames lingerieën heren ondergoed.

Kerkstraat 38A 023 57326 5Q

beach & heoith center

In januari to% korting op een 10 ritten kaart

voor pilates of yoga. Probeer het uit!

massages « groepslessen « personal coaching

Snackbar Het Plein
Kerkplein Zandvoort

Speciaal voorde landvoortpashouders:

2kwekkeüoom kroketten

halen

Metalen
(Behelemaandjanuari)

AKTIEAKTIEAKTIE

<** B9BBI E&mat.

Aanbieding: op vertoon van

uw ZandvoortPas deze week
Vero Moda jeans €35,-

Haltestraat 1 1 Tel. 023 571 54 73

Ruime sortering spiegels

io% korting op vertoon van

ZandvoortPas.

Zandvoortpas houders 10 %
korting in januari op Dames-

en Heren wassen, knippen

en föhnbehandeling.

We werken volgens afspraak

Tel. (023) 5715880 - Schoolple

Di t/m vrih

t/m 12.00 en 13.00 t/i

Zaterdag: 8.0Ó t/m 1430

10% korting
voor

ZANDVOORTPASHOUDERS
op

Oakfey
zonnebrillen

in de maand januari

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 1 2 466

FOTO MENNO GORTER
Analoog ên Digitaal', Menno kan Ntï allemaal

Voor alle

Z.V.-Pashouders
die een

wegwerpcamera
laten ontwikkelen

en afdrukken.

Een W.W.camera Gratis
tw.v. € 6,95

Grote Krochl 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600
maandag t/m zaterdag vanaf 9.30 uur

www.fotomennogorter.nl

Take Five
Op vertoon van uw ZandvoortPas

10 % korting op de a la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.

Voor reserveringen: 023-5716I19flnfo@tfaz.nl



de aanbiedingen van deze week

Alleen op
r vertoon van uw

Zandvoortpas

20% KORTING

OP TIJDSCHRIFTEN

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@pianet.nl

Aanbieding:

FlïticV

io% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 0023 571 « 93

SEA OPTIEK
In de maanden januari en februari

io % korting op alle zonnebrillen

voor ZandvoortPashouders.

bteemcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op fleurop bestellingen. j£%
Haltestraat 30 - Zandvoort ^B^
Tel. 023 572 0042

www.bloemenaanzee.nl

\%

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

I

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Spijs- en CDuaiifefiofeaafl
)_

LanreG *4ctrcty

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

DISCOTHEEK
Zandvoort-

Pashouders

bij i consumptie

ZANDVOORT IfïZ^lrr,,
Hattsslraal 20 • tel. 023 - fi71 «> 98 SHOOTER!

vlaqwHpaciEillal i • ••<(<• "

Mager Rundergehakt

heel kilo €4,95

Een overzicht van alle

deelnemende bedrijven

vindt u op pagina n!

• *

vrtjer.• • •

:

BIUps e

DUURZAAM ONTHAREN;

»2e«i* mei;

* Uitermate v«i

Voor meer informatie over de

behandelingen en voor het maken
van een afspraak:

Achterweg IA - 2042 LH zandvoort

Tel. 02Ï 573 29 00 Mob, 06 546 40? 14

www.boudolr-persanalstyling.nl

Met ZandvoortPas

20% korting

op de eerste

behandeling

zowel voor

dames en heren.

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Hahestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

fóatmcnUockcnbws

Aanbieding:

Gratis Cadeautje

bij kinderpannenkoek in de maand januari

voor ZandvoortPashouders.

Strandweg i Tel: (023) 573 87 40



" Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ouderwetse
gezelligheid!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort

c

tKLppetftaf3
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Chinees - Japans - Wok Restaurant

WOK PALACE
In

Openingstijden:

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
jfc. •% *fc

- Grote zaal
150personen

- Kleine Feestzaal
30personen

- Kinderspeelhoek
- Gratis ruime
parkeerplaats,
50 auto's

Nieuw in Zandvoort
Geopend vanafzondag 8januari 2006

Om onzefeestelijke opening te vieren hebben wij speciaal
voor u een kennismakingsbuffet samengesteld.

Hiervan kunt u onbeperkt wokken:

€14,95 p.p.
Kinderen (4-12 jaar) € 9,95 p.p.

Geldig van 8 januari 2006 t/m 22januari 2006

Efl Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort - Tel: 023-573 55 52 - Faxt 023- 573 5561 JTD
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

doorC. van Celder

Wederopstanding van café Oomstee

Zaterdag 17 december heeft Ton Ariessen met zijn vrouw Dodo,

in gezelschap van hun dochter Suzanne en zoon Tjeerd {die ik

rond zag lopen met Stephanie en Lenneke, maar volgens vader

Ton heeft hij met geen van tweeën iets), de deuren van café

Oomstee weer geopend. Veel familie, vrienden en andere geno-

digden waren gekomen om Ton en Dodo te feliciteren en wer-

den verwelkomd met een heerlijk glas bubbels.

Nieuwe eigenaar TonAriesen met zijn vrouw Dodo

Het café zelf is gelukkig in de

oude staat gebleven; er is

alleen een nieuw behang aan-

gebracht en de toiletten zijn

totaal gerenoveerd door de

Zandvoortse aannemer Dick

van de Brink, die er iets moois

van heeft gemaakt.

Peter Janssen, een vriend van

mij waar ik vroeger mee samen

werkte in het Amsterdamse
Sonesta Hotei (hij als de chef

barman in de hotelbar en ik als

Banquet manager), heeft mij

bij de opening van Hotel Bad

Zandvoort in 1979 een antieke

zilveren cocktailshaker voor

de bar in het hotel gegeven.

Die shaker had hij jarenlang

gebruikt in diverse bars en is

daar toendertijd ook wereld-

kampioen cocktailshaken mee
geworden. Ik kreeg deze shaker

van hem, als aanmoediging

voor mij als startende onder-

nemer in de horeca, onder

de voorwaarde dat als ik zou

stoppen, ik deze shaker door

moest geven aan een door mij

te kiezen nieuwe startende

ondernemer. Ik heb deze shaker

onder dezelfde voorwaarden

aan Ton geschonken en heb

begrepen dat hij hiermee

regelmatig cocktail avonden zal

gaan organiseren.

U zult het te zijner tijd wel in

onze krant vernemen. Gast-

heer lan (waar werkt hij niet)

en gastvrouw Mariëlle (de

dame van de voetbal en het

tennis) die achter de barston-

den (naar mijn idee iets te

innig), waren er klaar voor. Ik

zag Ben Zonneveld van de

Shantykoren en de "Week van

de Zee" met zijn vrouw, die,

nu hij genomineerd is voor

Zandvoortervan het jaar, zijn

gezicht overal wel moet laten

zien.

Ook Naney Stoete.de uitbaat-

ster van de Zandvoortse tennis-

club was stralend aanwezig.

Nancy Stoete

Ik zag twee hele oude vrien-

dinnen van Dodo, te weten

Janny en Wil, die gedrieën op

de lagere school hebben

gezeten. Ik ontmoette ook de

heer Molijn (net eigenaar van

de nieuwste Jaquar), de vader

van Dodo, die druk in gesprek

wasmetJanWijnandsen bei-

den in hetzelfde flatgebouw

wonen. Waar het over ging?

Over de goede dingen van het

leven waar zij beide fan van

zijn en nu alle tijd voor hebben,

want alle twee zijn ze gepen-

sioneerd. Piet Pijper was druk

in gesprek met aannemer Dkk
van de Brink. Waarover het

ging weet ik niet, maar
het zal zeker niet over het

aannemersvak gegaan zijn

daar Piet twee linkerhanden

heeft. Kees met zijn stralende

Milous van Dijk waren ook

gekomen. Kees heeft met Ton

veel contact vanwege hun

functie bij SVZandvoort. Ons

aller Ap Lammers (de broer

van), maar voor ons meer het

vertrouwde gezicht van de

postbezorging, was er met zijn

vrouw Thea, die nog een tijd de

Bonbonnerie in de Haltestraat

heeft geëxploiteerd.

Het barpersoneel lan en Mariëlle

Voorde nieuwsgierigen onder

u: Thea is de zus van Peter Kok,

die natuurlijk ook aanwezig

was met zijn vrouw, zoon Gillis

en kleinkind, Barbara Laan was

er ook en u zult denken: Wie is

Barbara Laan? Zij is één van

dé vriendinnen van Tjeerd (zal

ook wel niet serieus zijn) en

heeft onze Laila op de wereld

geholpen (u weet wel, van dat

nieuwe chateau). Daardoor

ben je natuurlijk niet meteen

een BZetter, maar zij blijft naar

mijn idee nog lang in Zand-

voort werken als vroedvrouw

en zal dus over enige jaren

een groot gedeelte van de

Zandvoortse jeugd ter wereld

hebben geholpen, en is dus

zeker een BZ 'er voor de toe-

komst. Later op de avond

kwamen de heren van Molly &
Co, Han en Harro nog even hun

overbuurman feliciteren. Harro

staat sinds het vertrek van kok

San der weer ouderwets met

de pollepels te zwaaien. Aan

de gezichten van beide heren

was te zien dat ze deze avond

een meer dan goede omzet

hadden gedraaid. In de adver-

tentie had ik gelezen dat Ton

geen eten gaat serveren in

zijn café, maar dat het bij

bitterballen, tosti's en een

gehaktbal zou blijven. Maar
niet op deze avond, want de

gasten werden overladen met

heerlijke hapjes.

Ton wil in zijn zaak een eigen

publiek trekken, gasten die van

een goed glas houden met een

bijpassend muziekje en/of

gesprek. Hij zal volgens zijn

zeggen ook regelmatig thema-

avonden organiseren zoals o.a.

de al eerder genoemde cock-

tailavonden.

Dodo heeft bedongen, in

tegenstelling tot wat eerder

wel de bedoeling was, om niet

bij de zaa k te gaan wonen. Dus

er komen over enige tijd twee

appartementen boven het café

in de verhuur. Dodo, die zelf

Dick van den Brink en Piet Pijper

niet actief zal zijn in het café,

heeft wel op zich genomen om
in de zaal naast het café, waar

ook vergaderd zou kunnen

worden, een soort kinderop-

vang op te starten, maar dan

alleen voor de gasten van Ton.

Ton fluisterde me nog in: ik ga

toch zeven dagen inde week
open, waarbij Dodo zich quasi

boos omdraaide en wegliep.

Maar Dodo, twee dagen tn de

week gesloten, dus geen gas-

ten en dus ook twee dagen in

de week geen kinderopvang.

Dat zou je toch ook niet willen?

Ben Zonneveld

Namens de Zandvoortse

Courant wens ik Ton en Dodo
enorm veel succes voor de

toekomst en ik wens de

lezers van het BZ journaal

en ook de niet-lezers een fees-

telijk 2006.



Van

SCHA1K
Makelaar O.G. i

Tjerk Hiddesstraat 85

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A
2042 61 Zandvoort

Tel,: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.rii

e-mailt info@vanschaikbv.nl

H
NVM

AAMKOOP-VËRKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK

/

PROjEKTEN -ADVIEZEN

In complex "Durnwijk"gesitueerd 2 kamer-

appartement (vh 3) met balkon op het zuid-

oosten. Woonoppervlakte 70 m\ Afgestoten

parkeerterrein voor bewoners.

Ind.: entree; hal met garderobe kast; toilet

met fontein; badkamer met douche, wastafel

en wasmachine-aansluiting; slaapkamer;

woonkamer met open keuken en balkon op

het zuidoosten; eetkamer.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Stationsstraat 2

HalfVrijstaand woonhuis met vrijstaande

garage/berging en achtertuin op het oosten.

De woning is in 1998 geheel gerenoveerd.

Ind.; entree; hal; woonkamer; gang; toilet

met fontein; moderne woonkeuken met

inbouwapp.; te et.: slaapkamer met open-

slaande deuren naar balkon; badkamer met

douche, wastafel en toilet; slaapkamer.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

Van Lénnepwsg 2/03

Uitstekend onderhouden royale en zon-

nige eengezinswoning met grote en fraai

aangelegde achtertuin met stenen schuur

en achterom. Ind.: gang; toilet; tuingerichte

woonkamer; open keuken voorzien van gra-

nieten aanrechtblad en inbouwapparatuur;

ie et.: 3 slaapkamers; badkamer (2005) met

douche, wastafelmeubel en 2e toilet; 2e et.:

ruime overloop; slaapkamer met dakkapel;

berging.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.
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Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Vanaf donderdag 5januari
heten wzj' » weer van harte welkom

Keuzeweekmenu(ma i/m vrij)

Carpaccio

Kreeftensoep

Kipcocktail

Varkenshaasje Roquefortsaus

Kabeljauw/Het mosterdsaus

Mixed grill

Coupe Amatetto

€16,75

Voor informatie ofresei veren tel. 023-5716450

Geopend van i 7.00 tot 22.00, woensdaggesloten

Burg. Engelhertstraat 72, Zandvoort

Zandvoort Bentveld

wenst alle inwoners,
stemmers en niet stemmers,

een heel

goed 2006
en een nieuw

gemeentebestuur

dat zij verdienen.

www.cdazandvoort.nl

GD.

JU

>-

-*r.

I

BEMGHTS J* -
smwi

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

Januari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Si Tjap Kai
(kipblokjes met tausie saus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant {straatje richting station)

f
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Nieuwe jongerenpagina in

de Zandvoortse Courant
Een nieuwjaar, een nieuw begin en dus ook een vernieuwde

pagina voor en door de jongelui van Zandvoort. Mai Buwalda

en Noa (twee jonge meiden uit Zandvoort) zullen zich gaan

bezighouden met alles wat de Zandvoortse jongeren boeit. Niet

alleen uitgaan, mode en muziek, maar ook kunst en cultuur, de

nieuwste OVD's, boeiende boeken, werk, studie, sport, de

Zandvoortse politiek en veel en veel meer!

Hierbij zuilen de meiden zich

gaan verdiepen in de meest

uiteenlopende onderwerpen,

die gelieerd kunnen worden

met Zandvoort, maar ook

buiten onze gemeentegren-

zen. Interviews met bekende

Zandvoorters en wie weet

BN'ers!

Om de leukste artikelen te

kunnen schrijven zou het

tweetal graag alte jongens en

meiden van Zandvoort tussen

de 16 en 26. jaar om hulp,

tips, nieuwtjes, voorstellen en

ideeën willen vragen. Om
te beginnen wordt er nog

gezocht naar een passende

naam voor deze pagina. Heb jij

een leuk voorstel, laat het ons

snel weten!

Even voorstellen

Om jullie een idee te geven wat

voorvleesjullie in de kuip heb-

ben zullen .we eerst even de

dames kort aan jullie voorstel-

len: Mai, zo jaar. Waterman,

een zeer ondernemende dame,

vrolijk en wil uiteindelijk de

journalistiek in, Noa, 21 jaar,

Steenbok, enthousiast, ook

vrolijk, studeert rechten, wil

later een eigen tijdschrift (en

dat dan samen met Mat!),

In de komende periode zal de

jongerenpagina zich verdiepen

in de politiek. En dat is niet

zonder reden. In maart 2006
zullen de gemeenteraadsver-

kiezingen plaatsvinden. Dus

moet er al vrij snel gestemd

worden op een van de zeven

partijen die in Zandvoort zullen

meedoen, Dat er zo weinig

gestemd wordt door de jonge-

ren over het hele land is niet

gek, want er wordt weinig

aandacht besteed aan deze

doelgroep. En daar willen wij

in Zandvoort proberen veran-

dering in te brengen. Jongeren

moeten weten wat er gebeurt

en hun wensen onder de aan-

dacht brengen!

Na deze korte inleiding hopen

we jullie enthousiast te heb-

ben gekregen om samen van

Zandvoort 'a place to be' voor

de jongeren te maken (ja, ook

in de winter!}.

What's new
and

what's hot!?

Junkie XL (aliasTom Holkenborg),

bekend van zijn remix: A Little

Less Conversation (oorspron-

kelijk een lied van de King of

Rock: E! vis Presley) brengt op

23 januari 2006 een nieuwe

plaat uit met de titel: Today. Op
dit album staan elf tracks waar

een onbekende vocalist de

sterren van de hemel zingt. In

tegenstelling tot zijn vorige

plaat (Radio JXL, A
Broadcast From

The Computer

HellCabin)

hebben

weinig beken-

de arties

ten

meegewerkt, maar dat tast de

kwaliteit van Today zeker niet

aan. Naast het uitbrengen van

een nieuwe plaat heeft hij

onlangs een track geremixt

van Britney Spears:And then

we kiss, voorde reclamecam-

pagne van, 'Fantasy', het nieu-

we parfum van Madame
Spears. Ook houdt Holkenborg

zich al jaren bezig met muziek

voor internationale films. In

1997 maakte Junkie XL voor het

eerst muziek voor de film

Blade. Daarna volgden de

films, Siberia en de Matrix-

trilogie. Twee jaar geleden

moest hij voor de laatstge-

noemde film constant

heen en weer
reizen naar

LA, wat

heel erg

vermoeiende was en aangezien

er genoeg werk was besloot hij

daar naartoe te verhuizen.

Samen met zijn Amerikaanse

vriendin woont (ja, sorry dames,

hij is dus helaas bezet!) hij daar

nu. Inmiddels heeft hij muziek

gemaakt voor Catwoman,
Kingdom of Heaven, Domino
en Hooligans. Deze maand
komt ook zijn laatste project

uit, de film 'Get Rich or Die

Tryin' van 50 Cent. Zo te horen

gaat het

hartstikke

goed met
deze

wereldwijd

bekende,

Nederlandse,

jongeman!

Politiek

hoeft niet

saai te zijn

De gemeenteraadsverkie-

zingen komen er weer aan.

Op dinsdag 7 maart mag
de Zandvoortse bevolking

stemmen en zal er een nieuwe

gemeenteraad worden geko-

zen. Ja, het zal allemaal wel,

zullen veel van jullie (zand-

voortse jongeren tussen de

18 en 23 jaar) denken. Jammer
hoor, want het is juist zo

belangrijk dat ook jongeren

hun stem laten horen.

De jeugd heeft immers de

toekomst.

Eindelijk ben je 18, er gaan een

aantal deuren voor je open.

Je mag vanaf nu niet alteen

autorijden en de meest gave

discotheken bezoeken... je

mag ook stemmen, net als

paps en mams. Nou kunnen

we er niet omheen dat politiek

over het algemeen vrij saai

wordt gebracht. Maar wat is

saai?

Als jong mens heb je gewoon
niet altijd zin om naar een,

vol met moeilijke woorden
zittende, toespraak te luiste-

ren die uit de mond komt van

een niet al te aantrekkelijke

boodschapper van 40+, Want
zo zien veel jongeren het nou

eenmaal.

Gelukkig is dat in ons dorp iets

anders aangezien er ook wat
jongeren actief zijn in de

Zandvoortse politiek. In de

periode tot de verkiezingen

zullen wij ons best gaan doen

de jeugdige stemgerechtigden

in te laten zien hoe belangrijk

bet is je stem te laten horen

vanaf het moment dat dat

mag. Ook zullen we de politieke

vragen en ideeën in een ander

licht zetten om jullie

zo te overtuigen dat politiek

wel degelijk de Zandvoortse

jongeren aangaat. Dit is toch

ook jullie dorp?Heb je vragen

of wil je ons je mening laten

horen over de politiek in

Zandvoort, mail dan naar:

jong@zandvoortsecourant.nl

EN NIEUWJAAR

Net als het jaar 2005 zijn de

feestdagen weer voorbij.

Ook het oud- en nieuw feest,

waar we ons altijd ver van

tevoren zo op verheugen, is

achter de rug. Van gezellige

feestjes in ons eigen dorp tot

knallende party's in Haarlem

ofAmsterdam,., overal wordt

flink uitgepakt om onze

behoefte te vervullen.

De jaarwisseling betekent

voor vee! mensen namelijk

"alle remmen los". Natuurlijk

heeft iedereen zijn/haar eigen

manier van uit zijn dak gaan,

vandaar de vele verschillende

soorten feesten in het land.

Voor mij was het dit jaar niet

veel bijzonders.

Met het vooruitzicht dat i(c

t januari weer om half tien

naast mijn bed moest staan,

om vervolgens de hele dag

te gaan werken, zat de feest -

stemming er niet echt in.

Mijn beste vriendin ging

feesten in Bob' 5 Saloon,

met haar vrienden uit het

dorp waar de discotheek

gevestigd is. Andere vrienden

moesten werken, wat ik ove-

rigens erg jammer vond, en

ik... tsja, dan is er altijd nog

familie die het wel gezellig

vindt als je langskomt.

Met de nodige oliebollen en

appelftappen, veel te vee!

vuurwerk en de jaarlijkse

programma's op tv ben Ik de

avond toch nog goed door-

gekomen, ondanks het gemis

van mijn vrienden.Trouwens,

met werkend het nieuwe

jaar in gaan is eigenlijk niets

mis. Aangezien alles weer
duurder wordten het alle-

maal al niet echt goedkoop

Is in het leven van tegen-

woordig, is het helemaal

niet zo erg om een keer een

feestje over te slaan en geld

te verdienen in plaats van

het uit te geven.

Volgend jaar gaan mijn rem-

men ook weer los dacht ik

dan maar, terwijl ik vanaf

mijn balkon op Zandvoort en

haar vuurwerk neer keek.

&



itagenda januari

3%ir J->-s' -*«-

muari zondag Live muziek
i< vanaf 17.00 uur Perfect Match

6 januari vrijdag Live muziek
* Live muziek 'Cuban Nights' met Saisa-, Latin-

en jazzmuziek door het Nederlands Musical

Ensemble vanaf 21.30 uur

7 januari zaterdag Live muziek
* Live muziek vanaf 21.30 uur Crossroads

8 januari zondag Live muziek
* Live muziek 'Cuban Nights' met Salsa-, Latïn-

en Jazzmuziek door het Nederlands Musical

Ensemble vanaf 17.00 uur

10 januari dinsdag Bingotoernooi

13 januari vrijdag Live muziek
* Live muziek ' Vrijdag de 13e' door het Nederlands

Musical Ensemble vanaf 2 1.30 uur

14 januari zaterdag Live muziek
uur Cross Over

15 januari zondag Live muziek
Live muziek vanaf 17.00 uur Q-Point

20 januari vrijdag Live muziek
k 'Vegas Show* door het Nederlands

Musical Ensemble vanaf 21.30 uur

21 januari zaterdag Live muziek
• Live muziek vanaf 21.30 uut Tommy Thompson

22 januari zondag Live muziek
• Live muziek 'Vegas Show' door het Nederlands

Musical Ensemble vanaf 17.00 uur

24 januari dinsdag Toumament Tuesday

25 januari woensdag
Met o.a. Belgische chocoladefontein, de laatste

trends op het gebied van Beauty & Health en kans

op leuke prijzen!

27 januari vrijdag Live muziek
• Live muziek 'Vegas Show' door het Nederlands

Musical Ensemble vanaf 21.30 uur

28 januari zaterdag Live muziek
• Liv < vanaf 21.30 uur Accoustic

29 januari zondag Live muziek
* Live muziek vanaf 17.00 uur Show-Gun

31 januari dinsdag
Met gratis welkomstdrankje, Chinese hapjes en
Mah jongtoernooi met mooie geldprijzen

J

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan. ^ rAl

f
fJ^4f

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 jB Zandvoort, Tel; 023-574 05 74. www.hollandcasino.nl

Entreevoorwaarden; minimumleeftijd 18 jaar en geldig identiteitsbewijs.
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Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Gemeente kondigt collectieve

ziektekostenverzekering

minima aan

"Wanneer u deelneemt aan deze collectieve zorgverze-

kering ontvangt u korting op zowel de basisverzekering

als de aanvullende verzekering". Met een gemeentelijk

bericht wordt een collectieve ziektekostenverzekering

aangekondigd voor mensen met een inkomen tot 115%

van het bijstandniveau. De concrete voorwaarden voor

de polis worden begin 2006 bekend gemaakt.

Binnenkort valt bij de minima

een vooraankondiging voor

een collectieve - dus met
korting - ziektekostenverze-

kering van de Gemeente op
de mat. Deelnemen kunnen

inwoners met een inkomen

van maximaal 115 procent

van de bijstandsnorm.

Sterren
"De collectieve zorgverzeke-

ring die wij met Zilveren

Kruis Achmea hebben
afgesloten bestaat uit een

basisverzekering en een

aanvullende verzekering"

meldt de gemeente in haar

bewoners brief. Additioneel

kan daarbij het zogeheten

'Gemeente Extra Pakket'

afgesloten worden. De ge-

meente heeft als onderdeel

voorde collectieve verzekering

gekozen voor de zogeheten

Beter Af Polls met 3 sterren

en de Beter afTandarts Polis

met twee sterren.

Aan de slag
Het begon allemaal in

december 2003. In een
raadsvergadering dient Fred

Paap (WD) een motie in die

oproept een collectieve

ziektekostenverzekering af

te sluiten voor degenen
die 'op het minimum zitten'.

De raad stemt in met een
onderzoek naar de verzeke-

ringsmogelijkheid en het

gemeentebestuur gaat aan

de slag.

Vergoeding
Omdat op nader bericht uit

Den Haag moest worden
gewacht is de gewenste
collectieve ziektekostenver-

zekering eerst nu mogelijk

geworden. Het basispakket

vergoedt al dan niet onder

beperkende voorwaarden
ondermeer fysiotherapie,

tandheelkundige prothe-

sen, ziekenhuisverpleging,

huisartsen hulpmiddelen.

Volgens de site van de
verzekeraar biedt de aan-

vullende Beter Af Polis met

3 sterren ondermeer: alter-

natieve geneeswijzen en

ioo% vergoeding voor fysio-

therapie. De aanvullende

Beter AfTandarts Polis met
2 sterren vergoedt behan-
delingen tot een maximum
van €450,- per jaar.

Gratis Extra

"Ook bieden wij u als onder-

deel van de collectieve ziek-

tekostenverzekering het

Gemeente Extra Pakket

aan", kondigde de gemeente
aan. Dit pakket kan gratis

worden afgesloten in com-
binatie met de Beter Af
Polis en de Beter Af Plus

Polis drie sterren. Medische

kosten die tot nu toe vallen

onderde bijzondere bijstand

zijn vanaf i januari 2006
in dit pakket opgenomen.
"Denk daarbij aan bril en

hoorapparaat", verduidelij kt

een gemeentelijk woord-
voerder. De nota's van die

medische kosten kunnen
rechtstreeks aan verzeke-

raar Zilveren Kruis gestuurd

worden.

Premie
Deelnemers aan deze col-

lectieve zorgverzekering

ontvangen korting op zowel

de basisverzekering als op
de aanvullende verzekering.

Onlangs werd bekend dat

de basisverzekering voor

een individueel afgesloten

contract van Zilveren Kruis

Achmea 88 euro per jaar

gaat kosten. De premie van

de Zandvoortse collectieve

ziektekostenverzekering wor-

den omstreeks 10 januari

2006 bekend.

Bekend
Dat er voor Zandvoortse en

Bentveltse inkomens tot

115% een mogelijkheid is

voor collectieve zorgverze-

kering wordt op brede

schaal bekend gemaakt.
Zo meldt de gemeente
dat er vooraankondigingen

liggen bij Loket Zandvoort
aan de L. Davidstraat, in het

verzorgingstehuis Huis In

de Duinen, in de hal van het

gemeentehuis en binnenkort

in de Openbare Bibliotheek.

Ook de gemeentelijke web-
site verschaft de nodige
informatie; voorts zal in

deze krant een informatieve

advertentie verschijnen. Als

extra service zal op enkele

dagen in januari deskundi-

gen van het Zilveren Kruis

aanwezig zijn in de centrale

hal van het gemeentehuis
om vragen te beantwoorden

en hulp te bieden met de
formulieren. De exacte data

zullen via de media bekend
worden gemaakt.

Werkgevers niet voorbereid op nieuwe pensioenregels

Één op de twee werkgevers heeft nog niet bekeken of de
pensioenregeling wel bij de tijd blijft. Veel werkgevers

denken dat de pensioen uitvoerder dat voor hen regelt.

Daarnaast wijst de Stichting Pensioenkijker.nl erop dat

de werkgever geen idee heeft van de kosten.

Vanaf 1 januari gelden nieu-

we wettelijke regels voor

pensioen. Voor pensioenre-

gelingen die op die datum
nog niet voldoen aan die

regels, geldt een overgangs-

recht voor het jaar 2006.
Door middel van een reken-

hulp kunnen werkgevers
hun regeling toetsen. De
rekenhulp is beschikbaar op

de site van de Belasting-

dienst, on der 'actueel'.

Barometer
Uit de recent verschenen

HR Barometer van Ernst

& Young blijkt dat een

groot deel van de werk-

gevers nog helemaal niet

gekeken heeft of de rege-

lingwei binnen de fiscale

grenzen blijft. Het onder-

zoek geeft aan dat 42%
van de werkgevers denkt

dat de pensioenuitvoerder

dat wel voor hen doet.

Uit hetzelfde onderzoek
blijkt ook dat maar liefst

55% van de werkgevers
geen idee heeft wat de
toekomstige kosten zijn van

de pensioenregeling.

Pensioenbewust
Volgens Elske ter Veld,

voorzitter van de Stichting

Pensioenkijker.nl, maakt
het onderzoek duidelijk dat

niet alleen de werknemer,
maar ook de werkgever
weinig pensioenbewust is.

'Oudere werknemers voor

wie een overgangsregeling

is getroffen, kunnen clai-

men dat ze langer willen

doorwerken. Ook kunnen
zij deeltijdpensionering

afdwingen. De werkgever
heeft daar echter geen idee

van.' De werkgever zou

zich volgens Ter Veld beter

moeten verdiepen in de
gevolgen van de wet.

Op de site van

Pensioenkijker.nl is een

aparte rubriek opgenomen
voor werkgevers en er is

een speciale actiesite:

www.depensioenquiz.nl.

waarop de werkgever zijn

pensioenkennis kan testen.

swoz/
Pluspunt

zoekt helpende

handen

Zandvoort is apentrots op

'zijn'SWOZ. Over een paar

weken onderdeel van Plus

Punt, de doelstellingen

echter blijven onveranderd.

Stichting Welzijn Ouderen

wil het ouderen mogelijk

maken zo goed mogelijk

in deze samenleving 'mee

te draaien'. Daarvoor zijn

helpende handen nodig.

Ouderen willen zo lang

mogelijk zelfstandig blijven.

Stichting Welzijn Ouderen

Zandvoort kan daarbij een

grote steun zijn. De SWOZ/
PlusPunt kent een scala

aan diensten, activiteiten,

informatie en begeleiding,

Denk maar aan diensten

ais Tafeltje Dekje en de
telefonische hulpdienst.

PlusPunt krijgt subsidie

van de gemeente Zandvoort

en kan daardoor onder-

steuning geven aan 55
Plussers in de gemeente
Zandvoort. Van gezellig-

heidsbijeen komsten tot

computerlessen voor seni-

oren: helpende handen
van mensen die zich vrij-

willig inzetten zijn onont-

beerlijk. De organisatie kan

rekenen op een grote groep

vrijwilligers, maar heeft op

het ogenblik veel behoefte

versterking van het gezel-

lige vrijwil ligersteam.

Coördinatrice Nathalie

Lindeboom-, "Wij zijn drin-

gend op zoek naar mensen
voor de telefonische hulp-

dienst en vrijwilligers die

met cliënten fn een roistoei

gaan wandelen". Ook alle-

daagse 'klussen' moeten
gedaan worden: mensen
die ouderen naar het zie-

kenhuis willen vervoeren

of gewoonweg die voor

hen boodschappen willen

doen. Nathalie nodigt

geïnteresseerden uit:"Komt

ueens langs voor een vrij-

blijvend gesprek.

Willemstraat 20, telefoon:

023-5719393."

^D



ZorgBaians Groep biedt zorg Jri de breedste

M des woords. Voor heel jong tot heel oud.

Voor gezonde maar natuurlijk ook voor kort

; seke of langdurig seke mensen. Wii

zorgen zelfs voor manteteoigers.

U komt Ons tegen In ZuH-Kennemerlend en

ttoBotanstreek waar wijd ;cncp

het gebied •;.• • Borg en welzl|

onze groef) teren;

» twee thuiszorgwinkels

» Thuiszorg Zuid-Kennefherland

• vier verzorgingshuizen IDe Heemhaven,

Vbee Vesper, Parkzicht, Kennerrmduin) en

• drie verpleeghuizen (Den Weeiigenberg,
,

ZuxSerhoul en De Houttuinen).

De eigen mogelijkheden en de levenssfeer

van onze cliënt zijn het uitgangspunt voor

onze dienstverlening. Op basis daarvan bie-

den wij zorg op maat.

Ben jij de verzorgende die wij zoeken?
voor de thuiszorg in het gehele werkgebied

De Tlwszcfgrnedeweiicers verzorger; en begeleiden

thuiswonende ouderenm gehandicapten zodat zij

20 sang mogelijk thuis kunnen olijven wonen.

Verzorgenden C voor de wijkzorg

vanaf 16 uw per weeft

Tos de werkzaamheden behoren onder anders de

ortóerotexring bij de dageiijkse activiteiten zoals

ontbot klaarmaken, fictwnel^ke verzorging en assi-

stesïïn hij het opstaan en naar bed gaan.

Wijkziekenverzorgenden / 3iG'ers

vanaf20 uuf per week

Tof ds werkzaamheden behoren beperkt ver pleeg

-

ta nfltge handelingenen pwsoonsgeKïite tehamslijke

verzorging. Daarnaast geelt u advies en wpfSf^tSng

aan cisenten en diens omgeving met betrekking tot

de omgang mat ziekte en geeft nchHijnen voor een

goede gewmdhrad.

Verzorgenden Psychogeriatrie

vanaf f6 uur per week
Tot de werkzaamheden behoren onder sinter de
ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten zoals

ontbijt Waarmaken, BchgmeKfcs verzorging en assi-

steren bij het opstaan en naar bad gaan. Daarnaast

biedt u daar waar noosg ondersteuning aan de
manteizofgere.

Medewerkers Langdurig Gespecialiseerde

Hulp (LGH) vanaf20 uur f>& wee*
Tot de weiteaambeders behoren hussJioixteiijke en

h beperkt mate verzorgende taken bij clSntert met

psychiatrische of psychosociale problematiek. Bü

deze cBenten biedi u ook psychosociale ondersieu'

nhg b§ bijv. wiöen van dagbesteding en deelname

aan bet sociale leven.

Functie-eisen

• ü hebi een diploma Verzorgende C ei diploma

verzorgende 3K3 voor de verzorgende fupc Bes.

voor de lunotie mscteweFker LGH een optetdiriQ

nwsau 3 op het gebied win vefzorgng ot diens!-

vertoning,

• U beschikt over goede coirmunicatieve vaardig-

heden.

Het aanbod
• Hst salaris is afhankelijk van de turtctse conform

CAO Thlfcxra
• Contracten voor«n ja» mei <*s mogeïjktwd van

verlenging voor een contract voor onbepaalde tijd.

• Deelname ai het pensioenfonds PGGM.
• Goede secondaire arbeidsvoorwaarden zoate

spaartoonregeling, reiskostenvergoeding: fetsen-

proieot en regeringen op bet gebied van kinder-

opvang.
• Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Thuiszorg.

Interesse?

Voor meer informatie over de vacatures kunt i]

oontact opnemen met Carta Oude LuttAhuis voor

.Uires bij de Thuffigora, telefoonnummer

023-S91S200.

Solliciteren

Uw söirittefijke uaSatatSe kirt u richten aan
ZragBafans Groep

tav. Care Oude Uittikte. P&Q consulent

Postbus 6165

200! HD Haarlem

ot via e-mail:

Carla.OudeJuttikiruisözorgbalansgroep.rt

ZorgBaians
Groep

U heeft géén idee wac u allemaaJ voor anderen kunt doen...

wonerr mêt zorg / verpiegirsg # gespecialiseerde verpteging » huishoudelijke zorg * persoonlijke zorg * aiarrrierffsg '

ieutjdgezonrJheklszorg vo&ding en dieet thuiszorgwinKe! • serviospa&poort * steunpunt manteijorg

' Adverteren in de Zandvoortse Courant betekent vooral:

• dat it adverteert in een graag gelezen krant die gratis huis-aan-huis

bezorgd wordt in heef Zandvoort en Bentveld

• dat u daarmee ca. 16.000 Zandvoorters kunt bereiken

•dat u adverteert ineen krant waar veel aandacht wordt besteed aan de

adverteerders en hun advertenties

* dat wij de advertentie GRATIS voor u opmaken

• dat u met uw advertentie bijdraagt aan het succes van deze krant

f
—-——_

_

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten n
Uw gesprekspartner \ Wm

en persoonlijk adviseur ^| M
accountantscontrole / jaarrekening * beiasting adviezen

administratieve dienstverlening * management ondersteuning

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort • Tel 5719396
Fax 573! 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl

Stroomuitval zorgt voot veel ongemak!

Een defecte aansluiting van een 10.000 volt middenspanningskabel bij Kraantje

Lek was er vorige week donderdag de oorzaak van dat circa 1200 woningen en

bedrijven van tien voor acht tot elf uur 's-avonds zonder stroom hebben gezeten.

Vooral in het centrum was sprake van

een spookachtige omgeving, waarbij

met name de aanblik van Kerk- en

Haltestraat bizar was. Diverse horeca-

bedrijven kwamen in de problemen

omdat niet alleen het licht, maar ook

verwarming, koeling, gas en keuken-

apparatuur uitviel. De gevolgen voor

bewoners bleven in de meeste gevallen

beperkt. Al moest de brandweer aan

het Burg. Van Fenema plein een aantal

personen uit een lift bevrijden. Het

Casino en enkele andere bedrijven vin-

gen de problemen op met een eigen

noodaggregaat.

Kraantje Lek

Volgens een woordvoerder van netbe-

heerder Continuon lagen de problemen

in het duingebied bij Kraantje Lek, dat

met normale vervoermiddelen moeilijk

bereikbaar is. Donderdagavond werden

daarom noodvoorzieningen getroffen

en in de loop van vrijdag en zaterdag

werd het defect in het duingebied ver-

holpen. Door de winterse omstandig-

heden van vrijdag en zaterdag leverde

dat problemen op, omdat voor de repa-

ratie graafwerkzaamheden verricht

moesten worden.

Opmerkelijk

Het beeld van de storing was opmer-

kelijk. De Boulevard Paulus Loot, een

deel van de Brede rodestra at, omgeving

Cort van der Lindenstraat, Hogeweg,
Thorbeckestraat, Passage, Burg. Van

Fenema en De Favaugeplein e.o. waren

totaal verduisterd. In Oud- en Nieuw-

Noord en de straten in het gebied van de

noordboulevard was, voor zover bekend,

alleen sprake van het uitvallen van de

straatverlichting, Aan de Kostverloren-

straat tussen Tolweg en Sophiaweg, de

Burgemeester Nawijnlaan en Quarles

van Uffordlaan leverde noch de straat-

verlichitng noch de stroomvoorziening

problemen op.

Tweede keer

Het was de tweede stroomstoring in

korte tijd. Een paar dagen voor Kerst viel

de stroom ook al uit in delen van het cen-

trum en Oud-Noord. Volgens de woord-

voerder van Continuon hadden de twee

storingen niets met elkaar te maken.

Compensatie
NUON kent voor gedupeerde huishou-

dens een compenstatie regeling, die

echter pas in werking treedt als er lan-

ger dan vier uur geen stroom geleverd

wordt. Bij de twee storingen in

Zandvoort was de storingsperiode ech-

ter minder dan die vier uur. Voor wat

de schadevergoeding aan ondernemers

betreft kon de woordvoerder geen dui-

delijke informatie verschaffen.

De adverteerders van déze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat

in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn

(in alfabetische volgorde):

Aan Zee

Vakantiehuizen

Accou nta nts ka rrtoor

Huppelschoten

Administratiekantoor

K.Wiltemse

Asian Delights

Bloemsierkunst

Jef & HenkBluijs

Café Oomstee

CDA

Censeen van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Del Mar, Café

Restaurant

H.Willemse,

Elektrotechniek

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Lokaal, 't

Meijershof, Restaurant

Monuta
Ouderen Partij

Zandvoort

PvdA

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Wok Palace

Zandvoort Optiek

Zorgbalans
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Schaken Autosport

Chess Society besluit 2005

met winst en verlies

De hoofdmacht van schaakclub Chess Society Zandvoort heeft

de laatste weken van 2005 met wisselende resultaten afgeslo-

ten. En Heerhugowaard leed de Zandvoortse promovendus haar

eerste nederlaag in de eerste klasse B. Onze plaatsgenoten wer-

den door hun medekoploper met 6,5 - 1,5 afgedroogd. In de

beker kon wel een fraai succes worden bijgeschreven. In Bergen

werd het in de parallelgroep spelende viertal (1A) van de plaat-

selijke club met 1-3 teruggewezen en bereikte Chess overtui-

gend de laatste 16.

Na drie overwinningen moest

Chess Society de vierde ronde

aantreden tegen Heerhugo-

waard, een club die al jaren

uitkomt in de eerste klasse. De

opponenten waren op papier

duidelijk sterker dan hun

Zandvoortse tegenstrevers en

dat kwam al snel tot uitdruk-

king op het scorebord. De
nederlaag van Kees Koper op

het eerste bord tegen de

sterke Peter Hoekstra was nog

wel enigszins ingecalculeerd,

echter dat Leo Keesman en

Dennis van der Meijden dit

voorbeeld zouden volgen, was

een zware tegenvaller. Chess

liep hierdoor natuurlijk onher-

stelbaar achter de feiten aan

en er leek deze avond een

einde te gaan komen aan een

periode van 13 maanden zonder

enige nederlaag. Olaf Cliteur

bracht de hoop nog een klein

beetje terug met een fraaie

overwinning op van Vuure.

Kort daarna verloor echter

Mare Kok zijn partij en deelde

Chris van Bockel het punt, waar-

mee de nederlaag een feit werd.

Ook de overige twee partijen

gingen verloren waardoor de

einduitslag geflatteerd op

6,5-1,5 kwam. Ondanks deze

nederlaag staan de schakers

uit onze badplaats nog steeds

op een gedeelde eerste plaats

in hun poule. Op bordpunten

(doelsaldo) neemt Chess

Society de tweede stek in om-
dat Heerhugowaard zeer goede

zaken deed door deze grote

overwinning. "Het vreemde in

de eerste klasse is dat wij

ondanks onze perfecte eerste

seizoenshelft niet alleen naar

boven maar ook nog steeds

achterom moeten blijven

kijken", aldus teamleider Loos.

De volgende wedstrijd is op

vrijdag 6januari thuis tegen

Purmerend dat maar 2 punten

achterstaat. In deze belangrijke

wedstrijd zal bepaald worden

of Chess gaat spelen om het

eremetaal of voor lijfsbehoud.

Interessant detail is dat deze

zelfde avond de concurrenten

Castricum en Heerhugowaard

ook de degens kruisen.

Bekersucces

Een week na deze competitie-

nederlaag was het voor de

schakers van Chess Society

gelukkig wel raak in de beker.

Na in de eerste ronde derde-

klasser 'De Haarlemse Jopen'

gemakkelijk met 3-1 te hebben

teruggewezen stond er nu een

aanzienlijk minder eenvoudige

klusopdeZandvoortseschakers

te wachten in de vorm van

Bergen, Leuk extraatje van deze

loting was dat Bergen Jacob de

Boer in de gelederen heeft, die

eindjaren negentig lange tijd

voor Chess Society uitkwam.

Op bord vier was het Boudewijn

Eysvogel die de score opende

voor Zandvoort. Hij versloeg de

op papier sterkere Kees Kager

zonder hem ook maar enig

moment uitzicht te geven op

een beter resultaat. Dennis van

der Meijden leek lange tijd

voor het tweede puntte gaan

zorgen maar hij investeerde

veeltijd in een aanval die toch

net niet door leekte slaan. Van

der Meijden nam professioneel

het zekere voor het onzekere

en tekende voor de remise.

Cliteur had het genoegen het

voormalige Chess-lid te treffen.

Het duel zou cruciaal blijken

voor de totale ontmoeting. De

Boer kreeg een lichte aanval,

echter zag tot zijn verbijstering

dat Cliteur veel beter antici-

peerde op zijn pionoffer dan hij

zelf deed. De Zandvoorterkwam

over twee vleugels tegelijk bin-

nen en zette De Boer pardoes

mat, waarmee de ontmoeting

in Zandvoorts voordeel beslist

was. De remise van Fred van de

Klashorst, waarmee de eind-

stand op 1-3 kwam was nog

slechts van belang voor de

statistieken. Chess bereikte

daarmee de 1/8 finales en kan

daarmee een poging gaan

ondernemen geschiedenis te

schrijven. Slechts 2 maal wist

een Zandvoorts team wist door

te dringen tot de laatste 8.

Voorlopig is het eerst maar eens

afwachten welke opponent

begin januari uit de koker

tevoorschijn komt.

Basketbal

Schoolbasketbaltoernooi

Zaterdag 15 januari zal de

Korver sporthal weer gevuld

zijn met de basketballertjes

van de basisscholen. Dit tradi-

tionele toernooi, bijna veertig

keer al georganiseerd door

basketbalverenigingThe Lions,

word door alle leerlingen hoog

aangeschreven en er wordt

dan ook reikhalzend naar uit-

gezien.

Zoals ieder jaar zijn er weer
mooie bekers voor zowel de

meisjes als de jongenscatego-

rie. Echter de wissel beker is het

belangrijkste. Deze is voor de

school die zowel bij de meisjes

ais bij de jongens het beste

heeft gepresteerd.

Het toernooi begint om 10,00

uuren zal rond 16.00 uur eindi-

gen. Mocht u die zaterdag nog

wat tijd vrij hebben, dan is dit

toernooi zeker aan te bevelen.

In de agenda noteren dus!

Autosportseizoen 2006 van

start met Nieuwjaarsrace

Het nieuwe aufosportseizoen wordt zondag 8 januari traditie-

getrouw ingeluid met de nieuwjaarsrace. De race is de derde

race in het 'winter end u ra nee kampioenschap' van 2003/2006.

Eerder werd er al een wedstrijd in oktober op de Zandvoortse

racepiste afgewerkt en in december gebeurde dat op het Duitse

Oschersleben.

Vorigjaar tijdens de nieuwsjaarsrace (foto: Chris Sch otamis)

In deze laatste race wist de

equipe Saleen met een

Zakspeed de race te winnen.

De equipe zal er bij de nieuw-

jaarsrace niet bij zijn, wat een

aantal equipes in de klasse

boven de 2000CC niet onpret-

tig zullen vinden. Deze equipe

behield vooralsnog gemakke-

lijk de eerste positie.

Leider in het overall klasse-

ment na twee races is Steven

Gijsen. Cijsen reed het afgelo-

pen seizoen met een Porsche

in de McGregor Porsche GT3
Challenge.Toch is niet ieder-

een verbaasd, omdat Gijsen

samen met de gebroeders

Coronel de races in het winter

endurance kampioenschap
met een BMW Compact het

seizoen ervoor ook al bovenin

te vinden was. Gijsen rijdt het

komende weekend weer met
Tom Coronel.

De rijders die het de equipe

Gijsen en Coronel lastig kun-

nen gaan maken, is de equipe

van de beide Kosters en

Sanders. In de klasse tot

2000CC waar het Zandvoorts,

Blaricums en Emmense drietal

in uitkomt, neemt de equipe

de leiding.

De eerste race werd door het

drietal in oktober tijdens de

Zandvoort 500 gewonnen, In

Oschersleben werd Bertus

Sanders vlak voor het einde

door de Zakspeed van de

equipe Saleen ingehaald.

"Daardoor kon ik geen extra

ronde rijden. In die ene ronde

konden we wellicht achter onze

concurrenten in deze klasse

John de Vos en Dennis de Borst

nog achterhalen. Helaas zullen

we dat nooit weten", aldus de

Emmenaar Sanders.

In de nieuwjaarsrace zullen

ook weer de bekende Porsche's

en Marcossen te zien zijn. Naar

verwachting zullen in deze eer-

ste race van het jaar ook enke-

le bekende rijders uit de natio-

nale autosport te zien zijn.

Maximaal mogen 55 equipes

Verdeeld over vier klasse's mee-

doen aan de race die 4 uur

duurt. De vier klasse's die te

zien zijn, zijn de wagens boven

de 2000cc, tot 2000CC, de

BMW Compacts en de Seat

IbizaTdi's. De trainingen begin-

nen om 10,00 en duren tot

10.30. De race vangt aan om
12.00 en is vrij toegankelijk

voor het publiek.

DoorJaap Koper

\
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Ram
21 mrt - 20 apr.

Deze week doe jij er goed aan

met beleid op te treden.

Sommige zaken kunnen beter

met de zachte hand worden
geleid,

*$k Stier

fï 21 april -

2o mei
Er is iets dat nodig door jou

onder handen moet worden
genomen. De zaak ligt al veel

te la ng, dat weet je zelf ook. N u

is de tijd voor actie.

*'"
21 mei

-

2ojuni

Als zich deze week een pro-

bleem voordoet in je contact

met anderen is het verstandig

nuchter te reageren. Houd je

hoofd maar gewoon koel.

ft Kreeft

21juni -

22JUÜ
Je organisatorische talenten

komen boven op het moment
datje iets met andere mensen
onderneemt.

tm^ Leeuw
^^' 23juli - 22 ctug.

Laatje handjes maar eens lek-

ker wapperen, de kerstvakantie

is nu echt over.Wat zijn je goede

voornemens? Het gaat niet alle-

maal vanzelf dus succes.

Maagd
23 auff.

- 22 sept

Je hebt aardig wat twijfels in

het begin van het nieuwe jaar.

Er is iets dat belangrijker is

voor je.toekomst dan je in eer-

ste instantie had verwacht.

Br-*-, Weegschaal

ö« 23 sept - 22 okt

Je partner doet erg zijn/haar

best om jullie relatie te verbe-

teren, maarjouw eigen instel-

ling is niet zo positief Jammer,

het zou een goed voornemen

zijn iets positiever in het leven

te gaan staan.

'fo* ^* 23 oktober -

22 november
2005 was een goed jaar voor

de meeste schorpioenen. Wat
een feest.,., 2006 wordt alleen

nog maar beter.

&IJ&L Boogschutter
/
l£?"'

v 23 nov. - 21 dec

Zo in het begin van het nieu-

wejaar weet je niet echt wat

je wilt. Je voelt je moe en

besluiteloos. Je partner kan

daar zenuwachtig van worden.

m Steenbok

22 dec. -20jan.
Een hoop nieuwe uitdagingen

voor jou dit jaar steenbok! Je

weet zelf het best hoe je dit

allemaal moet gaan aanpak-

ken. Laatje creativiteit af en

toe eens de vrije loop.

€ Waterman
s=v) 21jan. - igfeb.

Een nieuwe liefde in het nieu-

we jaar? Zou leuk zijn, maar er

gebeurd echt niets als je alleen

maar thuis voor de buis blijft

hangen. Alles moet altijd van

twee kanten komen wil het

goed zijn weetje.

tttëfjl Vissen

H? 20feb. -20 mrt.

Je hebt jouw zaakjes zo goed

voorbereid en georganiseerd dat

nu alles vanzelf loopt. Je hoeft

zelf bijna niets meer te doen.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Verhit de boter met de olie in

een braadpan en fruit de ui

met de knoflook goudgeel en

glazig. Voeg het gehakt toe en

bak het bruin en rul. Bak het

amandelschaafsel en de rozij-

nen 3 minuten mee en voeg

het kaneel poeder, de komijn.

de koriander, de tomatenpu-

ree, 1/2 d! water, tabasco, zout

en pepertoe. Neem de pan van

het vuur. Schep er de helft van

de koriander door en laat het

afkoelen. Verwarm de oven

voor tot 220°C. Steek uit vijf

plakjes elk vier cirkeltjes en rol

deze iets uit. Verdeel het

gehaktmengsel erover, maak
de randen vochtig en vouw ze

dicht. Steek sterretjes uit het

resterende plakje deeg. Leg de

empanadas op een met bak-

papier bekleed bakblik en

bestrijk ze met losgeklopt ei.

Plak de sterretjes erop. Bak de

empanadas in de oven in ca. 15

minuten af. Roer de overige

koriander door de chilisaus.

Serveer de empanada met de

zoete chilisaus.

Empanadas met pittig rundvlees
Snack voor4 personen.

Ingrediënten:

150 gr. rundergehakt

1/2 ui (gesnipperd)

2 teentjes knoflook (gesnipperd)

15 gr. boter

letl. olijfolie

25 gr. amandel (schaafsel)

25 gr. rozijnen

1/2 thl. kaneel

1/2 thl. djinten (gemalen komijn)

1/2 thl. ketoembar (gemalen koriander)

1/2 blikje tomaten puree (a 68 g)

enkele druppels rode tabasco

2etl. koriander (vers, fijngehakt)

6 plakjes deeg (voor hartige taart, ontdooid)

t ei

1/2 dl. chilisaus (zoete)

snufje zout

snufje peper

Dier van de week

Deze week willen we Bubbles wat extra onderde aandacht

brengen. Bubbies is samen met zijn vriendje Bambam bin-

nengebracht. Het waren beide ongecastreerde katers en je

kon duidelijk zien dat ze af wat langer voor zichzelf moes-

ten zorgen. Bambam kwam al heel snel bij en vond mensen
ook ai snel leuk, hij is daarom al geplaatst.

Bij Bubbles heeft het allemaal

wat langer geduurd, hoewel

hij eigenlijk wel heel graag

een aai over zijn bol wil, durft

hij eigenlijk nog niet zo goed.

Als je wat langer op de afde-

ling bent, dan komt hij pas

tevoorschijn. Als je dan ook

nog wat te eten bij je hebt dan

ben je zijn beste vriendje!

!

We zoeken voor hem zijn

mensen die hem de tijd gun-

nen om te wennen en geen

hond hebben. Katten zijn voor

onze Bubbles geen probleem.

Een tuin is voor hem een must.

Kom gerust even kijken in het

dierentehuis om kennis te

maken met Bubbles: Keesom-

straat 5, open van maandag
tot en met zaterdag tussen

n.00 uur en 16.00 uur. Tel:

023-5713888 of kijk op www,
dierentehuiskennemerland.nl

Handdoeken gevraagd

!

Wij gebruiken dagelijks grote hoeveelheden handdoeken

voor de dieren. We zijn nu bijna door de voorraad heen en

vragen oude handdoeken. U kunt ons hier zeer mee helpen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vul-

len. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen vakjes van de

3x3 vierkantjes. De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

6 8 9

8 9 6 3 5

2 7 6 8

4 7 1

1 4 2

3 8 9 6

6 2 3 7 8

1 4 5 6 2

4 7 9 3

Oplossing

sudoku

week52

2 9 5 3 7 1 8 4 6

7 8 1 9 6 4 3 5 2

4 3 6 2 5 |8~ 1 9 7

8 2 4 S 9 7 5 1 3

6 1 9 4 3 5 2 7 8

3 5 7 1 8 2 4 6 9

1 7 3 8 4 9 6 2 5

5 4 8 7 2 6 9 3 1

9 6 2 5 1 3 7 8 4



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@zandvoort.nl • www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 01 SOOS

Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van 20

december en de verdere in week 51 en 52 door het

college genomen besluiten zijn 3 januari 2006 vastge-

steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie

en op de website.

Commissie Projecten & Thema's
Op 9 januari vindt een integrale vergadering' van de
Commissie Ptojecten & Thema's plaats vanaf 20,00

uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de
agenda staat:

- Besluitenlijst vergadering van 21 november 2005
* Masterplan Louis Davfdscarré
- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van êeze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over geagendeerde onderwerpen, U hoeft zich

.

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 10 januari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Spreekrecht burgers

• Besluitenlijst vergadering van 22 november 2005
- Onttrekking aan openbaarheid deel Eltzbacher-

straat

- Raadsvoorstel nota speelvoorzieningen
- Vaststellen Programma Onderwijshuisvesting 2006
- Beslissen op aanvraag planschadevergoeding als

bedoeld in artikel 49 WRO
- Aanpassing verschillende verordeningen op recht-

matigheid
- Rondvraag

Oe agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zfjn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over geagendeerde onder-

werpen als over niet-geagendeerde onderwerpen.

Degene die over een niet-geagendeerd onderwerp wil

spreken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang

van de vergadering bij de griffier. Hij vermeldt daarbij

zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp,

waarover hij het woord wil voeren. Aanmelden kan ook
via de website.

Commissie Collegezaken
De Commissie Cotlegezaken vergadert op 11 januari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Spreekrecht burgers
- Besluitenlijst vergadering van 23 november 2005
- Politiezaken

- Kwaliteitsmeter Veitig Uitgaan
- Analyse Evenementenbeieid
- Nota Leerwerk- en stagebeleid
- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. !n deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over geagendeerde onderwerpen

als over niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die

over een niet-geagendeerd onderwerp wil spreken,

meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de
vergadering bij de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn

naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp,

waarover hij het woord wii voeren. Aanmelden kan ook
via de website.

Commissie Planning & Con trol

De Commissie Planning & Control vergadert op 12

januari vanaf 20,00 uur in de raadzaal. De deuren gaan

om 19,30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda slaat:

- Besluitenlijst 24 november 2005
- Vaste agendapunten: Accountant; Rekenkamer
- Hulpverleningsdienst Kennemertand Gemeenschap-
pelijke regelingen

- HuIpverle ningsdienst Kennemerland 2e begratings-
wijziging 2005

- Inventarisatie nota's begrotingsbehandeling/risico-

management e.d.

- Raadsvoorstel Alternatieve Dekking precarioheffing

- Bereikbaarheid kust/parkeerverwijssysteem
- Onderzoeksplan 2006
- SamenwerkingZ-voeging belastingdiensten

- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over geagendeerde onderwerpen, u hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden,

Kerstboomverbranding op 11 januari
De iraditioneie kerstboomverbranding is dit jaar op
woensdag 11 januari 2005 om 19.30 uur. Locatie: het

strand ter hoogte van gebouw de Rotonde aan de
Strandweg,

Kerstbomen kunnen woensdag 11 januari ingeleverd

worden tussen 13.00-16.00 uur op het terrein naast het

Casino aan de Strandweg of bij de remise aan de

Kamerlingh Onnesstraat 20, Voor elke boom die u in-

levert krijgt u € 0,25 en een lot. Er worden 20 cadeau-

bonnen van € 5,-- verloot. De derde week van januari

maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend
in de krant en op de gemeentelijke website. Handelaren

kunnen niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere

informatie: Centrale Balie, tel. (023) 574 01 00,

Vergunning vaartuig op het strand
Voor het hebben of brengen van een vaartuig op, dan
wel daarmee af te varen van, of aan te landen op het

strand, dan wel binnen 300 meter uit de laagwaterüjn

voor anker te gaan, is een vergunning vereist. Er zijn

seizoens* en incidentele vergunningen. Omdat er veel

onduidelijkheid heerste over het aanvragen van deze

vergunning volgt hieronder een uitleg. Het aantal ver-

gunningen dat jaarlijks wordt uitgegeven is beperkt.

Personen aan wie vorig jaar een vergunning is ver-

leend hebben voorrang. Een vergunning moet worden
aangevraagd tussen 1 januari en i maart

Indien er geen vergunning beschikbaar is, wordt u op
de wachtlijst geplaatst. U ontvangt van ons een brief

op welke plaats u staat. Indien na de vergunning-

verlening, gedurende het seizoen, vergunningen worden

geretourneerd o) ingetrokken, zai aan de eerst-

volgende op de wachtlijst een vergunning worden

verleend.

Bij een aanvraag dient een getdig legitimatiebewijs en

een WA-verzekeringsbewijs voor een vaartuig te

worden overgelegd, zodat vastgesteld kan worden dat

het vaartuig op naam staat van de aanvrager. Het aan-

vragen van een vergunning kost per 1 januari 2006
€ 40,70 en voor de sticker ten behoeve van het vaar-

tuig bedragen de leges € 5,05. Voor een ontheffing om
het vaartuig met een auto op het strand te brengen en
er weer vanaf te halen, wordt een sticker op kenteken

verstrekt. Het legestarief daarvoor bedraagt per 1 januari

2006 € 5.05.

Gemeente Zandvoort

In 2006 zal de aanvraagprocedure worden herzien. De
herziene procedure gaat gelden vanaf 1 januari 2007
In de loop van het jaar zal hierover nader bericht

worden.

Begrotings wijziging
Op 31 januari 2006 za! in de openbare raadsver-

gadering de alternatieve dekking voor de structureel

opgenomen extra inkomsten van € 300.000.- voor het

heffen van precario op leidingen en kabels in gemeente-
grond ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet ligt de begrotingswijziging vanaf heden

tot en met 31 januari 2006 ter inzage bij de baiie van

het Gemeentehuis.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
- 2005-21 5Rv, ingekomen 27 december 2005, hoek
Stationssfraal/Prinsenhofstraat te Zandvoort, het'

bouwen van een woning
- 2O05-216Lv, ingekomen 28 december 2005, Treub-

straat 2 te Zandvoort, hel gedeeltelijk vergroten

van de woning.
- 2005-217Rv 1« fase, ingekomen 28 december 2005,

Bramenfaan 2 te Bentveld, het oprichten van
32 appartementen.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of de bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via {023) 574 ni 00,

Melding of klacht?
Bei met de Centrale Meldlijn (023) 5?4 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoordtnator.

Openingstijden Centrale Baiie
Maandag t/m woensdag: 08.30 • 1$.00 uui

Donderdag: 08,30 - 20.00 uur

Vrijdag; 08.30- 12.30 uur

Tijdens de dondefdagavondopenstetling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de ToUenssltaal zijn alle dagen geopend van 10.00

tol 16.00 uur.

Collegelid spreken?
U kunt een afspraak maken met een collegelid. U doet

dit telefonisch via het centrale telefoonnummer Daarbij

geelt u aan waarover u het collegelid wil! Spraken. Het

kan zijn dat u eerst naar een vakaldeling verwezen word!

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete al gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

OS 00 en 10 00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Gemeente Zandvoort

GEMEENTE
Zandvoort Nieuws

INCLUSIEF DE GEMEENTELIJKE PUBLICATIE • 05 JANUARI 2006

2006 start met grote enquête
kwaliteit dienstverlening

Zandvoort gaat in 2006
bezoekers aan de Centrale B

het raadhuis vragen e doen
en enqt<

eit Dienstverlening wordt op
n gehoiti

wee!-

ee.

- week 16

De enquêtemomenten zijn met
reden vastgelegd. Zo valt het eer-

ste enquêtemoment samen met
de tijd direct na de verzending

van de aanslagen gemeentelijke

belastingen. Dit betekent dat

veel burgers voor allerlei vragen

naar de balie van het Raadhuis

komen.

Op basis van de drie toetsmomenten krijgt

de gemeente een evenwichtig beeld van de
beleving van de burger die een bezoek brengt

aan het raadhuis en gebruik maakt van de
dienstverlening van decentrale Balie.

Trek M»r uw mimm«r
viuiF ball« -iieimUtn 4,

Centrale Hal Raadhuis

De enquête past in de koers die de gemeente
vaart. De gemeente wi! graag klantgericht

opereren en hoort graag van klanten waar het

beter kan.

Uw vanzelfsprekende
spreekrecht
Januari start met een serie commissievergade-

ringen. In die vergaderingen bespreken uw
bestuurders allerlei voorstellen, nota's en andere

stukken. De vergaderingen en de agenda's vindt

u op de volgende pagina. Wist u dat uzelf in deze

commissies ook het woord kunt voeren en kunt

vertellen wat u van een agendapunt vindt? In

de commissies Raadszaken en Collegezaken

kunt u daarnaast ook het woord voeren over

onderwerpen die niet op de agenda staan.

Wilt u over een eigen onderwerp spreken, meldt

dit dan ten minste 24 uur voor de aanvang van

de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch

tijdens kantooruren op 023 - 57 40 100 en via de

website, (onder Bestuur > Raadscommissies >

Meepraten vindt u een aanmeldingsformulier).

Bij de commissies Planning & Control en
Projecten & Thema's kunt u alleen het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. U hoeft

zich hiervoor niet vooraf aan te melden.

Eigen krant
voor gemeente
Voortaan vindt u alle gerneenteberichten hier

in de Zandvoortse Courant. Zowel de officiële

gemeentelijke publicaties als gemeentelijke

nieuwtjes. Gemeente ZandvoortNieuws heet

de uitgave. Door een originele aanpak en

inpassing lijkt het net alsof de gemeente een

eigen krant uitgeeft. Die krant bestaat uit

twee pagina's, daarna moet u 'm weer

omdraaien. De gemeente hoopt dat u zich

door de nieuwe aanpak beter geïnformeerd

voelt. Laat het ons weten.

Mail uw reactie naar info@zandvoort.nl

o.v.v. Gemeente ZandvoortNieuws

t.a.v. Communicatie.

Digitaal ZandvoortNieuws voor

nieuwsgierige Zandvoorters

Er zijn van die Zandvoorters die overal direct

van op de hoogte zijn. Nog voordat u er over

gelezen heeft in de krant, hebben zij het

bijvoorbeeld al over de gevolgen van het

geactualiseerde gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan. In welke straat de snelheden

naar beneden bijgesteld zijn en waar 50 km per

uur van kracht blijft.

Digitaal
Grote kans dat deze inwoners van Zandvoort
een abonnement hebben op ZandvoortNieuws.

Dat is een gratis digitale nieuwsbrief van de
gemeente voor iedereen die graag goed geïn-

formeerd wil worden over wat de gemeente doet.

Breed
Plannen, projecten, wegwerkzaamheden, subsi-

dies, maatregelen: ZandvoortNieuws informeert

u breed. Niet alleen de gemeentenieuwtjes
krijgt u razendsnel via de e-mail binnen. Ook
van andere organisaties krijgt u nieuws, bij-

voorbeeld de GG&GD, de brandweer en het

nieuwe Loket Zandvoort. Steeds wordt het

nieuws netjes en overzichtelijk gepresenteerd.

Een voorbeeld ziet u op de illustratie.

Maatwerk
ZandvoortNieuws biedt maatwerk. U krijgt

precies dat nieuws waarin u geïnteresseerd

bent, omdat uvan te voren aangeeft naar welke

onderwerpen uw interesse uitgaat. U heeft

de keuze uit 19 onderwerpen, variërend van

'Verkeer en vervoer' en 'Recreatie' tot 'Financiën'

en 'Projecten'. Bovendien bepaalt u zelf of u

dagelijks de nieuwsbriefontvangt of wekelijks.

Interesse?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief

ZandvoortNieuws. U gaat naarde website van

de gemeente - www.zandvoort.nl - en onder
Actueel > Nieuws > Nieuwsservice

ZandvoortNieuws
vindt u het

aanmeldings-

formulier.

Gewoon doen.

Grote kans dat

u voortaan niks

meer mist.

ZandvoortNieuws -

de digitale

nieuwsbrief

die u razendsnel

informeert
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VVD- lijsttrekker Wilfred Tates

heeft vorige week dinsdag tij-

dens de Nieuwjaarsreceptie

van de VVD uitgehaald naar

zowel OPZ als CDA. Op deze

uitlatingen, in het kader van de

strijd om de kiezers rond en in

het gebied van de Midden-

boulevard, is gereageerd door

de fractievoorzitters Carl Simons

(OPZ) en Gert Jan Bluijs (CDA).

Wij laten hieronder beknopt

de door OPZ en GBZ gewraak-

te woorden van Wilfred Tates

volgen. Daarna de reactie van

OPZ en CDA.

Tates

Over het besluit van OPZ om
naar aanleiding van het vast-

stellen van het Ruimtelijk

Functioneel Plan op gjuni 2005

uit de coalitie te treden en het

ontslag van hun wethouder

Ha n va n Lee uwe n te n gevolge

daarvan, heeft Wilfred Tates

Zandvoort Optiek

NIEUWE COLLECTIE

ZONNEBRILLEN

BINNEN

De Mannetjes

Inbraak bij Hogendoorn

'Binnenkort zulten allegeheime

notulen over de Middenboulevard

wel te koop worden aangeboden'

Politiek 2006 is weer van start!

Tates hekelt OPZ en CDAÏ
gezegd:"OPZ stelt zich kritisch

op tegen de plannen, maar
heeft wel gedurende ruim drie

jaar een wethouder in het col-

lege gehad, die met groot

enthousiasme zijn bijdrage

heeft geleverd aan de plannen

die nu voorliggen. OPZ heeft

hierdoor de handen niet schoon

kunnen houden en had het

nooit zo ver mogen laten

komen. Het zijn niet de draai-

konten zoals het CDA, maar op

twee paarden tegelijk wedden

is ook niet politiek zuiver. En

dat doorziet de kiezer. De VVD
heeft deze raadsperiode altijd

duidelijkheid gegeven en staat

voor haar woord!"Tates stelde

voorts: "Sloop is slechts toe-

gestaan indien tenminste

75% van de bewoners wier

woning op de nominatie staat

gesloopt te worden, daarmee

instemt. De VVD zal niet

instemmen met het volbouwen

van pleinen en open ruimtes.

Ook de hoogte van de gebou-

wen dient beperkt te blijven."

Wilfred Tates

OPZ
Carl Simons reageerde namens

OPZ met: "OPZ is tegen ge-

dwongen sloop, tegen het

volbouwen van pleinen in het

Middenboulevardgebied en

vóór het ontwikkelen van de

beide poten. Dat was zo en dat

blijft zo. Goed is het te merken,

dat de VVD inmiddels tot het-

zelfde standpunt is gekomen,

want dat hebben zij lang in

het ongewisse gelaten. De aan-

tijgingen aan het adres van OPZ

en Han van Leeuwen stroken

derhalve niet met de feiten."

CDA
Gert Jan Bluijs reageerde

namens het CDA: "Het verwijt

dat het CDA op twee paarden

wed is niet gebaseerd op waar-

heden en feiten. De CDA-frac-

tie heeft gekozen voor het

vaststellen van plannen geba-

seerd op haalbare uitgangs-

punten waarbij de bewoners-

een goed garantieplan wordt

voorgelegd. Binnen de VVD is

al jaren onduidelijkheid of ze

voor of tegen de plannen zijn.

Het bevreemd het CDA dat,

toen zij in maart 2005 met
alternatieve plannen kwamen,

de VVD die niet steunde. Is dat

dan duidelijkheid? ...Of wedt
de VVD op twee paarden?

Wij vinden die inzette hoog

en doen niet mee aan het

gokken van de VVD met als

inzet de bewoners van de

Middenboulevard."

Zandvoort aan kop bij echtscheidingen

De gemeente Zandvoort telde

met 16,3 procent per duizend

inwoners in 2005 het hoogste

percentage echtscheidingen

van ons land. Na Zandvoort

ztjn de gemeenten Noorder-

koggenland en Amsterdam
respectievelijk tweede en

derde.

Ook vroeger kende Zandvoort

procentueel gezien al eens de

meeste echtscheidingen van

Nederland. In het verleden is

daar een onderzoek naar inge-

steld. Als één van de oorzaken

werd toen genoemd het toe-

risme, dat vooral in de zomer-

maanden aanleiding zou geven

tot huwelijksproblemen.Wat de

oorzaak is van de huidige stand

van van zaken is niet duidelijk.

Landelijk gezien is het voor het

eerst sinds jaren dat het aantal

echtscheidingen weer is toe-

genomen. Volgens het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS)

werden in het afgelopen jaar

bijna 33.000 huwelijken be-

ëindigd, 2000 meer dan in

2004.

Botsende

karakters

of iemand

anders in

het spel

noemden
mannen

1995 1996 1997 199S 1999 2000 200] 20Q2 2003 ÏOtM 2005'

Flitsscheidingen

BrontCBS • eet,t«h.,d,„,m

en vrouwen het vaakst als

redenen om te scheiding.

Eén op de vijfvrouwen gaf aan

dat lichamelijk geweld de

reden was om te scheiden,

mannen zeiden iets vaker

dan vrouwen dat ze waren

uitgekeken op hun partner of

dat ze geen gemeenschappe-

lijke toekomstplannen bleken

te hebben.

Grafiek echtscheidingen

Trade Ard

Automotoitlen ZMwtnoaft

M*xPtWKtoUMt«« W3SÏWS1*

Borghouts:
grotere gemeenten

Comissaris van de Koningin in

Noord-Holland, H. Borghouts,

;
heeft in zijn nieuwjaarstoe-

spraak opgemerkt dat gekeken

i moet worden of het aantal

gemeenten in de provincie

Noord-Holland niet vermin-

derd moet worden.

Borghouts is van mening dat

gemeenten kleiner dan 30.000

inwoners (Zandvoort telt 16.00

inwoners, red.) zouden moeten

fuseren. Hij noemde gemeen-

ten met tussen 30.000 en

75.000 inwoners wenselijk. In

dit verband noemde Borghouts

een gemeente met meer dan

75.000 inwoners een grote

gemeente. Dat in ogenschouw

nemende betekent dit voor

Noord-Holland, waar 46 ge-

meenten met minder 30.000

inwoners zijn, dat in de komen-

de jaren veel te onderzoeken

is. Voor het zover is zouden

zowel Rijk als Provincie hun

huidige beleidsuitgangspunt

moeten wijzigen dat gemeen-

telijke fusies van onder op

moeten komen.

De woorden van Borghouts

sluiten uitstekend aan bij de

mening van Zandvoorts eerste

burger. Burgemeester Van der

Heijden benadrukte in zijn

nieuwjaarsrede van vorige

week, dat hij van mening blijft

dat de ontwikkelingen op dit

gebied nauwlettend gevolgd

moeten worden.

é>



Familieberichten

Het is gebeurd

Het is gedaan

Het afscheid is genamen
Wij zullen je Uilen gaan

Met een harl vol verdriet en met dankbare herinneringen

aan alles wal zij voor ons is geweest,

geven wij u kennis van hel overlijden van onze lieve

vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi

Maria Ottenbros - van der Kroft
-Rie-

weduwe van Frits Ottenbros

in de leeftijd van 85 jaar.

Co en Ed
Miriam en Michel

Estnée, Dewi
Frits en Edith

Nadine

en verdere familie

Zandvoort, 6 januari 2006

"Huis in de Duinen"

Herman Heijermansweg 73

Correspondentie-atrfes: C. Dammers-Ottenbros,

Bundcrbos 67, 2 134 RN Hoofddorp

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij

heeft ondervonden van alle

medewerkers van het Huis in de Duinen, van huisarts

Scipio-Blume en van haar assistent Miranda.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Burgerlijke stand

31 december 2005 - 06 januari 2006

Ondertrouwd:

Hagen, Eduard en: Kerkman, Gerda.

Overleden:

Alandt.Carl Hans, oud 73 jaar.

Vreeburg geb, Jongert, Hermina Marijke, oud 59 jaar.

Buurman, Lilian Catherina Johanna, oud 92 jaar.

Todd, Arthur Rowland.oud 85 jaar.

van Leenders geb. Speek, Fennegien, oud 95 jaar.

Leegwater, Cornel is, oud 78 jaar.

Sterkman geb. van Brenkelen, Gerarda Adriana

Johanna, oud 97 jaar.

Englgeb.Ganii, Neneng.oud 50 jaar.

Monuta$ Westerveïd en Van Beek

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort

Prinsesseweg 34, T (023} 5714131

www.bibiiotheekzandvoort.nl

maandag:

dinsdag:

woensdag:

14.00 uur

14.00 uur

10.00 uur

- 20.00 uur

- 17.00 uur

- 17.00 uur

donderdag:

vrijdag:

14.00 uur

10.00 uur

- 17.00 uur

- 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur

il

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tel: (023) 562 70 10

Uw uitvaartwensen

zijnpersoonlijk; )i

onze vervuilingen

dus ook.

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Bel ons gerust.

Goed, betrouwbaar
en voordelig 1

.

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven,

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

Vooreen éénmalige afkoopsom

van € 2.695,- (prijspeil 2005) wordt mijn begrafenis

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken.

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig

at gauw € 3.750,-).

BEL GRATIS 0800-02245 35

UH Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50

Itijd directe hulp bij overlijden
©

uuKerkdiensten

ZONDAG 15 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde YjèxV.Julianaweg

10.00 uurds.T.C.Wielsma uit Uithoorn

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur mw. ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mw. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Pau lus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor C, van Polvllet

Waterstanden

•gjj BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
LI f\ www.boudewijnsvisservice.nl
V-5

sf 06-12204845

Januari Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 12 0209 1004 1429 2300

Vr 13 0258 1048 1519 2350

Za 14 0349 1140 1604

Zo 15 0028 0430 1208 1628

Ma 16 0048 0459 1300 1710

Di 17 0128 0533 1329 1743

WO 18 0139 0610 1343 1820

DO 19 0159 0640 1419 1848

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 CH Zandvoort

Tel & Fax 023 5732 752

Email: redactie®

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06 -434 297 83

Email: letty®

za ndvoortsecourant.n I
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IK Design Zandvoort
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Presentatie

collegeplannen

LDC
In de integrale vergadering

van de commissie Projecten

en Thema's van afgelopen

maandag, heeft projectwet-

houder Ton Kooiman de gewij-

zigde plannen inzake het

Masterplan LDC van het

college openbaar gemaakt.

Door middel van een visuele

presentatie werden de plan-

nen ontvouwen.

Drie mogelijke varianten wer-

den door Kooiman uit de

doeken gedaan, waarvan het

college inzet op plan C. In dit

plan is ruimte voor het 'markt-

plein' ingeruimd bij de nieuwe

brede school in plaats van

op de Louis Davidsstraat.

Ook de grootschaligheid die in

het oude Masterplan stond is

aangepakt. Op slechts een

enkele locatie zal voor vier

verdiepingen gekozen worden.

Een heikel punt voor de com-

missieleden was, uiteraard,

de beschikbare parkeerruimte

en hoe die te creëren. Vooral

de gehanteerde norm van 1,4

was een doorn in het oog

van vele commissieleden. De
uitvoerend ambtenaar maakte

de vergadering duidelijk dat

voor een dergelijke locatie een

maximale norm van 1,5 geldt

en dat de gemeente daar

tegenaan was gaan zitten.

Menig lid vroeg zich af waar-

om in nieuw noord, bij het te

realiseren nieuwe gedeelte,

een norm van 1,8 nodig was en

in het centrum niet. Volgens

Kooiman was dat simpel:"ln

nieuw noord zullen vooral

's avonds veel plaatsen nodig

zijn voor onder andere bezoe-

kers van de bewoners, dat is in

het centrum minder." Toch zal

de wethouder de voorgestelde

opties van de commissie uit

moeten werken want er was
nog lang geen consensus over

dit onderwerp.

Een ander punt was de plaats

van de ondergrondse parkeer-

garage. Zoals bekend was al

vorig jaar besloten dat deze,

onder andere, onder de brede

school zou moeten komen. Een

aantal leden was dat kennelijk

vergeten of wilde dat nu

niet meer. Een plaats onder

de Louis Davidsstraat en onder

de nieuwe woningen aan de

Koningstraat zou tot de moge-

lijkheden behoren. Met name
GE5Z, bij monde van Astrid

van der Veld, wilde echter vast-

houden aan de oorspronkelijk

besproken plek.

Op 7 februari zal de wet-

houder met zijn, eventueel,

gewijzigde plannen terug-

komen naar de commissie en

zal het een en ander duidelijk

moeten gaan worden.

Cartoon Hans van Pelt

'LUCKY" AJAX IN ZANDVOORT

Verkiezing Zandvoorter van

het jaar 2005
Laatste kans om uw stem uit te brengen!

De actie "Zandvoorter van het

jaar 2005" loopt fantastisch. Er

zijn al heel veel email berich-

ten verzonden en ook de bon-

nen met de gekozen genomi-

neerden worden trouw bij de

redactie van de Zandvoortse

Courant in de brievenbus

gestopt. Ondertussen heeft

dé jury al een tussenstand

gemaakt maar die verklappen

we nog niet. Wél liggen diver-

se personen dicht bij elkaar en

het zal een spannende nek-

aan-nek race worden. Hebt u

nog niet uw stern uitgebracht?

Dat kunt u nog tot 15 januari

doen. Breng uw stem uit op

degene van wie u vindt dat hij

of zij de titel verdient. Dubbel

ingevulde bonnen of e-mail

berichten tellen uiteraard niet

mee. Onder alle inzenders wor-

den 25 VIP plaatsen verloot en

deze gelukkigen worden
uitgenodigd om aanwezig te

zijn tijdens de feestelijke avond

op vrijdag 20 januari in het

vernieuwde Casino waar de

huldiging van de winnaar of

winnares plaats vindt. Ook de

lokale radio ZFM is aanwezig

en zal voor een reportage

verzorgen die maandag 23

januari te beluisteren zal zijn

op de lokale radio. In de editie

van 26 januari zal in de krant

bekend gemaakt worden wie

de eer 'Zandvoorter van het

jaar 2005' is toekomen.

De genomineerden in alfabetische volgorde:

Victor Bol: Strandactief

CerCense: Initiatiefnemer

van het Zandvoortse straat-

namenboek
Dick Duijves: Stuwende
kracht achter de Zandvoortse

oecumene
Hans Ernst: Directeur van

Circuit Park Zandvoort

Wim Fischer: zorgt voor

de samenhang tussen de

Zandvoortse ondernemers

en de diverse verenigingen

Elly Keur-Molenaar: Vrijwillig-

ster Rode Kruis

• Martine Joustra en Ankie

Miezenbeek: Stichting Zand-

voorte Vierdaagse

• Klaas Koper: Landskampioen

Dorpsomroeper

• Harry Lemmens: Stichting

Viering Nationale feestdagen

• Thys Ockersen: Cineast, schrij-

ver en initiatiefnemer van

Simon van Collem filmclub

• PeterTromp: Stichting Classic

Concerts

• Ben Zonneveld: S ha ntykoren-

festival en Week van de Zee

Breng ook Uw stem uit dooreene-mail te sturen naar:jury@

zandvoortsecourant.nl met de vermelding van de naam van uw
kandidaat, of door onderstaande bon in te leveren bij de redactie

van de Zandvoortse Courant: Hogeweg 32, 204a CH Zandvoort.

WIE WORDT ZANDVOORTER
VAN HET JAAR?

U Kunt als VIP gast bij de uitreiking aanwezig zijn.

Onder alle inzenders worden 25 VIP plaatsen verloot.

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 200515:

©_
©^
(D_

Naam en adres inzender:

©Zandvoortse
Courant

Column

Opruimen in het nieuwe
jaar; een kunst apart

Alles is (weer) bijna normaal

in dit nieuwe jaar. 2006. De

kinderen zijn weer naar school.

De laatste restjes sneeuw
gesmolten. Kerstbomen ver-

brand. Gelukkig pinkelen er

nog wel wat kerstlichtjes in

bomen. En de nieuwjaars-

kaarten? Mogen van mij nog

een week of twee blijven

hangen. Aan de ouderwetse

schrootjeswand, Opgeprikt

met kleine kopspeldjes.

Goede voornemens gemaakt?

Afvallen. Stoppen met roken.

Minder alcohol gebruiken.

Dat zijn de geijkte kreten.

Ikzelf heb ook een goed voor-

nemen. Opruimen, En weg-

gooien. Hoezo bedoel ik dat?

Ik ben n.Leen 'Bewaar M iep'.

Alles gaat tien keer door mijn

handen. En dan leg ik het

toch weer terug in de kast,

Dit jaar moet dat anders.

Heb ik mezelfvoor genomen.

Alles wat stuk is moet wég.

Vaatdoekjes met rafels? Wég.

Servies met een stukje er af?

Weg ermee. Kleding die ik

niet meer draag? In de kleding-

container. Zelfs mijn oude

droogtrommel stopte ermee.

Eind van het oudejaar. Die is

nu dus ook weg.Meegenomen
door een aardige verkoper.

Van de nieuwe droger. Nou ja

aardig..Je moet er wel voor

betalen.

Ook de oude kliekjes moeten

wég. Niet meer terug in de

vriezer. Voor-j e-weet-maa r-

nooit.Toch wel gemakkelijk

als je alleen bent. Twijfelend

trek ik kasten open. Dat ene

bord van mijn oude servies.

Er is maar een klein schilfertje

af. Streng spreek ik mezelf

toe. Met een boog verdwijnt

het in de vuilnisbak. Goed zo.

Prijs ik mezelf enthousiast,

Het begin is gemaakt. Nu de

rest nog.

Met schaamrood op mijn

kaken moet ik iets bekennen.

Het blééf bij dat ene bord!

Oei. Goeie voornemens?

Je kunt ze beter niet maken.

VUW
^eru*"""



Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!

Bel (023) 531 95 53 en vraag naar Annet Flink.

POTC! ETERSTRAAT 56, ZANDVOORT VAN SPEIJKSTRAAT 2-25, ZANDVOORT

Eengezinswoning in de woonwijk"QLid Noord".

Een voor- en achterkamer, een nette keuken,

2 slaapkamers en zolder via vlizotrap.

Stenen berging met achterom en binnenplaats.

Goede parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Perceelgrootte 74 mi. Kindvriendelijke

omgeving met s'peelterrein zeer nabij.

• Het geheel verkeert nog in originele staat;

•Verwarm ing via gashaard en gevelkachels;

* Woonoppervlakte ca. 7^m
2
en inhoud ca. 200 m .

Vraagprijs: € 198.000,= k.k.

Moderne 3-kamer maisonnette met 2 dakterrassen

en ba Ikon. Lichte woonkamer ca 30 m', moderne

open keuken, 2 slaapk., ruime, fraaie badkamer.

Privé parkeerplaats en berging.Woonopp. ca loom'.

• Begane grond voorzien van een fraaie,

iami naat vloer; in eiken uitgevoerd;

Hardhouten kozijnen met dubbelglas en

bouwjaar 2000;

Privé-parking;de centrale garage is voorzien

van een automatische deur;

Het object verkeert in uitstekende staat.

Vraagprijs: € 259.500,= k.k.

Creeven makelaardij o.g. - Tel. 57 39 234

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pas u biedt!

ZandvoortPas 2006

0XANDVOORT
2'HidvonnP:

Achternaam + voorletters}..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

,

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een

gesloten envelop, voeg €7,50 (contant)

toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas' en vermeld

.daarbij duielijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas

bestelt wordt die, tesamen

met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappentas,

binnen 5 werkdagen bij u

thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoed-

bon voor een Zandkorrel, kunt

u op een door u gewenst tijd-

stip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS

f
ZANDKORREL

Bergen sneeuw in de aanbieding!!

Er nog een weekje of een paar dagen tussenuit deze winter?

Hotel Platzer bevindt zich midden tn het centrum van Gèrlos in het

grootste skigebied van Tirot op een hoogte van 1250m.

160 km piste met veel sneeuw garanderen u een heerlijke skivakantie.

Ook voor Apres Ski is er in Cerlos veel te beleven.

Januari aanbieding:

7 nachten halfpension

(ontbijt + 4 gangen keuze menu)

+ 6 dagen Ziltertat Super skipas € 606,20

Reserveringen: info@hotelplatzer.at Tel. 0043 J?:84 52 04

Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ook biljarten

is mogelijk!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort

De Olympische Winterspelen komeneraan

Wij bieden U extra scherpe prijsvoordelen!

Prijsvoordeel

€1.450,-*

' afbeelding Jaat extra gitvoeringen zien

Profiteer nu van de Polo Turijn i

Volkswagen Polo Turijn
1,2 Motor 47 kW/65 pk 5 versnellingen

3-deurs, Cüma&ic aircondtilonlrvg. sLuurbeferachtigtng

centrale deiJFvergrendelrng L afstandsbediening. eL bedianbare ramen voor

el. verste]- en vervormbare buitenspiegels. 4 Luidsprekers

Airbags & Zlj-airbags voor bestuurder en vocupassagier, ABS
deetbere acfoterbanh. Easy Entry, in hoogte vereNbare vppnjtoëten

Onzehuisprijs: £ I4.0DD,UU

logcrüYcr de adviesprijs

tow wn ïfflfgerpfetïear

&S5S model. Verbrui*;

m 1/100 km r 5.9 totaal.

7,6 binnen bebouwde k»m
5.' buiia-,1 tMbcKiwclft tom.

e*cJ, Aïtovenng5fco5tefi

Uw Volkswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
www, autostri

j
der,n I

Zandvoort Burg. v. Alphenslraat 102 - Tel. 023 57/145 65

Audi



Joke Bruijs zingt

Peggy Lee in De Krocht
Zondag 15 januari geeft Joke Bruijs, onder begeleiding van het

trio Johan Üement, een concert in De Krocht. Niet, zoals vermeld

in de agenda van de Zandvoortse Courant, om 20,00 uur maar

om 14.30 uur 's middags in gebouw De Krocht. De toegang is €15.

als:'Vreemde praktijken' en de

televisiehit 'Toen was geluk

heel gewoon' (best bekeken

Nederlandse comedyserie sinds

jaar en dag). Deze serie, die

met 12 jaar de langst lopende

serie in Nederland is, won in

1 999 d e Academy awa rd e n d e

prestigieuze Televisierring.

Joke Bruijs is een allround

artieste die, en daar raakt men
nog wei eens van in de war,

alles kan. Zij zingt de sterren

van de hemel sinds haar 15e en

is een veel gevraagde actrice

voor zowel theater, televisie als

filmproducties. De overvolle

agenda van de afgelopen 37jaar

zegt genoeg. Zo begon zij

op 15-jarige leeftijd aan optre-

dens met radio orkesten als:

het 'VARA Dansorkest', The
Skymasters' en het fameuze

orkest 'The Ra mblers'. Een fan-

tastische start van haar carriè-

re die snel gevolgd werd door

Theatercomedy producties met

o.aJan Blaaser.de Mounties en

Mini & Maxi. In het seizoen

'85-'86 verraste zij iedereen

met haar bijdrage in twee pro-

ducties van de cabaretgroep

Don Quishocking namelijk

'Kaltes Crauen' en 'Instituut

Zwagerman'. Ook op musical-

gebied heeft Bruijs zich bewe-

zen in programma's a Is 'Ka at

Mossel' (1994), 'Mooi Katen-

d recht' (1996) en de prachtige

productie 'Blood Brothers',

waarin zij een zeer indrukwek-

kende hoofdrol vertolkte.

Op televisie heeft zij zich de

laatste jaren ontwikkeld als

een vaste waarde in producties

Het meest recente succes is

haar bijdrage aan de grote

40-jarige jubileumshow van

And ré van Duin, waarin zij met
haar enorme veelzijdigheid

avond aan avond Van Duin

bijstond voor altijd uitverkoch-

te zalen, Intussen blijft er ook

op zanggebied genoeg gebeu-

ren. Zo was zij soliste in een

theaterprogramma met muziek

van Cole Porter onder leiding

van het orkest van Cor Bakker.

Een jaar later deed zij een

theatertour met muziek van

Richard Rodgers onder leiding

van het Metro pole orkest met

lovende recensies als gevolg.

Ook bracht zij haar eerste solo

jazz CD uit onder de naam
'Close to me', Op deze CD zingt

zij voor het eerst onder leiding

van Louis van Dijk, een legen-

de in de Nederlandse muziek-

wereld, een blauwdruk van

musici uit de "top van het

Nederlandse jazzcircuit. Deze

CD werd zeer enthousiast ont-

vangen en is in het buitenland,

met name Japan, inmiddels

ontdekt en daar op weg een

grote hij te worden.

Voor meer informatie is er de

site www.jazzinzandvoort.nl;

kaarten kan men reserveren

via 023-5310631 (You Name It)

of verkrijgbaar aan de zaal.

Lienke Brugman

Inbraak bij wethouder

In de nacht van zaterdag op zondag jongsleden is bij wet-

houder Hans Hogendoorn ingebroken. Toen Hogendoorn rond

00.00 uur thuis kwam trof hij één grote bende aan.

Hogendoorn had 's middags, zag hij tot zijn grote schrik de

samen met zijn echtgenote,

zijn huis verlaten om naarde

nieuwjaarsreceptie van de

KNRM te gaan. Na afloop was

hij bij vrienden gaan bridgen

en kwam rond middernacht

thuis. Toen hij zijn pand via de

achterdeur wilde binnengaan,

tuindeuren wagenwijd open

staan. In zijn woning was let-

terlijk alles overhoop gehaald:

kasten geforceerd en leegge-

maakt, een antiek bureau met

een koevoet behandeld.de kel-

der volledig doorzocht en de

voordeur opengebroken. Tot

ET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Stroomstoringen

Het was in december 2005 in

Zandvoort scheringen inslag

met stroomstoringen. Heel

vervelend allemaal want

geen stroom; geen TV, radio

en ook geen centrale verwar-

ming. Gelukkig was het maar

voor korte duur maar niet bij

iedereen zoals bij mevrouw
Mettes die in Park Duijnwijk

woont. Zij heeft begin

december na de zoveelste

stroomstoring de volgende

brief naar de krant gestuurd;

"In onze wijk hebben we col-

lectieve verwarming d.m.v.

een zogenaamde warmte-

kracht, in de zomer gaat het

relatief goed maar in het

winterseizoen komt het een

paar keer per jaar voordat er

geen verwarming en geen

warm water is, Het warme
water is ook regelmatig niet

van een constante tempera-

tuur en is zelfs al diverse

keren onder de norm 6o°C
(denk aan legionella} geweest.

Vanaf 2000 is er contact

geweest met Nuon die al

diverse redenen gegeven

heeft m.b-t. de storingen en

klachten. Onze vermoeden
is dat de capaciteit niet

voldoende is omdat er later

in de wijk een tweede en

derde fase bijgebouwd is.

Wilt o daarover eens in uw
krant schrijven?".

Hoor en wederhoor
We hebben contact gezocht

met een woordvoerder van

Nuon en hebben de brief van

mevrouw Mettes hem voor-

gelegd. Het probleem van de

stadsverwarming in Park

Duijnwijk is bij hen bekend.

De oorzaak van'het probleem

is niet de uitbreiding van

de wijk. Volgens Nuon is de

techniek van de centrale

ondertussen veranderd en

verbeterd en men is op zoek

naar een structurele oplossing

in 2006. De heer Uit den

Bogaard van Nuon vertelde

dat de bewoners meer infor-

matie over het verfijnen van

het net zullen ontvangen. Ook

is er een klokthermostaat ont-

wikkeld speciaal voor stadsver-

warming. Voor verdere infor-

matie kunt u altijd terecht bij

Nuon. Hopelijk blijft het niet

bij goede voornemens van

Nuon en wordt er niet alleen

naar het probleem gekeken

maar wordt er echt iets aan-

gedaan.

Goed begin

De storing van de lokale

omroep ZFM is, na vele weken

uit de lucht te zijn geweest, in

het nieuwe jaar verholpen. De

luisteraars die via de ether de

radio volgen kunnen, nu de

verkiezingen er aankomen,

met gerust hart ZFM op 106.9

afstellen. Er moet natuurlijk

geen stroomstoring komen
want dan krijgt niemand

in Zandvoort enig geluid uit

zijn radio, zelfs niet uit zijn

autoradio.

Te hoog bedrag

In de rubriek Oog en oor van

afgelopen week stond in

het berichtje "verlaat kerst-

nieuws"een geldbedrag ver-

meld wat opgehaald was

tijdens de openlucht kerst-

zang georganiseerd door het

Gemengd Koper Ensemble.

Tijdens de opmaak van de

krant is het euroteken veran-

derd in een g en zo lijkt het

net of het bedrag g 400 euro

is. Helaas voor Stichting

Comité Bijzondere Hulp Zuid-

Kenneme rland, waar het geld

naartoe gaat, is de opbrengst

€400. Ook het bedrag voor

een aangeboden kerstboom

bij de remise t.b.v. de kerst-

boomverbranding is natuur-

lijk geen g 0.25 maar slechts

€0,25.Voor g 0,25 zou dejeugd

vee! sneller de kerstbomen

gaan ophalen. Nu slingeren

er nog veel afgeda nkte bomen

langs de straten.

Sneeuwpret
De sneeuwpret is inmiddels

voorbij en de scholen zijn

begonnen. Voor de jeugd was

de sneeuw een leuke bijkom-

stigheid maar voor de oude-

ren die noodgedwongen
naar buiten moesten was het

glibberen geblazen. Veel stoe-

pen waren niet sneeuwvrij

en daardoor spekglad. En dan

te bedenken dat in de

gemeentelijke verordening

staat dat je als burger ver-

plicht bent je stoep sneeuw-

vrij te maken en te houden.

Niet iedereen hield zich daar

aan. Maar stel dat er iemand

zijn been breekt op jouw
gladde stoep dan ben je

ais burger verantwoordelijk

en kan je voor de kosten

opdraaien. Daarom dank aan

de gemeentelijke groenvoor-

zieningvoor het zoutstrooien

en aan al die ijverige burgers

die, zelfs driemaal per dag, hun

stoep sneeuwvrij maakten.

zijn schrik waren zijn laptop en

LCD televisie verdwenen, samen

met alles wat van waarde zou

kunnen zijn. Hogendoorn;"lk

dacht dat ik een goed beveiligd

huis had, Niets was echter

minder waar. Als men binnen

wil komen wordt.er gewoon
geweld gebruikt, in dit geval

een koevoet. Mijn buren waren

beiden niet thuis of hebben

niets gemerkt."

Vernielzuchtig weekend

Tijdens een verscherpt toezicht

op het uitgaanspubliek het

afgelopen weekend, zijn ver-

schillende aanhoudingen ver-

richt. Twee verdachten zijn

aangehouden voor vernieling

van een tuinhek; drie voor de

vernieling van een schutting

en twee andere voor vernieling

van een personenauto. Vier

verdachten zijn bekeurd voor

baldadigheid.

Over de kop

Afgelopen maandag omstreeks

08.20 uur raakte een 41-jarige

Zandvoortse automobilist op

de Boulevard Barnaart in een

slip en sloeg over de korJ.

Het slachtoffer liep enkele

gebroken ribben en een inge-

klapte long op en is opge-

nomen in een ziekenhuis.

Onderzoek wees uit dat de ijzel

de oorzaak van de slip was
geweest.
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virtual tour

WITTEVELD 20 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, comfortabel 3-kamer appartement

op de 5' verdieping gelegen

• Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen

• Lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid)

« Moderne serni open keuken (Siematic) v.v. app.

• Complex v.v. een lift, berging op de begane grond

• Woonop pen/lakte 90 m!

Vraagprijs: € 259.000,-

RONALD KETELLAPPERSTRAAT 7 ZANDVOORT

• Op de 2' verdieping gelegen goed onderhouden

3 kamer appartement met zonnige loggia (zuiden).

• Lichte woonkamer met deur naar loggia, moderne open

keuken v.v. apparatuur, moderne badkamer
• De gehele woning is gestuukt

• Een appartement om zo te betrekken !

Woonoppervlak ca. 80 m !

Vraagprijs: € 189.000,-

KAMERS TE HUUR
IN ZANDVOORT & HAARLEM

(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Staten 013-57 32 880

CENSE !
n

|

wmLINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

LEEUWERIKENSTRAAT 12/2 ZANDVOORT

Ruime en goed onderhouden 3 kamer maisonnette

(v.h. 5 kamers) met terras op het zuiden.

• L-vormige living, woonkeuken, luxe badkamer
• Geheel v.v. dubbele beglazing

Eventueel garage te koop!

• Een appartement om zo te betrekken!

• VVoonoppervlakte ca. 100 m3

Vraagprijs: € 235.000,- .

VAN SPEUKSTRAAT 2/187 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamer appartement van 160 m 1

• Gelegen in appartementencomplex "Malaga"

Ruim terras zuid en inpandige garage

• Royale living, luxe open keuken v.v. apparatuur

• 2 slaapkamers, 2 moderne badkamers.

• Gehele appartement houten vloerdelen.

Per abuis is in linze woninggids een onjuiste prijs vermeld, de juiste vraagprijs is:

Vraagprijs: € 399.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

w . ^
P/1 1 j
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De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

r» al
HYPOTHEEK
SHOP

DE CENESTETSTRAAT 15 ZANDVOORT

• In rustige omgeving gelegen tussenwoning

• Op loopafstand van strand, centrum en station

• L-vormige woonkamer met gashaard, erker en serre,

royale open keuken en 3 slaapkamers

- Deze woning is goed onderhouden, doch gedateerd

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 80 m1
,
perceelopp. 103 m2

Vraagprijs: € 219,000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

Op de 2* verdieping gelegen 4-kamer appartement

(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon

Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer

Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

VVoonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 269.000,- appartement

€ 30.000,- garage

KONINGSTRAAT 38 ZANDVOORT

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen

- De woning dient inwendig gemoderniseerd te worden
- Zitkamer met erker en openhaard, royaie eetkamer met

marmeren schouw, studeerkamer en keuken

• 2 slaapkamers en 3f kamer om badkamer te realiseren

• Perceelopp. 75 m 1
, erfpachtscanon € 453,78 per jaar

• VVoonoppervlakte ca. 75 m1

Vraagprijs: € 249.000,-
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De politieke partijen over...

BEWEEG!!

Door een fout bij een server, heeft het

antwoord op vraag 4 van de Zandvoortse

Courant vorige week niet in de krant gestaan. Hierbij alsnog:

GBZ is van mening dat

Zandvoort een badplaats is

waar men goed moet kunnen

wonen en werken. Zandvoort

zonder toerisme zal een uit-

gestorven dorpje worden
zonder het uitgebreide winkel,

café en restaurant aanbod wat

wij nu kennen, GBZ is van

mening dat het toerisme

weliswaar wat ongemakken

met zich meebrengt maar dat

dit niet opweegt tegen de

voordelen dat Zandvoort ervan

heeft. GBZ heeft het toerisme

hoog in het vaandel staan

maar niet ten koste van alles,

het moet ook plezierig zijn om
hiertewonenIGBZzaldanook

blijven zoeken naar het juiste

evenwicht tussen toerisme en

wonen.

Een goed initiatief van de

Zandvoortse Courant om
de politiek te stimuleren

zich aan de kiezers te pre-

senteren.

Ik wil hiergraag als kiezer

op te reageren; wie weet
leidt dit tot interessante

discussies.

Reactie op de uitspraken

van partijen op de vraag

woonplaats of'badplaats.

WD: Warrig verhaal en

missen nog hun rol in dua-

lisme. Tonen nog steeds

hun frustraties door mis-

sen van het pluche, terwijl

beleid uit de raad dient te

komen. Ik zal mijhiermaar
onthouden van commen-
taar op hun huidigefuncti-

oneren op ditgebeid.

CDA: Typisch kooi en geit

verhaal. DeSS % werkgele-

genheid is een creatieve

uitleg van statistiek Bedoelt

u: u eet er in meerderheid

van dus niet zeuren?

Ik herken hierin het niet

functioneren van demo-

cratie. Belanghebbenden -

lees ondernemers- staan te

dringen om invloed maar
inwoners dienen actief

gehoord te worden.

OPZ: Verzameling zinnen

waar ieder wel iets in kan

vinden maar een te rom-

melig stukom beleid van te

verwachten.

PvdA: Slaap zacht.

SP: Bij gebrek aan visie

grijpen de boekhouders de

macht Celdis niet alles.

Craen Links: Bravo het

enige serieuze antwoord
met opstap naar herken-

baar beleid.

Als kiezer mis ik nu nog
een groen rechts ofgroen
midden.

Robert T van den Dungen
Zandvoort

Politiek

In aanloop naar 7 maart
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen, waar-

op zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van Zandvoort

kenbaar maken. Deze week:

Sporten beweging zijn voordejeugden de ouderen belangrijk.

Watgaat uwpartijdoen om dit te bevorderen?

m
Bij de scholen moeten weer

gymlokalen, sport- en spelvelden

worden aangelegd of worden

behouden. Sportverenigingen

moeten het kwalitatief hoge

niveau behouden. School-

zwemmen is een 'must'. Ook

jongeren uit financieel zwak-

kere gezinnen moeten, met
steun, volop van de sportfaci-

liteiten gebruik kunnen maken.

In overleg met omwonenden
speelveldjes aanleggen. Door

het dorp zo 'aan te kleden', met

bloembakken, goed en schoon

straatmeubilair en gezellige

boulevards, dat iedereen graag

een ommetje maakt. Hef ont-

breken van sanitaire voorzie-

ningen weerhoudt vele oude-

ren ervan om een langere

wandeling langs de boulevards

te maken.

De beloofde trap- en speelveld-

jes voor de jeugd moeten er zo

snel mogelijk komen. Door het

samenvoegen van diverse klei-

nere sportverenigingen kan de

beschikbare ruimte beter wor-

den benut en is het mogelijk

om meer variëteit in het sport-

aanbod te kunnen aanbieden.

Daardoor ontstaat er ook finan-

ciële ruimte om nieuwe sporten

te kunnen subsidiëren. Club-

gebouwen kunnen beter benut

worden door bijvoorbeeld na-

schoolse opvang te combineren

met sporten. De sportsubsidie

moet beter bekend zijn en de

jeugdsportpas moet worden uit-

gebreid naar alle leeftijdsklassen.

Sportactiviteiten zullen voor

minderdraagkrachtigen, oude-

ren en gehandicapten beschik-

baar moeten zijn. Extra aan-

dacht is voor de opleiding en

begeleiding van besturen van

de verenigingen. Het stimuleren

van vrijwilligerswerk binnen

sportverenigingen. Streven te

komen tot een omnivereniging

ten behoeve van continuïteit

en kwaliteit. Een prominente

rolvan de sportraad.Hettot

stand komen van een overdek-

te tennishal in het sportpark

Duintjesveld. Het CDA is

tegen het afschaffen van het

schoolzwemmen. Het CDA is

voor een Sportpas voor de

Zandvoortse jeugd.

gpzj
OPZ wil, met speciale aandacht

voor gehandicapten en oude-

ren sport, de kwaliteit van

sportaccom-modaties en de

deskundigheid van begeleiders

verhogen.Vanwege de langere

levensverwachting, grotere

welstand en meer vrije tijd is

er een groeiende groep oude-

ren, die meer aan lichaamsbe-

weging zal kunnen (en moeten)

doen. In het algemeen moeten

subsidies niet als vanzelfspre-

kend ge-durende een onbe-

perkt aantal ja ren worden ver-

strekt. Ze dienen onzes inziens

alleen ter stimulering te wor-

den gegeven. Bijvoorbeeld om
net dat financiële duwtje te

kunnen geven, waardoor er

accommodaties kunnen wor-

den gerealiseerd of verbeterd.

OPZ vindt dat verenigingen of

organisaties in principe self-

supporting moeten zijn. Na

een begrensde periode kunnen

de beperkte gemeentelijke

financiële middelen dan weer

aan andere (sportieve) doelen

worden besteed.

PvdA
De Partij van de Arbeid wil dat

er een gemeentelijk 'Sport- en

welzij nsfonds' komt voor

gezinnen met een minimum
inkomen. Met hulp van rele-

vante instanties en organisa-

ties willen wij signaleren welke

kinderen door financiële

problemen thuis niet meer

mee kunnen doen aan norma-

le sociale en buitenschoolse

activiteiten. Ook willen wij

sportverenigingen aansporen

om activiteiten te organiseren

voor ouderen en mensen met

een lichte beperking.

SP
Sport moet goed gepromoot

worden. Niet alleen onder de

jongeren en de ouderen maar

ook onder de middengroep.

Mensen met een laag inkomen

moeten financieel bijgestaan

worden om toch naar een

sportclub of vereniging te kun-

nen gaan. Niet iedere sporter

wil in clubverband een sport

beoefen en. Voor de recreatie-

sporter moeten meer faciliteiten

komen zoals een mountain-

bikepad, skeelerbaan, enz.

Zandvoort heeft, met de zee

voor de deur, een sportfaciliteit

waar te weinig gebruik van

gemaakt wordt.

GROENLINKS
Om het sporten te kunnen

stimuleren heb je goede sport-

voorzieningen nodig. Deze zijn

in Zandvoort en dat moet zo

blijven. Met de mogelijke

bezuinigingen in het vooruit-

zicht moeten de accommoda-
ties goed onderhouden worden

en zonodig aangepast worden

aan actuele ontwikkelingen.

De sportvoorzieningen zijn

bedoeld voor iedereen en moe-

ten daarom laagdrempelig zijn.

Los van verenigingen, vaste

tijden en kosten, moeten er

mogelijkheden zijn om te kun-

nen sporten. Hierbij kun je

denken aan volleybalnetten op

het strand en skateramps op

de boulevard. GroenLinks wil

sport en beweging stimuleren

door de bestaande mogelijk-

heden beter te promoten. Ook

zou de 'Za ndvoort zwempas'
(korting op entree zwembad)
gratis door de gemeente ver-

strekt moeten worden.



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aan gifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-m o/7; kittywillemse@planetni

HenkI Jef & r.

öluijs

Een huis

vol bloemen

en planten

Haltestraat 6? Zandvoort tei.= 023-^7 120 éO

BOUWVERGUNNING
NODIG?

Intoi

Bouwvemun n i n g . i n fo

BOUWVERGUNNING.!NFO B.V.

Nijwrhaidsweg 1

2031 CN HAARLEM

Tel.: 023-532751

9

www.bouwvergunning.info

cna<

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-g roep.nl

mC| Ll&*1- * Acccuki ma
1191 NITirMKI

3441 &0 HHMn

T 023-52714*4

^•\ifw]tn.

Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Carpaccio
Kreeftensoep
Kipcocktail

Varkenshaasje Roquefortsaus
Kabeljawwfilet mosterdsaus

Mixed grill

Coupe Amaretto

€16,75
Voor informatie ofreserveren tel. 023-5716450

Geopend van 17. 00 tot 22.00, woensdaggesloten

Burg. Engclbcrtstraat 72, Ziiudroorl J

Een Nieuwjaar,

een nieuwe uitdaging?

Medio Februari openen wij een

bakkerij winkel

Bertram & Brood
i in het centrum van Zandvoort.

Ben jij gemotiveerd, enthousiast en bezit je

verantwoordelijkheidsgevoel dan zijn wij

misschien wel op zoek naar jou!!.

Wij zoeken een aantal

ftill- en part-time

winkel medewerkers/sters

voor deze vestiging

.

Heb je interesse in een functie neem dan

Vrijdag 13 Januari contact op

tussen 9.30 en 12.00 uur.

Ons telefoonnummer is 020-6148041,

vragen naar Tom Busse.

c

met vakantie?
M m m i *mm mum mm ,

AANZEE.com veit

uw huis!

—-'
. .1

1 ... Jl—* i A
" '"iÊBÊm. ""-—nnaMi

Bel Hellen Landwier; 06-50425825

Thomashuis Zandvoort
zoekt een pedagogisch medewerker (36-40 u/wk) .

Functie-eisen: opleiding op HBO niveau,

ervaring in de omgang met mensen met autisme,

kennis van Totale Communicatie, flexibiliteit,

teamgeest, vermogen tot zelfreflectie, stressbestendigheid.

Wij bieden een klein team met vaste collega's in een jonge,

vooruitstrevende zorgsetting, waar het accent ligt op het bieden

van zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit.

Zie ook www.thomashuiszandvoort.nl

Salaris wordt in onderling overleg vastgesteld.

Schriftelijke reacties met CV graag binnen 10 dagen sturen naar:

Thomashuis Zandvoort, Zuiderstraat 3, 2042 GA of

thomashuiszandvoort@tiscali.nl
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WIE WORDT ZANDVOORTER
VAN HET JAAR?

* Victor Bol • Ger Cense • Dkk Duijves • Hans Ernst • Wim Fischer

• Elly Keur-Molenaar * Martine Joustra en Ankie Miezenbeek • Klaas Koper

• Harry temmens • Thys Ockersen • Peter Tromp • Ben Zonneveld



IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Misschien hebt u verleden week de recensie in de Zandvoortse

Courant gelezen over het feestje van Studio 118 van Conny
Lodewijk? Daarin stond hoe Ruby met haar Hip Hop dans aar-

dig de show stal. Hoelang zou ze al dansen en wat doet ze bui-

ten dansen nog meer? Daarom heb ik Ruby uitgenodigd om
mee te werken aan Jong in Zandvoort. Ze reageerde enthou-

siast en vertelde spontaan welke plek dansen in haar leven

inneemt. Graag wil ik u voorstellen aan Ruby Kraaijenoord, die

op 2 januari 13 jaar is geworden.

School

De basisschool van Ruby is de

Beatrixschooi geweest. Met veel

plezier heeft ze In de laatste

groepen les gekregen van juf

Marjolein, waar ze nu

nog contact mee heeft.

Ruby zit nu in de eerste

'klas van het Kennemer

Lyceum in Overveen en

ze heeft gekozen voor

de sportklas waar ze in

haar lesuren nog drie

uur extra sport krijgt.

Het Kennemer Lyceum

heeft in december

haar 85-jarig bestaan

gevierd. Eén van de vele

onderdelen van deze

viering was 'het goede

doel' waarbij leerlingen

kennismaakten met
diverse onderdelen uit

de samenleving. Ruby

heeft deelgenomen

aan een workshop

'gehandicapte sport'.

De leerlingen moesten

ervaren hoe het voelt

om volleybal en bad-

minton te spelen wan-

neer je gehandicapt bent. Ruby

vond het heel moeilijk. Op mijn

vraag of ze ook weet wat ze na

haar opleiding gaat doen ver-

telt ze dat ze wil doorgaan met

een studie rechten en dan zou

ze voor strafrecht kiezen.

Hoewel ook het conservatori-

um met dansen als keuzevak

haar wel wat lijkt. Eigenlijk

weet ze het nog niet en ze zegt

terecht dat ze eerst deze

studie met goed gevolg

moet afronden.

tussen sport en dansen. Tussen-

door heeft Ruby twee jaar bij

deMusicalschool in Heemstede

lessen gevolgd en meegedaan
aan diverse uitvoeringen.
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Nieuwprogramma in theater, Circus Zandvoort:

Stand-Up Comedy
en Cabaret

Het tweede deel van het seizoen Stand-Up Comedy en Cabaret

2005/2006 in Circus Zandvoort staat op het punt van begin-

nen. Maar niet voordat er een introductie van het programma
heeft plaats gevonden. Het gevarieerde programma met aan-

sprekende artiesten is als volgt:

(foto Rob Bossink)

Omdat er te weinig kinderen

waren in de leeftijdscategorie

van Ruby is ze met deze rich-

ting gestopt. Wel jammer
want de school op zich vond ze

wel leuk. Vanaf dat ze amper
kon lopen is ze al aan het dan-

sen. Ze heeft het van geen

vreemde want haa r moeder en

tantes hebben bij Gemma de

Hobby's en interesse

Momenteel tennist

Ruby bij Tennisclub Zandvoort.

Ze is al driejaar actief lid en

tennist zowel zomers als in de

winter. Daarvoor heeft ze aan

diverse sporten gedaan zoals

onder andere paardrijden en

aerobics. Ze kwam in de knoop

met haar liefste hobby dansen

en heeft toen een keus gemaakt

Tijdens dansen denk ik nergens

meer aan. Ik bevind me dan in

een andere wereld.

Boer, de toenmalige dans-

school in Zandvoort, gedanst.

Vanaf haar vierdejaar danst

Ruby bij Conny Lodewijk en ze

zou niet zonder kunnen. Ze ver-

heugt zich al op de uitvoering

in juni die gehouden wordt in

Velsen. Tijdens de uitvoering in

de Krocht heeft ze zelf haar

muziek uitgezocht (Ja net

Jackson) en daarbij de choreo-

grafie zelfstandig verzorgd.

Ruby vertelt dat ze tijdens het

dansen nergens meer aandenkt

en zich in haar eigen

wereld bevindt. Als de

muziek is afgelopen

dan wordt ze weer

wakker.

Zandvoort

Zoals zovele jongeren

vindt Ruby de winters

in Zandvoort erg saai.

Er is weinig te beleven.

Je kunt alleen naar het

zwembad of naar de

bioscoop wat per

bezoek €5 kost en trou-

wens de films worden

niet zo vaak verwisseld.

Vroeger ging ze nog

wel naar de skatebaan

in Noord maar die is

verdwenen. Ooit heeft

ze met een groepje van

de Beatrixschool hand-

tekeningen opgehaald

om de skatebaan te

behouden maar volgens

haar is daar niets meegedaan.

Samen met haar vriendinnen

is Ruby afwisselend bij iemand

thuis en dan wordt er flink

gedanst. De naam Kraaijenoord

stamt uit een echte Zandvoortse

familie en daarom vraag ik aan

Ruby naar haar gevoelens voor

Zandvoort. Zou ze in de toe-

komst hier blijven wonen of

slaat ze haar vleugels ergens

anders uit? Haarwortels zit-

ten niet zo diep als

bijvoorbeeld bij haar

moeder die Zand-

voort nooit zou

willen verlaten. Het

maakt Ruby niet uit want stel

dat in de toekomst haar

beroepskeuze toch dansen

wordt dan zal ze Zandvoort

gemakkelijk kunnen verlaten.

Zover is het nog lang niet maar

i k weet zeker dat we i n de toe-

komst meer over Ruby en haar

passie zullen horen.

Zondag 29 januari

Het nieuwejaar begint meteen

oude bekende: Eric Koller. Koller

heeft een theatervorm ontwik-

keld die niet in het woordenboek

voorkomt. Simpelweg omdat
er geen juiste benaming voor

is. Hij wordt vergeleken met
Mr. Bean en zijn voorstellingen

zouden geïnspireerd zijn door

Waardenbergen De Jong. Geen

van deze vergelijkingen doen

Koller recht. Koller is vooral

Koller. Een eigen stijl, een eigen

vorm, een eigen merk. Om dat

te onderstrepen geeft Kolier u

in zijn nieuwe show 'Fooi Koller'

nog eens de kans om hem in

optima forma te leren kennen.

Zondag 19 februari

Daniël en Steef zijn de volgen-

de die het Zandvoörts theater

zullen betreden. Met een dub-

belprogramma gaan zij om
beurten proberen Zandvoort

aan het lachen te maken. En dit

moet geen probleem zijn als je

de recensies van deze heren

leest. Geen suffe liedjes maar

snelle, doordachte teksten-

Béide heren spelen al een tijdje

in Comedytrain en zijn niet meer

weg te denken uit het Mekka

van Stand-Up Comedy:Toom Ier.

Zondag 19 maart
Na een goed ontvangen eerste,

volgt het tweede programma

van Martijn Oosterhuis. Het

NRC Handelsblad voorspelde

het al: "Zo te zien is Martijn

Oosterhuis nog niet uitge-

praat." Zowel persoonlijke als

actuele verhalen en anekdotes

volgen elkaar in hoog tempo
op in zijn tweede programma.

Opvoeding, achtergrond, vol-

wassen worden en alles wat
daarbij komt kijken, wordt door

Oosterhuis beschreven. Geen

adempauzes of naadloze over-

gangen, geen gekunstelde

verhalen om naar een grap toe

te werken. Gewoon uit de

startblokken vliegen en er op

los scoren.

Informatie en
kaartverkoop

Alle voorstellingen vangen aan

om 20.15 uur en de toegangs-

prijs is €12,00. Kaarten zijn te

verkrijgen aan de balie van

Circus Zandvoort,

tel. 023-571 86 86.

Wie op de hoogte gehouden
wil worden van komende
Stand-Up Comedy en Cabaret-

programma's van Stichting

KunstCircus Zandvoort kan

naam en e-mailadres opgeven

bij de balie van:

Circus Zandvoort,

Casthuisplein 5 te Zandvoort,

tel. 023-571 86 86 of zich

opgeven via website

www.circuszandvoort.nl.

Zondagmiddag Podium Zandvoort

presenteert De Raddraaiers

Een groep uitbundige man-
nen, waarbij het toeval wil

dat zij allen een nautische

achtergrond hebben, zijn lou-

ter uit liefhebberij en met
nostalgische gevoelens be-

gonnen met het zingen van

Nederlandstalige zeemans-

liederen. Wellicht heeft u ze

gezien tijdens Sait 2005 of bij

optredens in Rotterdam Ahoy

of op vele shanty- en seasong-

festivals met als hoogtepun-

ten drie- en vierdaagse festi-

vals in België en Duitsland.

Binnen het drukke schema
van de groep was gelukkig

nog een plaatsje over om hier

in Zandvoort een optreden

te kunnen verzorgen.

Zondag 15 januari treden ze

op in Zandvoort, in het kader

van zondagmiddag podium
Zandvoort, om 14.00 uur in

het Huis in de Duinen.

Wilt u graag heen maar heeft

u geen vervoer?

Bel dan voor meer informatie

en reserveringen naar

Pluspunt 023-5717113.

£>



PLUSPUNT ZANDVOORT
Locatie Noord

Fiemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

www.aktiviteitencentrum.nl

www.wefzijn-0uderei1-zvt.nl

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73 -

info@aktsviteitencentrum.nt

info@we! zijn -o ude ren -zvt . n I

Cursussen

De volgende cursussen starten op de voigende data.

17 jart Aquarel

Aquaref

Cu rs Lts word

Digitale fotografie

Boetseren

Zelf kleding maken
Computercursus voor beginners

Typecursus type basic

Klussen voor vrouwen

internet & e-mail (vervolg)

Fitt4 3ll (yoga)

l8jan

i8jan

18 jan

19 jan

19 jan

19 jan

19 jan

21 jan

31 jan

31 jan

Korte cursussen Opvoeden is leuk.

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar soms
ook moeilijk, ledere ouder heeft wel eens behoef-

te aan steun of advies. Daarom een korte cursus

over opvoeden. De cursus is bedoeld voorouders

van kinderen tussen 4 en 8 jaar en bestaat uit

2 bijeenkomsten. 27 jan & 10 febr

Kinderen

13 jan Kinderdisco

iSjan Striptekenen

19 jan Typvaardigheid (groep 5)

2ojan Timmerclub

Tieners & Jongeren Oiub'n

Een nieuwe naam voor een nieuwe ciub. ledere

2 weken is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een

plek waar je kunt tafelvoetballen, tafeltennissen,

film kijken maar ook dansen en luisteren naar

jouw muziek. Dit « de plek waar jullie elkaar kun-

nen ontmoeten. De eerste avond is op 20 jan 2006

van 20.00-22.00 uur. De entree is 1 hele euro.

Dus kom eens langs en neem je vrienden mee!!!

Bureau ouderenadviseur

De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies

en informatie. Het uitgangspunt is dat de wens

van de cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Het Gemeenschapshuis; Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdagvan 10.00 - 12.30 uur

Pluspunt: Fiemingstraat 180

donderdag van 13.30 - 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10,30 - 11.30 uur

Het inlooppunt

Woensdag 18januari 10.30 uur

De heer Rob Wassink van woningbouwverenging

EMM geeft uitleg over de huurtoeslag.

Woensdag 8februari to.jo uur

Mevrouw Lyde de Graaf vertelt over het Loket

Zandvoort: welke informatie, advies 'en huiper

geboden wordt.

RADIO * TV

radio & internet

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Eurobreakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café {H}

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 Zandvoort op

Zaterdag

of Genneenteraadvergadering

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 Tepp Zeppi

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 TeppZeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

oE.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard.

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoort op Zaterdag

17.00 The Groove Empire

19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

IJzerhandel Zantvoort

Filmprogramma
12 t/m 18 januari
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Wasuniek, een unieke

wasserette in Zandvoort

Het lijkt een gezellig familiesamenzijn maar

bestaat toch uit een echt bedrijf, Wasuniek in de

Haltestraat. Trotse eigenares is Joke Weller-de

Muirtck, zij heeft al vanaf i april 1982 opgewekt

maar stevig de touwtjes in handen.

"Het leek wel een Aprilgrap

maar dat was het niet hoor",

lacht Joke vrolijk. "Voor 1982

was hier n.l. al een wasserette

gevestigd, met een andere

naam, iets met een O geloof ik.

Deze werd beheerd door

Connie en And ré van Huystee,

ik werkte toen bij een reclame-

bureau. Zo nu en dan hielp ik

wel eens een middagje, soms,

als het nodig was, nog een

extra middag. Toen André

ermee wilde stoppen vroeg hij

mij, of ik er iets voor voelde

om de zaak over te nemen.

Samen met mijn schoonzus

ben ik er ingestapt. Toen zij,

door omstandigheden uit het

familiebeeld verdween, ben ik

het alleen gaan doen. Mijn

vader en moeder hielpen mij

zo nu en dan, vooral mijn

moeder met het strijken van

overhemden, een werkje dat

erg intensief is en veel tijd

vraagt. Mijn zus Ria helpt

meestal op de maandag en

mijn nichtje Mariëtta is ook

werkzaam in "Wasuniek", een

echt familiebedrijf ja, dat kun

je wel zeggen". Omdat er

schoolvakantie is, helpt de

dochter van Mariëtta, Kristie

genaamd, ook een handje

mee. 'Als we een boodschap

nodig hebben doet Kristie het

voor ons", zegt Joke en ze haalt

voorzichtig de jongste telg uit

de kinderwagen. "Kijk, dit is

Senna, mijn kleindochter, twee

weken oud, is het geen schatje?

Ja, ik ben echt een trotse oma
hoor."

Alles mogelijk

Onder het praten draaien de

elf Miele wasmachines vrolijk

in het rond. De eerste klanten

hebben hun wasgoed afgele-

verd en zijn op weg naar hun

werk. Dat kan, de was wordt

gewassen, gedroogd en opge-

vouwen. Zelfwassen en drogen

kan ook, alles is mogelijk bij

Wasuniek. Veel vaste klanten

komen zelf hun was in de

machine doen en gaan tussen

door boodschappen doen. "Er

komen hier veel vaste klanten",

vertelt Joke, "maar ook veel

mensen van de camping en

van de kam peerhuisjes. Vooral

met mooi weer is het hier

druk, je zult het niet geloven.

Met regen gaan de mensen
veel sneller naar huis en doen

thuis de was. Bij mooi weer

blijven ze lekker in Zandvoort

en brengen de was hier."

DoorLienke Brugman

La ken pakket

Tegenwoordig is het ook

mogelijk om een la ken pakket

aan te bieden. Met de aankoop

van een mangel is Wasuniek in

staat om de lakens vakkundig

glad te strijken. "Vroeger ging

dat naar een wasserij maar dat

hoeft niet meer. Het enige dat

de deur uit gaat is het stoom-

goed, daar hebben we geen

gelegenheid voor. Mensen I

kunnen dat hier afleveren en

binnen twee dagen weer
ophalen.We zijn een z.g. depot

stomerij", vertelt Joke die nog

even wijst op de mogelijkheid

om één oftwee persoons dek-

bedden te laten wassen. "We
hebben een grote machine
waar ze in passen, drogen kan in

de speciale trommel waar we
over beschikken. Voor bedrijven

is er de mogelijkheid om de

was per kilo aan te leveren."

Dekbedhoezen
Voorouderen en éénpersoons

huishoudens is het goed te

weten, dat je dekbed hoezen

(ook lits-jumeaux) per stuk

kunt laten wassen, "Dat zijn

vaak zulke onhandige lappen,

je kunt ze beter hier naar toe

brengen", zegt Joke zakelijk als

altijd. Alleenstaande mannen
en tweeverdieners brengen al

jaren hun overhemden naar

Wasuniek om ze te laten

wassen en strijken. De prijzen

hiervoor staan op de lijst voor

in de zaak. Ondertussen is

Senna door twee nichtjes en

twee oma's gesust en ver-

schoond, worden de lakens

door de mangel gehaald en

gaat Kristie op weg om bood-

schappen te doen. De zaak

draait ondertussen gewoon
door, elke dag, behalve op

woensdag en zaterdagmiddag

want dan is Wasuniek om 13.00

uur gesloten. "En als we met
zijn allen een dagje uit zijn,

dan is de zaak ook gesloten.

Dat doen we van de fooien pot,

logisch toch? We werken er

hard genoeg voor!"

Wasuniek, Haltestraat 63b,

Tel.: 023-571 44 17.

Werkdagen geopend van

08.30 uur tot 17.30 uur.

Leugen

of bedrog?

Ook in 1938 probeerden 'waarzeggers' al in de toekomst te

kijken. In die crisistijd grepen goedgelovige mensen zich vast

aan deze voorspellingen. Hieronder een artikel uit de

Zandvoortse Courant van 5 januari 1938 over het 'fenomeen'

waarzeggen.

Het nieuwe jaar is begonnen

en krachtens de gebruiken

van aloude traditie hebben

de dames en heren "waarzeg-

sters(gers)" in de eerste dagen

van de Louwmaand hun

fantasie de vrije loop gelaten.

De wereldpers heeft er voor

gezorgd.dat hun geestelijke

producten met kwistige

hand over de gehele aarde

werden uitgestrooid, en wij

gewone mensen, die de

profetische gave missen,

hebben met ontsteltenis ken-

nis genomen van de reeks

narigheden, die, gelijk hef

zwaard van Damocles, boven

onze arme hoofden bungelt.

Op 13 maart - wij putten uit de

bron van Madamo X - wordt

de Europese crisis acuut; een

wervelwind zal over ons

werelddeel gaan, maar ten

koste van duizenden levens

zal het menselijk verstand

zegevieren. Haar collega,

Madame Y, is het daarmede

helemaal niet eens. Na een fel

bewogen jaar - zo schrijft zij

- zal de wereld op 15 december

vergaan. Uit haar reiaas blijkt

gelukkig niet dat zij het jaar

1938 bedoelt, Maar er is toch

ook nog wat goeds voorspeld,

en wel door Mister Z.

Hij belooft ons na regen zon-

neschijn! Om der wille der

neutraliteit dienen wij te

erkennen, dat alle voorspel-

lingen toch één ding gemeen
hebben, en dat is, dat de

schrijvers(sters) na kortere of

langere tijd zullen bemerken,

dat zij de plank glad misge-

slagen hebben. Alleen Mister

Z zouden wij gaarne een

goede kans willen geven. De

oorzaak, die mij heden langs

de verraderlijke paden der

waarzeggerij voert, vloeit

voort uit het feit, dal ik de

lezers van de Zandvoortse

Courant óp dit gebied een

primeur kan brengen; het is

een toekomstblootlegging

van zuiver Nederlands fabri-

kaat. Helaas konden nog niet

alle geheimen van het vader-

landse product worden ont-

sluierd. Zie hier het feit: een

Amsterdamse zwerver bood

mij dezer dagen aan, voor een

tientje plus 5 borrels, een tipje

van de sluier die de toekomst

bedekt, op te lichten. Ik deed

wat men in zo'n geval pleegt

te doen, dw.z. ik scheurde een

tientje in tweeën en met
de helft van het briefje in

mijn zak volgde ik den profe-

terenden leegloper door het

netwerk van stegen en sloppen

van donker Amsterdam. De

vijf borrels brachten onzen

Nederlandsen toekomstziener

in de vereiste trance. Ik begon

te vragen:

Wanneer kunnen wij weer

boterkoek zonder crisis boter

eten? Hij schreef het antwoord

op een stuk vuil papier, ofdeed

alsof hij schreef, Hoe lang

nog zijn "heeren" naast "heren"

geoorloofd? En wanneer zul-

len de Nederlandse grenzen

voor buitenlandse politieke

import gesloten worden, en

de reeds ingevoerde haken-

kruisen naast de sikkels en

hamers worden begraven?

Welke gebeurtenissen wach-

ten Nederland in 1938 en

welke de wereld?

Onze profeterende zwerver

vouwde het papier op en gaf

het mij tegen betaling van

het resterende halve tientje.

"Denk erom drie dagen in de

melk leggen, dan kunt U het

lezen," riep hij me na. Het

stuk vuil papier ligt nu reeds

vijf dagen inde melk. En het

enige waarneembare resultaat

is, dat de melk enkele tinten

donkerder is geworden. Dan
verkies ik toch nog de leugen

van Madame of Monsieur

Dingesl

dD



Voor alle ZandvoortPas houders de aanbiedingen van deze week

vl^sBipctclaiist - trnitour ^J^^5

12 t/m 18 januari

Verse Hollandse Kipfilet

Kilo €5,95

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Albatros, rest.

Bclli e Ribclli

Bernard Coiffures

Bibi for Shoes
Bierburcht, café

Bloemen aan zee

Bluijs, Café

Bode, De
Boudoir

Bruna Balkenende

Chin Chin, Discotheek

Confetti, Damesmode
Dam Magasin, Van

Danzee, Hotel Grand Café

Dobey, Dierenspec.zaak

Dubrovnik Joegosl, rest.

Fancy Place

Foto AAenno Gorter

Geerling

Heather

Heeren, eetcafé de

Holland Casino

Hong Kong, Chinees rest.

Horneman, slagerij

KVSA, reisbureau

Kwekerij van Kleeff

Lachende Zeerover, de

Laurel & Hardy

Leder Paleis

Lokaal 't

Lucas Schildersbedrijf

Meeca
Mimo, pizzeria

Mollie en Co

MG New man Casual

North Sea Piercing

Onel, Home Decorations £d

Oude Halt, snackbar de

Plaids and Pillows

Plein, Snackbar het

Radio Stiphout

Sack-Time

Sea Optiek

Slingeren Zn Optiek

Spolders B.V.

Take Five aan Zee

Trattorio Vacirca

Videoland Videotheek

Voogel, restaurant

Vreeburg, Slagerij

Waves, beach and Health

Williams Pub

Zandvoort Optiek

Zantvoort IJzerhandel

Zaras, Grieks restaurant

Zeemeermin viskar

ZhJM
• •

vrijer,.
Niet alleen vrouwen lijden onder overtollige

haargroei of haargoei op ongewenste plaatsen.

Scheren, harsen, epileren en ontharingscrèmes

behoren tot het verleden door een nieuwe
ontharingsmethode met de...

Ellipse

DUURZAAM ONTHAREN:

•Uitstekende resultaten;

Uit ervaring en klinisch onderzoek blijkt dal de
Ellipse zeer goede resultaten geeft.

Professionee h

Behandeling en begeleiding door goed
opgeleide specialisten.

•Zeer snef;

Zelfs grotere gebieden als ruggen, benen
en arcnen kunnen in korte tijd behandeld

worden
• Uitermate veilig;

Unieke fitters, die alleen in de Ellipse

gebruikt worden, zorgen voor een
optimale bescherming van de huid.

Voor meer informatie over de
behandelingen en voor het maken
van een afspraak:

Perszaal Slyftng

Cpw>: Dlnadagi «n ZMtrtiMQ t.OTtot 17.» uur 7_™d iïwc Dam» ali Ittmi

Voor Zandvoortpctshouders:

10 cent korting op elk drankje!

Gafe Bluys

-

X :

Maandag 8 mei:

Het traditionele

jaarlijkse

Bluys Open Golftoernooi

Kijk voor alle informatie op

www.cafebluys.nl

of bel 5714876.

Aanmelden uiterlijk 15 april!

C Tel 02S-57MS76

BiEl
few. d4ó€é

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprïjsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Ruime sortering spiegels

io% korting op vertoon van

ZandvoortPas.

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan}.

ATBVOOR

Iac^
Italiaanse Met uw
specialiteiten ZandvoortPas

thuis of op locatie 5% korting

GaoPino Vacirca op onze catering

T:06144487 20

E : trattoriavacirca@planet.n I

Wereldservice in Reizen

Cornelis Slegersstraat 4,
Zandvoort, t: 023 5732694
Geldt niet In combinatie met andere acties.

dichtbij voor 'ver weg'
www.reisbureaukvsa.nl

FOTO MENNO GORTER
Analoog en Digitaal Manna Kan her

Gratis
Een wegwerpcamera twv ee.es

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkeien
en afdrukken.

Grote Kroehl 26 • ïanóvo' •
• JOB00

maandag t/m zaterdag vanaf 9 30 uur

wwrw.fotomennogorter.nl



BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

1 0% KORTING OP VERTOON VAN ,

ZANDVOORTPAS /
(Indien betaling met creditcard: 5%) \l

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

.^jjipÏBgjjN.

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

m

*v«*l kon ? «tdnn ikje

Itli.l:!. Illtll-f (JmtiM'

Spijs- na IDarnifetofcoof £ .^^ '=
i

Laitreft «4ardif

v/UiDtm
MODE & ACCESSOIRES

10% korting voor pashouders
op nieuwe collectie

GpvtfyA.JEANS

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
GRIEKSE Sl'EClAUTËITKN

Ik-i |C6»tauittil

de,
, Umi/H fitl'/#&* f*w èyyrft tn ZiJMJ&swf

rji
^^-r ^

^ijj i^^

Aanbieding voor

ZanèvoomFashouèens:

Nooxèzee Tohq

350 gKaao

€19,50

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

beach ft rwalth «frtter

In januari 10% korting óp een 10 ritten kaart

voor pilates of yoga. Probeer het uit!

CathyTel.023 57i3ïss

massages - groepslessen - personal coachïng

IJzerhandel
Zantvoort
M men da* 40 fao* f***

wwi. h^kk «f dae-iOr^lunl

Gratis Zandvoort Pas !!!

bij besteding vanaf € 50,- wordt uw zandvoortpas t.w.v. € 7,50

vergoedt op afgifte van Uw aöftkoopböftl

Op vertoon van Uw Zanlvoorfpas :
^ZANDVOORT

- 10% kort)n9 (behalve op elektrisch gereedschap en netto geprijsde artikelen)

- Speciale maandelijkse acties alleen voor ZandvoortPas houders

Swaluëstraat 7 2042 KA Zandvoort 023 - 57 124 18

btoemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op fleurop bestellingen. £%
Ha Itest ra at 3 - Zandvoo rt ^p*
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl __^—--

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Broodje Shoarma € 3,50

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdag t/m vrijdag.

H*lt*»tr»*t 214 Tel 0» 571 44 63

Wij' wensen alle zandvoorters
een gelukkig 2006

C
ë&ift>ee&> rZe&iawtanb

HONO KONO
Welkomsdrankje

alleen bij diner in restaurant voor
ZandvoortPashouders

Kfoene tleaning ServicQ

10% korting op schoonmaakartikefei

oor al uw schoonmaakwerl

irtikeien

•k'

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 023 5717820

ü DIERESSrta.ULLUK

Op vertoon van uw
Zandvoort Pas 10% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort 023-571 93

korting geld niet op aanbiedingen

KMm
I De Oude Halt

-W Vondellaan ïB,

V tel.023-5716527

10% korting op familiezak frites

op vertoon van de ZandvoortPas.

Tlaids & Tilhws
Voor Zandvoortpasfumders

5% kprting opgordijnen.

T>t. J.Q.?AezgerstT<Mt 32 lei: 5715084

ISVoor
Zandvoort-

Pashouders

bijiconsumptie

ZANDVOORT ISSÏLwi
Hatteslraat 20 tel. 023-571 40 95 SHOUTER!

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders.

Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

3-Ceatfter
Aanbieding:
In de maand januari 10% korting op

dames lingerie en heren ondergoed.

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Op vertoon van uw Zandvoortpas:

5 weekfilms voor € 2.50
(dat scheelt € 7.00) ^^^SI"^

,eldig tot 31 jan 2006

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13

2042 L5 Zandvoort

023-5712070



ft VAN i

SCHAIK
Makelaar O.G.É

Van Schalk Makelaar O.G,

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57» 29 44
Fax: 023 - 571 75 96

www.van scha i kbv.n 1

e-mail: lnfo@vanschaikbv.nl

MVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZandvoortseJaan.23

Strandpaviljoen 17 "No Name". Groot strand-

paviljoen (ca. 295 m* vloeroppervlakte) incl.

inventaris [ligbedden, terrastafels en -stoelen);

c.v.-installatie en boilers, keukenapparatuur;

paviljoen interieur, toiletcontainer, opslagcon-

tainer met koelcel, etc). De indeling van het

strandpaviljoen is als volgt: entree; paviljoen-

restaurantruimte met eetbar (houten vloer);

afgescheiden werkruimte met keuken, spoel-

keuken en kantoorruimte. Container ingericht

als sanitaire groep met toiletten en douches.

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Ruime twee ondereen kapwoning met beschutte,

fraaie achtertuin van ca. 34x10 m, dubbele gara-

ge en blijvend vrij uitzicht over de Waterleiding

Duinen. Totale perceelopp, 530 m!
. Ind,: Hal met

garderobekast; woonk, (ca. 35 m !

) v,v. Amerikaans

essenhouten vloer; schuifpui naar terrras; fraaie

schouw van Russisch hardhout met aliesbrander;

royale woonkeuken v.v. inb.app.; bijkeuken; pan-

try; toilet; ie ét: 3 slaapkam.; balkon; toilet; bad-

kamer met ligbad; 2e et.: 2 grote kamers, beiden

met dakkapel; keukenunit en inb.kasten; 3e et.:

vlizotrap naar beloopbare bergzolder.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Luxe en zonnig driekamerappartement gelegen

op de eerste etage met balkon op het zuiden.

Berging en parkeerplaats in de onderbouw.

Ind. hal; woonkamer met balkon; moderne luxe

open keuken met granieten blad en inbouwap-

paratuur; bijkeuken; 2 slaapkamers; moderne

badkamer met ligbad. Zonnig en licht apparte-

ment door grote raampartijen over de gehele

zuidzijde.

Vraagprijs € 227.500,- k.k.

KENNISMAKEN MET...

Turkije, China en Spanje?

Cursussen over andere landen.

Start Turkije 23 januari, vier avonden, niet moeilijk.

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 en vraag naar Annet Flink.

Hypotheek*

(over)sluiten?

Op zaterdag 14 en 28 januari 2006:

geen notariskosten

geen taxatiekosten

gratis stedentrip voor

2 personen

Kom van 10.00 tot 14.00 uur langs op ons kantoor!

* vraag naar de voorwaarden.

FORTIS
BANK

De bank
van vandaag

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening * belasting adviezen

administratieve dienstverlening * management ondersteuning

Thorbeckestraat 18 * 2042 GM Zandvoort • Tel 5719396
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl

Hypotheek (over)sluiten?

Bij Fortis Bank profiteert u van 3,95%* rente voor 20 jaar vast

Fortis Bank gaat het jaar 2006 spectaculair beginnen met aanbiedingen waar u niet

omheen kunt. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis Bank heeft afgesloten, dan moet u

in de maand januari zeker langskomen. Bovendien is het op dit moment heel gunstig

om te kiezen voor een rente met een lange looptijd. Door de lage marktrente kunnen wij

u een bijzonder aantrekkelijke hypotheekrente bieden. Wat denkt u wan een rente

vanaf 3,95%* voor 20 jaar vast? Wij kijken graag of uw hypotheek voordeliger kan worden

ingericht. Ook als u van plan bent om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol

om een afspraak te maken met een adviseur van Fortis Bank.

Op zaterdag 14 en 28 januari zijn wij geopend!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op één van deze zaterdagen tussen 10.00 en

14.00 uur langste komen op ons kantoor. Want al; u dan uw hypotheek (over)sluit

profiteert u van een spectaculaire hypotheekaanbieding*:

Geen notariskosten

Geen taxatiekosten

Gratis stedentrip voor twee personen

Overwaarde benutten

De huizenprijzen 2ijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk

dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante financiële perspectieven.

U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende manieren benutten. Bijvoorbeeld

voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen

van uw vermogen. Uw Fortis Bank-adviseur rekent graag uit wat voor u de financiële

mogelijkheden zijn. Met uw wensen en piannen als uitgangspunt voor een gedegen advies.

Twijfel niet, kom langs!

Fortis Bank Binnenweg 205 2101 JJ Heemstede Tel (023) 512 00 00

* Vraag naarde actievoorwaarden. Effectieve rente 4,08%. Rentewijzigingen voorbehouden.

Ck
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Gloria Kouwenberg:

"Jongeren moeten shockeren!"

Undank

['" "
'

"De jongeren van nu moeten veel te veel hun best doen

om te shockeren, of het nu om kunst gaat of om kle-

ding. En dat vind ik eigenlijk best vervelend voor ze. ik

wil graag door de jeugd verrast worden! Laat maar zien

watje in huis hebt. Durf te zijn wie je wilt zijn. Ouders,

leraren en anderen die zich bezighouden met het

opvoeden van kinderen hebben de taak om ze te lei-

den, te helpen en vooral niet om ze te sturen", vertelt

galeriehoudster Cloria Kouwenberg van Galene

Kunst&Koffie mij met volle overtuigingskracht. Ik knik

ook vol overtuiging mee en terwijl ik een slok neem
van mijn koffie en een hap van mijn bonbonnetje (met

kerstman erop) vraag ik me af waarom mijn generatie

zo'n lange winterslaap houdt? Is er zo weinig nog uit

te vinden in de wereld? Zijn wij zo oppervlakkig?

Op woensdagochtend 4januari

. zit ik aan tafel met een zeer

vriendelijke en kunstzinnige

vrouw. Nadat zij mij enthou-

siast ontvangen had, samen
met haar hond Humphrey,

kreeg ik een rondleiding door

Gloria's galerie. "Dit is mijn

snoepjeswinkel", vertelt ze

me terwijl ze de deur van

haar knutselkast opent, "op dit

moment ben ik bezig met vilt,

omdat het een leuke bezigheid

is. Het is gemaakt van zuivere

wol en daar kun je sjaals,

tassen, hoeden en veel meer
mee maken." Op de gang
hangen prachtige schilderijen

en in de huiskamer cartoons,

(jawel, van de Zandvoortse

kunstenaar en onze eigen col-

lega Hans van Pelt), beeldende

kunst, theepotten, schalen en

een beschilderde bezem. Zelfs

de muziek is gemaakt door de

kunstenars zelf.

Kunst & Koffie zit al ruim vier

jaar in Zandvoort en Kouwen-

berg probeert iedere twee

maanden nieuwe kunst te

exposeren. Waarom heet het

eigenlijk Kunst & Koffie, vraag

ik me na een tijd af? "Ik probeer

om mensen op basis van kunst

tot communiceren te brengen.

Volwassenen en jongeren,

maar ook vooral geestelijk

gehandicapten of lichamelijk

gehandicapten. Kunst is gevoel

en daarmee wil ik laten zien

dat ook zij gevoel hebben en

mooie dingen kunnen maken.

Kijk naar die schaal. Op het eer-

ste gezicht zou je niet denken

dat het van een gehandicapte

is, maar dat is het wel! Hoorje

ook het muziek? Die is inge-

zongen door gehandicapten."

Naast de galerie houdt ze zich

ook bezig met voorstellingen en

exposities buiten Zandvoort.

Afgelopen oktober heeft ze een

stand gehad in de Rai, waar ze

schilderijen naar onder andere

Nieuw-Zeeland, Sarcelona,

Parijs en Amerika heeft ver-

kocht. Ook doet ze mee aan

diverse kunstfestivals, zoals het

Kwartiermakersfestival en

opende ze afgelopen april de

tentoonstelling 'Epilepsie in

woord en beeld' in galerie

Kunst & Koffie. Een ander pro-

ject is het aanleggen van een

'rolstoelentuin', zodat mensen

met rolstoelen gemakkelijk

rond kunnen kijken en kunnen

genieten van de natuur. Tijdens

het interview (van ruim twee

uur!!) kwam Gloria met een

zeer leuk voorstel: "Als er

jongeren zijn die zich in de

kunst willen bekwamen of die

een studie volgen bij een

Kunstacademie of eigenlijk

geen enkele les daarin volgen

maar hun kunst graag zouden

willen laten zien, dan stel ik

mijn galerie voor ze open."

Daarvoor in ruil moet de

kunstenaar of kunstenares iets

met de doelgroep, namelijk de

gehandicapten, voor ogen

houden.

Voor nadere details kun je

Gloria zelf bellen: 023-5714816

of contact opnemen met de

Zandvoortse Courant. En wie

weet hangt jouw kunst bin-

nenkort aan de muren van

Kunst&Koffie!

What's new
De film 'The Chronicles of

Narnia'al gezien? Echt een

meesterlijke film uit de

Disney studio's. En bij zo'n

film mag een computerspel

natuurlijk niet ontbreken. Het

action adventure spel neemt

je mee in een magische

wereld waar je het op moet
nemen tegen centaurs, weer-

wolven en andere griezelige

wezens. De kronieken van

Narnia: De Leeuw, De Heks &
De Kleerkast is te koop voor

alle platforms.

and
what's hot!?

Madonna! Dachten we even dat ze misschien

wel met pensioen zou gaan maar dat ku nnen,

we voorlopig wel vergeten.*!

De diva blaastnrï

haar nieuwe cd 'Confessions on

3 ds neefloor' zelfs dedisco-scene

weer nieuw leven in. De elektro-

nisch klinkende beats klinken goed

en maken je lekker om te feesten.

Volgens muziekfanaten klinken

deze zelfs beter dan de gemiddelde

goedkope dancenummers
van tegenwoordig. t^

SHETTREiNÏJE,

I love snow! De liefde zit

zelfs zo diep, dat ik veel

liever een week ga skiën

dan dat ik een week op een

tropisch eiland zit en de

hele dag op het strand lig te

bakken.

Aangezien het skiën mij zo

goed als met de paplepel is

ingegoten, rs dat ook niet zo

raaf. En uren lang liggen op

een bedje om een beetje

bruin te worden is gewoon
niet voor mij weggelegd.

Het leren skiën is een ver-

haal apart. Met bloed, zweet

en tranen doorstond ik

de lessen bij de skischool

in Oostenrijk. Het drama
begon 's ochtends bij het

opstaan al. De hele familie

kon dan meegenieten van

mijn onuitstaanbare gedrag,

veroorzaakt door angst.

Angst voor 'Het treintje'.

Het was namelijk zo, dat

alle kleinste leerlingen

's ochtends werden afgezet

door de ouders bij het trein-

tje, dat hen vervolgens de

berg op zou brengen. Drama,

omdat ik afscheid moest

nemen van mijn moeder én

omdat ik mee moest met
'ta rite Gerda', de meest vre-

selijke ski-lerares van heel

Oostenrijk.

Later kreeg ik een privé-

leraar. Niet eentje van de

ski-school hoor, maar mijn

eigen oom Ant. Maar ook

ome Ant had het zwaar met

mij. Poedersneeuw ,Oké,

maar zodra er wat ijs op de

berg lag liet ik me vallen om
daarna eens lekker te blijven

liggen. Dus bedankt oom,

mede dankzij jou kan ik nu

zo genieten van de sneeuw.

Ik hoop er deze maand nog

even een weekje tussen

uit te kunnen om de echte

winter op te gaan zoeken.

Op de piste, op een terrasje

van een berghut, genieten

(in de zon nog wel) van een

glühwijntje.

"Doei!" zei de gek.

McU/
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Kijk ook eens op de website
www.zandvooTtsecourant.nl
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Januari Voordeelmenu
(voor 2 personen) f**-
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* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit " "1
2xKerryKok € 15,00

* Babi Pangang Speciaal I * ALLEEN AFHAt-ENJ

t
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* Si Tjap Kai l
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'

(kipblokjes met tausie saus)

s
•<

Cu * Tjap Tjoy 5;

1

* 2x Witte Rijst

«o Dagelijks geopend van: 16,30 • 22.00 uur

5 Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

co

'xKipp^tnap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

^^\Wi]Ti onder de loep
Om menig Zandvoorter over te halen wat vaker een fles mous-

serende wijn open te trekken, heb ik voor u twee heerlijke,

betaalbare Spaanse cava's gevonden die te koop zijn bij slijterij

Maas in de Zeestraat.

Het Spaanse woord 'Cava' betekent

letterlijk 'kelder' en is het Spaanse ant-

woord op champagne. Het wordt op

dezelfde wijze geproduceerd als

champagne. Josep Raventós,van het

familiebedrijf Codorniu, was degene

die de eerste Spaanse champagne
creëerde nadat hij gezien had hoe

deze gemaakt werd tijdens een reis

in de Champagnestreek. De kelder

waarin dit destijds gebeurde, is

inmiddels uitgegroeid tot een gan-

genstelsel van circa 35 kilometer,

verdeelt over vijf verdiepingen met
een capaciteit van ioo miljoen fles-

sen! Hier rijpen de wijnen minimaal

18 maanden tot soms wei 5 jaar.

Dankzij Marwei, de zoon van Josep,

kregen de wijnen van Codorniu inter-

nationale bekendheid. Zo haalde hij

Franse wijnmakers naar zijn bedrijf

om de kwaliteit te Verbeteren en

nodigde hij beroemde kunstenaars

uit om affiches en advertenties voor

zijn wijnen te ontwerpen. In vergelijk

tot Frankrijks grootste champagne-

producent, Moet et Chandon, pro-

duceert Codorniu inmiddels meer

dan het dubbele aantal flessen! We
kunnen Codorniu dus met recht een

Cava-gigantnoemen.

Cordorniu - Reserva Raventós - Spanje

Een lichtgele mousserende wijn met
fijne bubbeltjes die voornamelijk

gemaakt is van de Chardonnaydruif.

De smaak is erg fruitig met een

boventoon van perzik. Er zit iets licht

nootachtigs in de smaak. Een heerlij-

ke droge cava die zeker niet bitter is.

Echt kostelijk om zo te drinken!

Gekocht bij: SlijterijMaas
Prijs: €9,99
Kwaliteit/prijsverhouding: 8

Cordoniu - Ptnot Noir - Spanje

Prachtig donkerroze van kleur. Totaal

anders van geur en smaak dan de witte

cava, want deze cava, die gemaakt is

van de Plnot Noir druif, geurt en

smaakt naar bessen. Een prachtig

droge rosé waar gemakkelijk wat bij

gegeten kan worden. Hierbij denk ik

dan vooral aan een mooi dessert (zon-

der ijs!} met rood fruit. Ook lekken

marineert u eens wat aardbeien in

suiker en deze cava. Heerlijk! •

Gekocht bij: SlijterijMaas
Prijs: €g,gg
Kwaliteit/prijsverhouding: 8

Ërt vergeet u niet: over smaak valt niet

te twisten!

J. van Gelder (vinoloog)

é
ö^o?«n

Zaterdag 14 januari 2006

Meezingavond
met Michael Nobbe

Aanvang: 21.00 uur

Gasthulsplcin 10 • 2042 JM Zandvoort

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54

Ito www.wapeiivanzandvoort.nl

Take Five
WHH/tAN&OT STHA\nPAVILJOE.1AH ZEE

BOULEVARD PAULUS IOOT, PAy. 5 ZANDVOORT

Keuzemenu 14 januari t/m 27 januari € 24,50

Gegrilde kikkerbillen
MET PONZUSAUS EN KNOFLOOK

Of

Steak Tartare
gemarineerde rauwe ossenhaas

OF

Gefrituurde geitenkaas
met rucola en een dressing van

, gember en honing
* * *

Geroosterde rode poon en coouules
MET KREEFTEN BEURRE BLANC

OF

ENTRECOTE VAN SPEENBIG
GEBRADEN MET KNOFLOOK EN ROZEMARIJN

Of

Wokschotel van noedels
METGROENTE EN CURRY

* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart

—aagtó1*'

VOOR RESERVERINGEN;
23-57 T6T19/lNFO@>TFAZ.NI-

fe
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

door C. van Celder

Nieuwjaarsreceptie van B&W
Voor het eerst in vijfentwintigjaar heb ik de nieuwjaarsreceptie

van B&W bezocht. Helaas waren de twee mooie oude lantaarns

voor ons prachtige gemeentehuis buiten werking, één iamp bij

de entree was kapot en ook waren de lampen niet geheel schoon

gemaakt. Als gastheer op zo een avond, voor alle inwoners van

Zandvoort, had dit toch meer aandacht mogen verdienen.

Maar gelukkig was het in de

hal gezellig druk en ik moest

in de rij aansluiten om mijn

goede wensen te kunnen over-

brengen. Binnengekomen In

de raadszaal kon ik, onder het

genot van goede klassieke live

muziek, burgemeester Van der

Heijden met zijn vrouw, wet-

houder Hans Hogendoorn,

wethouder Michel Demmers
en Wethouder Ton Kooiman, een

gezond en wijs 2006 wensen.

Een drankje en een hapjeerbij

en ik had meteen al spijt dat ik

nooit eerder op de nieuwjaars-

receptie was geweest.

Gert Toonen en Anneties van Kooten

het aantal dames behoorlijk was

afgenomen. Peter Michalides,

directeur van het Casino, was

dik tevreden over het aantal

toegenomen bezoekers na de

verbouwing en meldde dat

Sacha Bouman (zijn PR-mana-

ger) zich, nadat zij met haar

foto in onze krant had gestaan,

niet meer alleen over straat

durfde.WilfredTates.die zwaar

in gesprek was met Ingrid de

Leeuw, lijsttrekker van de SP en

mogelijk zijn toekomstige coa-

litiepartner, ging vroegtijdig

weg om zijn hond uit te laten.

Carl Simons van de OP2 was

De zaal was voor 99% gevuld

met oudere heren, ik sprak

daarover met Eg Poster en

Cerard Versteege, die mij vertel-

den dat vanaf het moment dat

zij niet meer in de raad zaten,

Stijn van Griensven en Bob de Vries

aanwezig met vrouwen doch-

ter, en op mijn vraag wie de OPZ

eventueel als wethouder naar

voren zou kunnen schuiven,

moest hij mij het antwoord

schuldig blijven. Ze hadden

totaal geen idee, maar van-

wege de onzekere toekomst

in Bennebroek kwam daar

misschien een kandidaat vrij.

Jaap Kroon was in een luchti-

ge conversatie gewikkeld met

Leo Heino. Jaap vroeg aan Leo

hoe het nu verder moest met
Take Five indien GertToonen

wethouder zou worden. Leo had

geen idee, maar dacht er even-

tueel een automatenhal van te

kunnen maken. Geen speel-

automaten, maar trekautoma-

ten die waarschijnlijk alleen

maar gevuld zouden worden

met haringen van, u raad het

al, Jaap Kroon. In het voor-

bijgaan hoorde ik Jaap nog

aan Leo vragen of hij wist hoe

een Viagra-pil er van binnen

uitziet. Op het ontkennende

antwoord van Leo zei Jaap dat

hij dan waarschijnlijk altijd een

hele pil gebruikte,

Michel Demmers
was blij met zijn

pluche zetel na de

moeilijke tijden die

hij zakelijk had door-

gemaakt. "Maar",zo

zei hij, "de horeca

blijft me toch meer

trekken, daar kan je

tussendoor tenmin-

ste nog een biertje

drinken; de politiek

is daarmee vergele-

ken wel erg droog

"

Gijs de Roode had zijn T-shirt

met de tekst "Wees wijs

stem Gijs" deze avond verruild

voor een evenzeer opvallende

stropdas, die echter wel wat
jeugdige verfrissende kleur gaf

tussen de vooral oude grijze

heren. Ik zag Jaap Methorst

in gesprek met Ide Aukema
Naar mijn idee spraken zij over

dat het er vroeger toch alle-

maal wat meer serieuzer aan

toeging. Hans Hogendoorn,

met hele kleine rode ogen,

vroeg ik of het gisteren heel

laat was geworden. Hij

begreep wat ik bedoelde maar

verzekerde mij dat hij erg

verkouden was. Astrid van

der Veld van het C BZ, verkleed

als Pieternel, keek verstoord

om toen één van de omstan-

Ide Aukema, Wim Buchei en Jaap Methorst

ders haar toefluisterde dat

ze totaal niet op Joke Draijer

leek. Wim Buchei was in druk

gesprek met de mede gedeco-

reerde Jaap van de Werff over

de vroegere stamtafel bij Van

Duivenvoorde. Jaap wist vaak

de volgende ochtend na zo een

sessie niet meer waar hij zijn

melkkar had gelaten.

Al met al een leuke avond met

een hoog serieus politiek

karakter. Onze politiechef Stijn

van Griensven was met een

paar van zijn medewerkers in

gala-uniform gekomen wat er

toch wel heel indrukwekkend

Bij het verlaten van de zaal

vroeg ik de burgemeester wat

nu voor hem, op bestuurlijk

niveau voor 2006, het hoogst

op zijn verlanglijstje stond.

Hij nodigde mij uit om hier de

volgende dag met hem van

gedachten te wisselen. Ik

antwoordde dat een one-liner

genoeg zou zijn. Na enig

denken gaf hij de volgende:

"Visie en Harmonie". Ik zei

hem dat ik begreep wat hij

hiermee bedoelde en hij was
daar zichtbaar blij mee.

Vervolgens zei hij, dat als ik de

one-liner de volgende dag

eventueel was vergeten, hem
rustig nog even kon

bellen.Waaropikhem

zei dat hij, als ik 'm

inderdaad de volgen-

de dag zou bellen, het

waarschijnlijk ook

niet meer zou weten.

Waarna we vriende-

lijk afscheid van

elkaar namen. Het

was een leerzame

avond. Volgend jaar

hoop ik weer, maar
dan meteen schone

entree, van de partij

Eg Posteren Cerard Versteege te zj
j
n Misschien

uit ziet. Volgens één van zijn wordt de receptie dan wel, net

medewerkers is het alleen

volledig ongeschikt om in te

werken, waarop ik hem vroeg

waarom ze dit gala-uniform

dan niet elke dag droegen. Het

kwartje viel niet.

zoals in de gemeente
Noord wijk dit jaar, gevolgd

door een leuke nieuwjaars-

party, georganiseerd door het

zakenleven op een locatie van

niveau.

Cor van Gelder en Jaap Kroon

£>



Appartementencomplex
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof'

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat besloten ligt tussen vier

bekende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en hef gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 8óm 2
tot 1 5óm 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid meteen zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.
'

Makelaars O.C.

CENSE
vanLINGEN

Tel 023 - 5715715

www.cvl.1

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.nl



Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Zweeflift geeft kleinbehuisde

ouderen de ruimte

Woekeren met de j

beschikbare ruim-

te. Aan passen van ^^| .km
woningen voor 11
ouderen betekent

passen en meten.
Bij een krap beme-
ten trappenhuis 1 ^SPRJB#%
vormt het plateau \ •

K

'M*Mof de zitting van J
een traplift vaak
een belemmering. 5f*' m% p
De ideale oplos-

,

sing begon tijdens

een wintersport. ^k

ï J

Het Kenniscentrum Wonen-
Zorg ontdekte op de Duitse

REHA-beurs een ruimtebe-

sparende oplossing voor

ouderen en gehandicapten.

Dankzij de techniek van de

skilift kan de gebruiker

overal in huis tegelijkertijd

worden verplaatst en ook
worden getild.

De zweeflift biedt uitkomst

als een gewone traplift

moeilijk kan worden ge-

plaatst. De speciale traplift

vormt geen enkele belemme-

ring voor overige gebruikers

van de trap, omdat de rails

aan het plafond is gemon-
teerd en niet langs de muur.

Het Liftinstituut beoordeelde

destijds het systeem als

positief. De Gemeente
Zandvoort:"ln het kader van

de WVG (Wet Voorzieningen

Gehandicapten) kunnen
mensen er een verzoek voor

indienen."

De tweejaarlijkse beurs

toont voorzieningen voor

ouderen en mensen met
een handicap. Hoewel de
techniek van de zweeflift al

enkele jaren bekend was,

werd een soortgelijke lift

getoond, nu echter met
toevoeging van een plateau.

De lift is bevestigd aan raiis

boven de trap. Dankzij deze

bevestigingswijze en de
compacte afmetingen kan

deze lift op trappen (zoals

wenteltrappen, smalle of

steile trappen) worden
gemonteerd terwijl die voor

een trap plateaulift onge-

schikt zou zijn.

Zandvoortse Courant • nummer 2 12 januari 2006

Wetsvoorstel schept ruimte
Gemeenten krijgen van het Ministerie meer beleids-

ruimte voor toekenning van een langdurigheidstoe-

slag. Dit om soepeler om te gaan met situaties als

betaald werk van bijstandsgerechtigden. Dit laat het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) weten in een recent persbericht.

Leefstijl senioren onder de maat
Opvoedkundige tv-spotjes, ze mochten niet baten.

Ouderen voelden zich niet aangesproken omdat de STER-

spots op de jeugd gericht waren. Een recent onderzoek
wijst uit dat het ook met de leefstijl van ouderen niet al

te best gesteld is. Dat blijkt uit een artikel in het

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waarin de
levensstijl van ouderen in 1993 werd vergeleken met die

van senioren in 2003.

Senioren tussen de 55 en 64
jaar houden er een onge-
zonde levensstijl op na. Dat

blijkt uit een onderzoek
waarin de manier van leven

van ouderen in 1993 werd
gelegd naast die van 2003.

De Hartstichting hanteert

de norm dat vooral senio-

ren minimaal een haif uur

per dag actief bezig moe-
ten zijn.

Overmatig
Als gevolg van ondermeer
minimale lichaamsbewe-
ging lijden steeds meer
ouderen aan vetzucht. Het
aantal mannelijke ouderen

met overmatig vet in het

lichaam is verdubbeld, tot

ruim 18%. Bij de vrouwen is

het percentage dat aan
zwaarlijvigheid lijdt met
een kwart toegenomen tot

ruim 27%. Beide groepen
zijn minder gaan bewegen.

Zo wordt minder gesport,

gefietst en gewandeld, zelfs

minder bewogen tijdens

het huishouden.

Drinken
Vooral vrouwen zijn steviger

gaan drinken.Van hen drinkt

ruim 19% meer dan veertien

glazen alcohol per week.

Het was tien jaar eerder 11%.

Daarmee is volgens de
onderzoekers sprake van
overmatig alcoholgebruik.

Het aantal mannen dat te

veel drinkt, is minder hard

gestegen. Consumeerde in

1993 bijna 12% te veel alcohol,

meer dan 21 glazen per week,

10 jaar later is dat bijna 16%.

Conclusies
twijfelachtig
Het eindoordeel is geba-

seerd op een publicatie in

het 'Nederlands Tijdschrift

van Geneeskunde'. Het

genoemde onderzoek gaat

uit van steekproeven in

gemeentelijke bevolkings-

registers van 11 gemeenten
in het westen, noordoosten

en zuiden van Nederland. Het

gezaghebbende blad weet
voorts te melden dat "De
gegevens werden verkregen

tijdens interviews, metin-
gen en een schriftelijke vra-

genlijst. De respons was

Gemeenten krijgen meer
ruimte om een iangdurig-

heidstoesiagte geven aan

mensen die langer dan

5 jaar van een uitkering op
bijstandsniveau moeten
rondkomen. Het recht op
de toeslag verdwijnt niet

meteen als bijstandsge-

rechtigden in een zeer

korte periode een zeer

klein bedrag met werk ver-

dienen. Dat staat in een

wetsvoorstel waarmee de

ministerraad heeft inge-

stemd op voorstel van

staatssecretaris Van Hoof
van SZW.

Gemeenten kunnen een
langdurigheidstoeslagvan

enkele honderden euro's per

jaar geven aan bijstands-

gerechtigden tussen de 23

en 65 jaar, die langer dan

5 jaar leven van een uitke-

ring op bijstandsniveau en

geen kans op een baan
hebben. Het recht op de
toeslag komt in het geding

als bijstandsgerechtigden

inkomsten uit arbeid ont-

vangen.

Dit kan ontmoedigend
werken voor bijstandsge-

rechtigden die proberen

weer aan de slag te komen.

Daarom wordt, vïa een
wijziging van de Wet Werk
en Bijstand, gemeenten de

ruimte geboden de toe-

slag te blijven betalen als

er een zeer korte periode

is gewerkt. De gemeenten,

die verantwoordelijk zijn

voorde bijstand, beslissen

over de individuele invul-

ling van de regel.

De ministerraad heeft

ermee ingestemd dat het

wetsvoorstel voor advies

aan de Raad van State zal

worden gezonden. De
tekst van het wetsvoorstel

en van het advies van de
Raad van State worden
pas openbaar bij indiening

bij de Tweede Kamer.
J

62% in i992/'93 en 57% in

2002/'03" De eindconclusies

zijn ook voor Zandvoort
twijfelachtig te noemen.

Midden Nederland
Uit hetonderzoek'Senioren

onder de loep' uit najaar

2002 in Midden Nederland

werd al geconcludeerd dat

gedrag en vooral een ge-

zonde leefstijl een belang-

rijke rol speelt bij de preven-

tie van ziekten bij ouderen.

Ook toen was sprake van
onvoldoende beweging in

combinatie met ongezond
voedselgebruik. Deze leef-

stijl komt voor zowel bij

mannen als bij vrouwen
waarbij het Middelneder-

lands onderzoek er aan toe-

voegt: "en met name in de

leeftijdscategorie van 80
jaar en ouder." De Hoge-
school in Breda veegt met
die conclusie de vloer aan:

"Uit bevolkingsonderzoek

blijkt dat een grote groep

mensen relatief gezond
ouder wordt en weinig

gebruik maakt van zorg-

voorzieningen."

Advies
Volgens de norm voor

gezond bewegen moet
iedere volwassene ten min-

ste 30 minuten matig
intensief actief zijn, het

liefst iedere dag. Op vijf

dagen van de week een half

uur matig intensieve bewe-
ging is echt het absolute

minimum. Dergelijke men-
sen zijn gezonder en heb-

ben minder kans op hart-

en vaatziekten. Die 30
minuten activiteit per dag
hoeft niet aaneensluitend

te zijn, maar kan verdeeld

zijn over de dag. Op de site

www.gezondlevencheck.nl

kunt u een persoonlijk

advies krijgen betreffende

uw manier van leven.

f)



Basketbal

Dijkstra schiet Lions naar wens

Het dames basketbalteam van Lions heeft zaterdag een zwaar

bevochten 50-49 overwinning behaald op Alkmaar Guardians,

Hoewel het hele team optimaal presteerde had Sabine Dijkstra

met een score van 24 punten, waaronder drie 3-punters, een zeer

groot aandeel in deze overwinning op een tegenstander waar-

van de uitwedstrijd nog met 19 punten verschil verloren werd.

In de eerste periode duurde

het ruim vijf minuten voor

beide teams tot scoren kwa-

men, waardoor bij het ingaan

van de tweede periode de

Alkmaarse dames een 8-10

voorsprong hadden. In die

tweede periode werd de inzet

van Lions beloond en werd bij

13-12 voor de eerste keer een

voorsprong verkregen.Aan het

eind van de tweede periode

had Lions drie punten voor-

sprong, 24-21.

Na de rust zag Lions aanvan-

kelijk geen kans de voorsprong

te vergroten, waardoor een

spannende strijd ontstond die

af en toe door het onvoldoen-

de optreden van het arbitrale

duo zelfs een grimmig karak-

ter kreeg.

Halverwege de derde periode

liep Lions uit naar een voor-

sprong van zes punten (41-35).

Een stand die met nog een

minuut te spelen weer was
teruggelopen tot 41-39. In de

allerlaatste seconden waagde
Sabiene Dijkstra een wanhoops

schot van de middenlijn, dat

tot veler verrassing voor drie

punten in de basket verdween

zodat de voorsprong bij het

ingaan van de vierde periode

weer was uitgegroeid tot vijf

punten, 44-39.

Net als in de eerste periode was

het opvallend dat beide teams

in de vierde periode opnieuw

moeilijk tot scoren kwamen.

Een euvel waarvan Alkmaar

Guardians minder last had dan

deZandvoortse basketbalsters.

Geleidelijk liep de voorsprong

terug tot slechts één punt. In

de slotfase zag Lions toch weer

kans tot scoren te komen via

Sabiene Dijkstra (5) en Matine

Loos (2). Met nog twee minuten

te gaan keek Lionsopnïeuw

tegen een achterstand aan,

48-49. Het was Dijkstra die

haar team alsnog aan een

50-49 overwinning wist te hel-

pen. Een verdiende winst om-
dat de inzet en strijdlust van

Lions optimaal was. Komende
weken speelt Lions.twee keer

een uitwedstrijd in Den Helder.

Volgende week tegen de onge-

slagen koploper FAC en een

week later zijn de dames van

Zeemacht de tegenstandsters.

S&».

Rob Wind grote winnaar bij

zeevisvereniging

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zeevisvereniging Zandvoort

(ZVZ) zijn de jaarlijkse prijzen weer uitgedeeld. Grote winnaar

werd Rob Wind die in maar liefst vier categorieën met de beker

naar huis ging. Hij werd onder ander winnaar van de Pie,r-com-

petitie en winnaar in de klasse 'Het vaakst de grootste vis gevan-

gen tijdens de competities'.
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In totaal mocht voorzitter Ton

Goossens maar liefst 22 bekers

overhandigen. De bokaal voor

de grootste zeebaars ging naar

Leo Haak, die er een van 48 cm.

Wist te verschalken. De prijzen

die gerelateerd kunnen worden

aan de buitenlandse trips van

de zeer actieve vereniging gin-

gen bijna allemaal naarWiliem

Minkman: zowel de Noorwegen

bokaal als de Denemarken tro-

fee waren voor hem en, samen

met Elie Paap en Jan van Gooi,

eveneens de Koppeltrofee. Ton

Niented zorgde nog voor een

Europees record, waarvoor ook

een beker beschikbaar was.

Zondag 22 januari aanstaande

is de eerste wedstrijd van het

jaar op het Zandvoortse strand

nabij reddingpost Noord.

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel /Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit-enschilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt

tè koop; meubelen, oud

speelgoed, kristal, por-

selein, schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Verloren:

Dubbel gouden ring

met daarop

kindertandje

in gouden huls.

Wil degene die deze

ring gevonden heeft

mij bellen?

Tel. 5716710.

Alpha cursus in

Zandvoort.

Vanaf di. avond

10 januari

Kennismaken met het

Christelijk geloof.

Interkerkelijke cursus.

Duur; ca. 10 weken.

Info; bel 5363804.

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst order de volgende

voorwaarden:

Ge e n o n < oere n d goed of a uto's

Geen goederen met een waarde boven de e 500.-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere

voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1} De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur bete kent' plaatsing dezelfde week.

1

2

l

4

5

6

7

8

9

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

Tevens oooru in te vullen:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade Uw naam

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist (Bedrijfsnaam),

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder
Telefoon

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Gevraagd:

Huishoudelijke hulp

voor 1 middag in

de week.

Tel. 5731942

Koopjes!!!

Privé inboedel verkoop,

allerhande spulletjes.

Za.i4jan. + zo. 15 jan.

Blvd. BarnaartH.

Info: 06-10176856

Fraaie witte hoek-

hang/legkast.

Hoog 2,20, diep 0,80,

breed 0,75,

zijden o,4ocm.

Afgeplat met grote

spiegel.

50 Euro, Tel. 5720286.

Henkie Parket voor het

leveren en leggen van

traditioneel parket,

laminaat of planken-

vloer. Ook voor het

schuren van uw oude

parketvloer. Bel voor

offerte 06-30529716.

Huurwoningruil

Aangeboden: 4-kamer

ééngezinswoning.

Dubbele beglazing,

CV ketel, zelf bekostigd.

Grote zijtuin,

huur €361.

Te huur in centrum van

Zandvoort

etage boven een winkel;

grote woonkamer
met balkon,

slaapkamer, keuken

en badkamer.

€ 800,- p.mnd.excl.tel

06 53 250 629

Te huur:Gemeub.

zkamer app.

voor 1 persoon.

Tot 1 juli 2006,

€475 p.mnd. all-in.

Tei. 5715772.

Cursus Keramiek.

Div. technieken.

Start medio januari.

Info 5719399,

na 17.00 uur.

Gk
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Autosport

Nieuwjaar niet goed begonnen

voor equipe Bleekemolen

De nieuwjaarsrace is voor de equipe van Bleekemolen niet goed

afgelopen. In het begin van de race nam de equipe direct de lei-

ding maar een ronde later was het een Marcos die het veld aan-

voerde. Lang mocht deze Marcos equipe niet genieten van de

voorsprong en nam de Jetstream Porsche van Simon F re riks en

Philip Beyrer het heft in handen. Echter, evenals bij een aantal

rijders die voorop reden, sloeg de malheur ook toe voor deze

Porsche. De versnellingsbak van het duo Freriks en Beyrer hield

ermee op waardoor de leiding van de race in handen kwam van

het viertal Jurgen Albert, Kees Bouhuys en Michael en Sebastiaan

Bleekemolen. Dit viertal stond de leiding niet meer af

In de klasse tot

2000CC namen
Dennis de Borst

en John de Vos

de leiding over

van de equipe

van Dillon Koster,

Mare Koster en

Bertus Sanders.

De beide

Kosters kwamen
niet eens in actie.

Bertus Sanders

die de wedstrijd

begon moest de

wagen na onge-

veer een uur rij-

den aan de kant

zetten, "Het is

erg zuur als je

deze pech hebt.

Je hebt als doel-

stelling om te

gaan voor het

kampioenschap. Ik weet dat dit

soort dingen kunnen gebeu-

ren, maar je bent toch sport-

man", aldus Sanders. Dillon en

Mare Koster vatten de pech

wat nuchter op."Dit soort din-

gen kunnen gebeuren, maar bij

de volgende race staan we er

gewoon weer. Je doet alleen

niet meer mee voor het kam-

pioenschap", aldus één van hen.

De equipe Gijsen en Coronel

deden zeer goede zaken. Gijsen

reed net als op Oschersleben

samen met Tim Coronel hoe-

wel broer Tom eigenlijk zou rij-

den. De equipe is nu op titel-

koers, want alle drie de races

zijn door Gijsen, beurtelings rij-

dend met Tim en Tom Coronel,

gewonnen. Gijsen en en zijn

co-equipiers rijden in de BMW
Compact klasse en hebben tot

nu toe een voorspoedig kam-

pioenschap beleefd.

Foto: C/iris Schotanus

Opvallend was het rijden in de

klasse boven de 2ooocc door

hetWekeromse duo van vader

Wim en zoon Marcel Duits,

Deze laatste reed het afgelo-

pen seizoen in de Shell Helix

Seat Cupra Cup voor het team

van de landmacht. In de zomer-

avondcompetitie rijdt het twee-

tal ook al samen in een Seat

Ibiza, maar in deze race hadden

vader en zoon een Mitsubishi

Lancer Evo ingezet, Daa r werden

zij vijfde mee. In dezelfde klas-

se reden nog drie van deze

wagens rond. Deze werden

door de Wekerommers vak-

kundig op afstand gehouden.

"Een goede prestatie, want we
waren de eerste met Mitsubishi.

Het is erg leuk om met je zoon

te rijden", aldus Wim Duits.

De volgende race is op 12

februari op het circuit van

Zandvoort.

Hockey

Hockeyers winnen nipt van gemeente

Het traditionele duel tussen

een team van de Zandvoortse

Hockey Club (ZHC) en een team

van de gemeente Zandvoort

heeft na een spannende partij

een 4-3 overwinning voor ZHC
opgeleverd.

Beide teams, samengesteld uit

een mix van mannen en vrou-

wen, tastten in het begin

'eikaars mogelijkheden af. ZHC
wist een overwicht op te bou-

wen en via Gert Jan Censeeen

i-o voorsprong te nemen. Even

later kon worden gescoord

met medewerking van doel-

man RuudWilligers,diedebal

via een hakje in het eigen doel

werkte: 2-0.

Het gemeente team kreeg na

deze twee treffers meer vat op

het spel. Eerst was het verdedi-'

ger Eric van de Noort die ZHC-

keeper Martijn Wiltenburg uit

een strafcorner dwong tot een

spectaculaire redding. Even

later verkleinde Peter Post

namens de gemeente de ach-

terstand tot 2-1. In de slotfase

zorgde Gert Jan Cense voor de

ruststand van 3-1. Spelers en

toeschouwers werden in de rust

getracteerd op de traditionele

warme chocolademelk met
rum. Binnen tien minuten in

tweede helft wist de gemeente,

via Carolien Vreeken en Henk

Hesselink, de score in even-

wicht te brengen, 3-3, Beide

teams leken genoegen te

nemen met een gelijkspel,

maar Gillis Kok dacht daar

anders over. In de slotfase pas-

seerde hij met een diagonaal

schot keeperWilligers voorde

vierde keer, waardoor ZHC op

de valreep met 4-3 aan het

langste eind trok!

Nieuwjaars speech

Na de tweede helft volgde in

het clubhuis een geanimeerde

derde helft, waarbij ZHC-voor-

zitterTon Bavinck in zijn nieuw-

jaarspeech onder meer memo-
reerde dat ZHC hard werkt aan

de ontwikkeling van de club,

waarbij vooral de jeugd de

nodige aandacht krijgt. Het

eiridelijke doel is het aantal

senioren teams weer op het

gewenste peil te brengen. De

vereniging neemt nu met één

heren, één dames- en één heren

veteranenteam deel aan de

competitie- In totaal heeft ZHC

250 leden waarvan het meren-

Handbal

Forse nederlaag handbaldames

Het eersteteam van ZSC heeft afgelopen zondag geen kans gezien

het koploper Vriendschap/TOB 3 ook maar één moment moeilijk

te maken. De 8-17 nederlaag was gezien de veldverhouding wat

geflatteerd, maar als het gaat om het creëren en benutten van

scoringskansen een goede weerspiegeling van de verhoudingen.

Aan het begin van de wedstrijd

was het ZSC dat via Romena
Daniels een 1-0 voorsprong

wist te nemen. Na de gelijkma-

ker kon ZSC tot aan de rust

redelijk bijblijven. Via 2-2 en 3-

3 liepen de Amsterdamse
dames uiteindelijk uit naar 'n

tweepunten voorsprong (4-6)

bij rust. Na de doelwisseling

was het hek van de dam en

werd de voorsprong van

TOB/Vriendschap opgevoerd

naar 4-11, ZSC wist daar alleen

drie doelpunten van Romena
Daniels, twee van Laura Koning

en één van Debbie Tibboel

tegenover te stellen, waardoor

de eindstand via 6-14 en 17-7

op 8-17 uitkwam.

deel indejeugdelftallen speelt.

Vanuit een vorigjaar geschreven

jeugdpian wordt veel aandacht

besteed aan de jeugdopleiding.

Aan het slot van zijn rede

maakte Bavinck bekend dat

Ineke v.d. Ven was gekozen tot

hockeystervan het jaar 2005,

De adverteerders

van deze week
Dankzij onze adverteerders

kunnen wij u op de hoogte

houden van alies wat in

Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant

van deze week zijn

(in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Accountantskantoor

Huppelschoten

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

Boudewijn'sVisservice

Bouwvergunning.Info
Café Oomstee
Cense en van Ungen
Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee
Fortis Bank

Greeven, Makelaar og.

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Krocht, Gebouw de

Metjershof, Restaurant

Monuta
Nova College

Oranjehof

Take Five

Thomashuis Zandvoort

TradeArd

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Schaik, makelaar o.g.

Wapen van Zandvoort

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Stichting ZorgContact

OPZ



Nieuwe concertenreeks opent met
grandioos Nieuwjaarsconcert

indrukwekkend, majestueus en dynamisch. Treffende

kwalificaties voor een Nieuwjaarsconcert als begin

van het nieuwe concertjaar in Zandvoort. Afgelopen

zondagmiddag musiceerde het Heemsteeds

Phil harmonisch Orkest voor een volle Protestantse

kerk. Volkomen terecht klonk herhaaldelijk een ova-

tioneel applaus; de beloning voor muzikale compo-

sities die op hoog niveau uitgevoerd werden.

door Ton Timmermans

'Vijf concertreizen naar

Japan zijn de onbetwis-

te hoogtepunten uit

de geschiedenis van het

Heemsteeds Philhar-

monisch orkest (HPhO)'.

Vervolgens bestempelt

de begeleidende brochu-

re de orkestleden als

'gevorderde amateur-

musici', Echter.de orkest-

leden musiceren onder

de bezielende leiding van

dirigent Iman Soeteman

op zeer professioneel

niveau.

Rondreis

De talrijke toehoorders

weten de geboden muzi-

kale rondreis op haar

waarde te schatten.

Componisten als Dvorak,

Katchaturian en Van

Anrooy laten de toehoor-

ders muzikaal meedwa-
len langs verscheidene

Europese landen. Zo

voert de Tsjechische com-

ponist Antonin Dvorak

met zijn symfonie nr.8 de

toehoorders door myste-

rieus Bohemen. In 1891

levert hem dit vierdelige

werk een eredoctoraat in

de muziek op aan de

prestigieuze Universiteit

van Cambridge. Na de

pauze gaat de muzikale

reis verder langs Spanje,

Italië en Armenië.

Klanken

Zo maakt het publiek

een muzikale tocht gebo-

den door geheimzinnige

wouden en dromerige

dorpjes. En witte sche-

pen met bollende zeilen

scheren voorbij onder de

klanken van 'De Onedin-

line': het Adagio uit het

ballet Spartacus van

Aram Katsjatoerjan was

de befaamde herken-

ningsmelodie van de

Engels televisiedrama

Onedin-Line uit de jaren

zeventig. Werken van

Piedro Chapi en Piedro

Mascagni brengen de

sfeer van romantische

Italiaanse dorpen.

Bij eindhalte Nederland

wordt de Piet Hein Rap-

sodie op enthousiaste

wijze vertolkt.

Heftig

Jammer is, dat af en toe

de vriendelijk klinkende

snaari nstru menten 'weg-

gedrukt' worden door de

vurige kracht van de

koperblazers. Ook de ver-

houding in grootte van

kerkruimte en die van

orkest is niet helemaal in

evenwicht met elkaar.

Ongetwijfeld zullen ook

de zestig musici met

dat fenomeen moeite

hebben; dat doet echter

niets af van het luister-

genot. Door het verdien-

de ovationele applaus

wordt het publiek

getrakteerd op twee toe-

giften: Champagne van

Ernst Fisher en een

(waar-halen-ze-het-van-

daan) de Japanse Samba.

Een klapper die met de

jaarswisseling op de

Japanse televisie wordt

gedanst door iemand in

een glitterende kimono

samen met een leger

vrouwen in roze gele

glitterkimono's. Dirigent

en orkest geven bij

de samba vol gas: een

heftig besluit van een

luisterrijke middag.

Classic Concerts

Ook ditmaal heeft de

Stichting Classic Concerts

Zandvoort waargemaakt

waar ze voor staat: het

brengen van klassieke

muziek van hoge kwali-

teit en voor iedereen

bereikbaar. Voor 2006
heeft de Stichting weer

een uitgebreid, maande-

lijks programma opge-

steld: voor elk wat wils.

De concerten zijn in prin-

cipe gratis toegankelijk,

• hoewel bij de uitgang

een vrijwillige bijdrage

gevraagd wordt. U maakt

niet alleen de activiteiten

van Classic Concerts

mogelijk, maar ook de

broodnodige restauratie

van het beroemde
Knipsch eerorgel van de

kerk. Noteer vast in uw
agenda: het volgende

concert vindt plaats op

25 februari om 20.00 uur.

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 023 -573 2752

of mail naar info®

zandvoortsecourant.nl

OTZ
Ouderen Tart ij Zandvoort

"Wij vragen de anderepartijen

dringend op 16januari te

Besfuiten de MiddenBouCevard

jtfannen uit te steden tot na de

verkiezingen, van 7 maart as!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Onze Nieuwjaarsborrel was
een groot succes!

Wij willen alle mensen die

aanwezig waren hartelijk bedanken.

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kameriingh Ortnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor de locatie Huis in de Duinen in Zandvoort, dat bestaat uit

90 venzorgingsplaatseri, 25 plaatsen voor psychogeriatrische ouderen,

1 9 plaatsen op de wijkverpleegboeg met terminale zorg en 200 aanleun-

woningen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER M/V

De Stichting

ZargContocl

biedt inlra- m
i-\ tramuraïc zorg

aan oud^rtn

in I5:.HIH:ii ui'!..

tëcntvdd, Vogelenzang

en Znridvüart.

Prü i'^ii.m.iM' ^l /.!'-

standigheid en cliënt-

gerichte zorg slaan bij

mm hoog in hel i'aandeL

En cnlrHHrsi.ismt',

iïi\i1mleï1 un, zd il] uu' lih I-

zijn vinderi wij be Li marijke

eigenschappen.

voor 20 — 25 uur per week

De huishoudelijk medewerker assisteert de verzorging s' morgens bij licht vezorgende werkzaamheden

en draagt zorg voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen van cliënten

en algemene ruimten. Je onderhoudt contacten met cliënten en bent verantwoordelijk voor de zorg van

schoonmaakmiddeten en materialen.Vanwege de vele contacten met cfiënten is goede beheersing van de

Nederlandse taal een voorwaarde.

De werkzaamheden zijn:

* het uitvoeren van voorkomende schoonmaakwerkiaamheden.

* assisteren bij lichte verzorgende werkzaamheden,

* het verzorgen van de maaltijd in de huiskamer of op het appartement van de bewoner

* het uitvoeren van andere voorkomende taken zoals opscheppen van de warme maaltijd in de

instellingskeuken en het verzorgen van het wasgoed.

De gevraagde deskundigheid is:

* goede sociale vaardigheden.

zowel een goede mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De arbeidsvoorwaarden zijn:

• functiegroep 15 volgends het FWG en de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

• aantrekkelijke regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden,

• goede reiskostenvergoeding.

• mogelijkheid om door te groeien naar functie in de verzorging.

bereidheid om volgens rooster te werken (afhankelijk van de afdeling een maal per 2 of

per 5 weken in het weekend).

c£
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met:

Ingrid Schrader, teamleider huishouding, te bereiken op telefoonnummer 023-5741500.

(ma-di-do-vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur).

Je schriftelijke sollicitatie kun je t/m 3 1 januari a.s. sturen naar:

José Jongkoen, medewerkster P&O. Postbus 264, 2040 AG Zandvoort.

Mailen kan ook naar j.jongkoen@zorgcomactgroep.nl
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Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van
3 januari en de verdere in week 01 door het college

genomen besluiten zijn 10 januari vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op
de website.

Commissie Raadszaken over Midden-
boulevard
Een integrale commissievergadering van de com-
missie Raadszaken is op 1 6 januari vanaf 20.00 uur

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

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de

agenda staat
- Vaststellen agenda
- Project Middenboulevard, tweede fase

- Plan van Aanpak erfpacht en gronduitgifte Midden-

faoulevard
- Verkoop watertoren

De agenda kan na het verschijnen van deze krant

nog gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u

op de website. In deze commissie kunnen burgers

het woord voeren. Dit kan zowel over onderwerpen
op de agenda als over een eigen onderwerp.

Degene die overeen eigen onderwerp wil spreken,

meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van
de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch

op (023) 574 01 00 en via de website (Bestuur >

Raadscommissies > Meepraten).

Parkeervergunning 2006 met bezoekers-
pas vertraagd
De gemeente heeft een nieuw systeem ingevoerd

voor het verstrekken van de parkeervergunningen

2006 en de bezoekerspassen. Dat systeem heeft de

afgelopen weken last gehad van kinderziektes.

Daardoor is het niet gelukt om op tijd alle vergun-

ningen met bijbehorende bezoekerspas de deur uit te

krijgen. De gemeente biedt daar zijn verontschuldi-

gingen voor aan en belooft nu om de vergunningen

zo snel mogelijk bij iedereen op de mat te krijgen.

De gemeente verwacht dat eind januari de problemen

voorbij zijn en dat iedereen zijn vergunning heeft

alsmede de bezoekerspas. De Zandvoortse parkeer-

controleurs zijn op de hoogte en zullen daar bij hun
activiteiten op straat rekening mee houden. Heeft u

de vergunning voor 2006 en de bezoekerspas nog
niet gekregen, gebruik dan de komende dagen nog
uw oude vergunning en bezoekerspas uit 2005.

Gratis Nederlandse identiteitskaart
voor 14-jarigen
Als tegemoetkoming aan 1 4-jarigen heeft het kabinet

besloten dat iedereen die 14 jaar wordt eenmalig

recht heeft op een gratis identiteitskaart (NIK). Het

aanvragen van de gratis identiteitskaart is mogelijk

voor personen die op of na 1 januari 2006 de leeftijd

van 14 jaar bereiken. Na het bereiken van de
1 5-jarige leeftijd komt men niet meer in aanmerking

voor de gratis identiteitskaart.

Bij de aanvraag moet worden meegebracht:
- één recente, goedgel ijkende foto (geen school-

foto), recht van voren genomen, kleur of zwart-wit

- het reisdocument van de ouder, als de jongere

daarin staat bijgeschreven

De identiteitskaart kan na 5 dagen (persoonlijk)

worden opgehaald.

Let op: deze regeling geldt alleen voor een identi-

teitskaart en niet voor het aanvragen van een pas-

poort voor 14-jarigen. Meer informatie kunt u krijgen

bij de Centrale Balie, telefoon (023) 574 01 00.

Middenbou/evard documenten
Vanaf heden liggen bij de Centrale Balie het door

de gemeenteraad op 9 juni 2005 vastgestelde

Ruimtelijk Functioneel Plan Middenboulevard en het

Garantieplan Middenboulevard ter inzage. Deze
documenten staan tevens op www.zandvoort.nl

(Actueel > Plannen en Projecten > Middenboulevard

> Documenten).

Zandvoortttieuws voor nieuwsgierige
Zandvoorters
Er zijn van die Zandvoorters die overal direct van op

de hoogte zijn. Grote kans dat zij een abonnement
hebben op ZandvoortNieuws, Dat is een gratis digi-

tale nieuwsbrief van de gemeente voor iedereen die

graag goed geïnformeerd wil worden over wat de

gemeente doet.

U krijgt precies dat nieuws waarin u geïnteresseerd

bent, omdat u van tevoren aangeeft naar welke

onderwerpen uw interesse uit gaat, U heeft de

keuze uit 19 onderwerpen, variërend van 'Verkeer

en vervoer' en 'Recreatie' tot 'Financiën' en 'Pro-

jecten'. Bovendien bepaalt u zelf of u dagelijks of

wekelijks de nieuwsbrief ontvangt. Opgeven voor

ZandvoortNieuws doet u op www.zandvoortnieuws.nl.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
- 2005-21 9Rv 2e fase, ingekomen 30 december
2005, Oranjestraat 12 te Zandvoort, het bouwen
van een appartementencomplex.

- 2005-218Lv, ingekomen 30 december 2005,

Bramenlaan 14 te Bentveld, het gedeeltelijk ver-

groten van de woning.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrij-

stelling van het bestemmingsplan of de bouw-
verordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrij-

stelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de

vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit

worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Gemeente Zandvoort

Bouwvergunningen verleend
2005-1 04Rv, verzonden 4 januari 2006, Burg.

Engelbertsstraat 1 0, het gedeeltelijk vergroten van
de woning.

- 2005-1 78Lv, verzonden 4 januari 2005, Marisstraat 5,

het plaatsen van een berging.

- 2005-21 1Sp, verzonden 4 januari 2005, Koning-

straat 1 en 1 a, het splitsen van woonruimte.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van
"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan
het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Indien het een
vergunning betreft voor evenementen, vertoningen

op of aan de weg, het houden van optochten,

snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing

Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u

uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking

van het besluit waartegen het is gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk ver-

zoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator,

Openingstijden Centrale Balie
Maandag r/m woensdag: 06.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn alle dagen geopend van 10.00

tol 16.00 uur. r

Collegelid spreken?
U kunt een afspraak maken met een collegelid. U doet

dit telefonisch via het centrale lelefoonnummer. Daarbij

geefl u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het

kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Middenboulevard in commissie Raadszaken
Op i6 januari vergadert de commissie
Raadszaken. Het gaat om een extra inge-

laste vergadering over dit voor Zandvoort

zo belangrijke project. Op de agenda
staan twee belangrijke stukken die

gereed zijn voor een politieke toets.

Politiek beslist over toekomst
van de badplaats

Ni iï

Het eerste stuk is het raadsvoorstel

dat gaat over de tweede fase van
het Middenboulevardproject De
gemeentepolitiek wordt gevraagd

om te beslissen over het starten van

de tweede fase van het project.

Tevens wordt voorgesteld om, als

invulling van het Carantieplan, nu

direct al voorzieningen op te tuigen voor die

bewoners die gedurende de stedenbouwkundige
vernieuwing van de Middenboulevard in een
noodsituatie komen. Tot slot zal de commissie

zich buigen over het voorstel om in concreto te

starten met twee deelgebieden: Watertoren plein

en omgeving Pal ace. Bij dit raadsvoorstel hoort

de second opinion van OPP (Ontwikkelings en

Participatie Publieke sector b.v.)

** «*>* ft r«in

W^"
Middenboulevard Zandvoort

Doorgelicht door OPP
De raad van Zandvoort heeft dit dochterbedrijf

van de Bank Nederlandse Gemeenten gevraagd

om de aanpak en de financiële aspecten van het

Middenboulevardproject eens kritisch tegen het

licht te houden. In de afgelopen maanden heeft

OPP de voorstellen op hun merites beoordeeld:

exploitatieopzet en financiële opzet alsmede de

marktbenadering. Hoewel niet zonder risico, is

het project haalbaar in de markt, zo meent OPP,

OPP doet zelfs een aantal voorstellen om het

plan sterker te maken.

Erfpacht en gronduitgifte

Het tweede stuk dat in de commissievergadering

ter tafel komt gaat over het plan van aanpak
erfpacht en gronduitgifte Middenboulevard. Hierin

worden voorstellen gedaan om gefaseerd de

bestaande erfpachtcontracten tussentijds te

beëindigen. Het voorstel is om voor het hele

Midden boulevardgebied de keuzes bij de grond-

uitgifte te doen op basis van het beginsel dat

grondbeleid geen doel op zich is, maarten dienste

moet staan van de ontwikkeling van Zandvoort

als geheel en van de Middenboulevard in het

bijzonder. Er wordt voorgesteld om met voorrang

de gronduitgifte te regelen voor te handhaven
gebouwen, zoals gewenst door de raad.

Meer weten?
U leest de raadsvoorstellen en de bijbehorende

stukken op www.zandvoort.nl. Op de homepage
gaat u naar Actueel > Projecten en Plannen >

Middenboulevard > Documenten.

Digitale

Afvalophaalwijzer
Wilt u weten wanneer bij u in de straat het huis-

houdelijk en grof huishoudelijk afval wordt
opgehaald? Bij de Centrale Balie vertellen ze het

u graag. Maar echt snel heeft u uitsluitsel via

de gemeentelijke website: www.zandvoort.nl
waarvoordit doel een nieuwe pagina is gemaakt.

Hij heet de Afvalophaalwijzer. U vindt 'm onder

'Loket > Afval en Milieu > Afvalophaalwijzer'.

Als u daar de letter van uw straat aanklikt gaat u

razendsnel naar de voor u relevante informatie.

U ziet dan in een oogopslag op welke dagen
welk afval wordt ingezameld. Deze informatie

is opgesplitst in wijze van aanbieden. Het aan-

bieden in rolemmers, gele zakken of via een
gezamenlijke container gebeurt namelijk vaak

op andere dagen.

Bedankt - U maakt ons nog Afyal-wijzer!
Toen alle 88oo Zandvoortse huishoudens de Afvalwijzer op de mat kregen, werden ze ook gevraagd

om te reageren. Velen hebben de moeite genomen om de gemeente te vertellen wat ze ervan

vonden. Wij danken iedereen die reageerde. Dankzij uw opmerkingen kan de Afvalwijzer in 2007
nog vollediger worden. Maar een aantal op- en aanmerkingen zijn dermate belangrijk dat we ze

u hier al doorgeven.

In de Afvalwijzer staat dat er voor alle soorten

afval naar de regionale afvalbrengstations kan

worden uitgeweken. Dit geldt echter niet voor

Asbest, Klein Chemisch Afval en Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparatuur, Deze
afvalsoorten kunnen en mogen alleen in

Zandvoort worden aangeboden.

Grond en zand kunnen niet aangeboden worden
bij het afval brengstation in Bloemendaal. U kunt

zich hiervoor wenden tot Van der Stoel in

Vijfhuizen, tel. 023-536 46 46 of contact opnemen
met Afvalzorg in Halfweg, tel. 023-553 44 44-
Vraagt u goed naarde aan biedvoorwaarden voor

grond en zand.

Het aanbieden bij degemeentewerf in Haarlem
van Spaarnelanden is niet mogelijk. U kunt een

aantal soorten grofvuil aanbieden bij het afval-

brengstation in Bloemendaal, Bel zelf voor alle

aanbiedvoorwaarden en prijzen: 023 - 5225723 of

kijk op www.bloemendaal.nl.

Ê3 AFVALWIJZER 2006
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Plaatsgenoten overleven vliegongeval
Twee plaatsgenoten zijn afgelopen zaterdag met de schrik vrijgekomen,

toen het privévliegtuig,waarmee zij een vlucht maakten van Texel naar

Rotterdam, boven Naarden te kampen kreeg met een motorstoring. Na
een geforceerde landing op een klein weiland nabij Naarden, konden

piloot Frans Goudswaard (67) en passagier Leo Barn hoorn (58) beide

met lichte verwondingen het wrak van de Wassner verlaten. Na behan-

deling in een ziekenhuis keerden ze nog dezelfde avond huiswaarts.

"We maakten vanuit Rotter-

dam en tocht rond Texel. Op
de terugweg naar Rotterdam

kregen we ter hoogte van

't Gooi motorpech. Notabene

met een nagelnieuwe motor!

Het is aan het koelbloedige en

vakkundige optreden van

Goudswaard te danken dat we
dit nog na kunnen vertellen",

zegt Barnhorn, kort voordat

hij zijn werkzaamheden in

zijn Shell Station aan de

Gerkestraat hervatte.

"Het was een moeilijke landing

omdat we maar een zeer klei-

ne ruimte hadden. Ik had de

keus tussen een woonwijk en

een klein weiland met grep-

pels. Een landing op het vlieg-

veld van Hilversum was niet

Frans Goudswaard en Leo Barnhoorn

meer mogelijk.We zijn horizon-

taal geland en hebben geluk

gehad dat we niet over de kop

zijn geslagen of in één van de

greppels terecht zijn geko-

men", zegt piloot Goudswaard.

Het uit 1972 daterende vlieg-

tuig had hij drie jaar geleden

kocht, helemaal gerenoveerd

en in perfecte staat terugbracht.

Project Middenboulevard
Het raadsvoorstel over de afsluiting van de

eerste fase van het project Midden-

boulevard en de start van de tweede fase,

afgelopen maandag in de integrale com-

missie Raadszaken, heeft geen nieuwe

inzichten van de tegenstanders opgeleverd.

Het rapport dat het Ontwikkeling*- en

Participatlebedrijf Publieke sector BV (OPP),

een dochter van de Bank Nederlandse

Gemeenten (BNG), had uitgebracht kwam
eveneens ter tafel en werd door beide kam-

pen aangegrepen om hun gelijk te staven.

Geen nieuwe inzichten

De Mannetjes

'Jammer dat hei niet elke week

kart met deze kau fL

Om het project Middenbou-

levard te vervolgen, had het

college gevraagd om enkele

beslissingen te nemen. Na de

vaststelling van het Ruimtelijk

Functioneel Plan, vorig jaar,

moet nu de eerste fase worden

afgesloten om de tweede fase

te starten.

Daardoor komt er structuur in

onder meerde samenwerking

met partners, de communica-

tieve projectorganisatie en de

stedenbouwkundige kwaliteit.

Voorzieningen voor noodsitu-

aties moeten worden getroffen

en een voorstel om de uitwer-

king van twee deelgebieden

werd gedaan. Eveneens werd

gevraagd om een oordeel te

geven over het'second opinion'

onderzoek van OPP.

Carl Simons, fractievoorzitter

van de Ouderen Partij Zandvoort

(OPZ), zag in het rapport van

OPP een afkeuring van de col-

legevoorstellen. Hij noemde
het raadsvoorstel "niet rijp voor

besluitvorming." Hij memoreer-

de eveneens de negatieve balans

die opgemaakt kan worden en

hij schatte het uiteindelijke

tekort voor de gemeente op

circa 75 miljoen euro. "Ik noem
dit de overtreffende trap van

misleiding,"aldus Simons.

René van Liemt (Liberaal

Zandvoort) en Fred Kroonsberg

(PvdA) vonden echter dat het

college een sterk concept in

handen had en wilden het

voorstel steunen. Gert-Jan

Bluijs (CDA) steunde ook het

college en was van mening dat

de eisen die zijn partij had,

volledig waren ingevuld:"De

tweede fase kan nu gestart

worden. Ook kunnen we nu de

ontwikkeling van de polen ter

hand nemen, want uit de haal-

baarheidsstudie blijkt dat deze

levensvatbaar zijn."

Joke Draijer, fractievoorzitter

Gemeentebelangen Zandvoort,

sprak de gevoelens uit die bij

veien leefde; "Het rapport van

OPP kan je lezen zoals je het

wilt lezen. De ene leest dus

negatief en de andere positief,"

Volgens haar was en is GBZ
constructief en flexibel. De
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fractievoorzitter van de VVD,

Fred Paap, was mordicus tegen

het raadsvoorstel. Hij wil nu

eindelijk wel eens een bestem-

mingsplan zien voor het gebied.

Paap: "We zijn het allemaal

maar over één ding eens. Er

moet daar iets gebeuren.

De VVD wil ook de polen ont-

wikkelen en het gebied daar-

tussen op welstand brengen,

net zo als iedereen." De liberaal

kreeg de giechelaars op zijn

hand toen hij het welness

concept van het college een

'wei-niks' concept noemde.

Na de eerste termijn van de

commissieleden was het de

beurt aan de publieke tribune.

Een elftal aan insprekers meld-

de zich bij voorzitter Marijke

Herben. Het waren over het

algemeen de insprekers die

altijd hun zegje doen als de

Middenboulevard op de agen-

da staat. Toch waren er nu ook

twee personen die eens wat

positieve geluiden lieten horen

vanaf de tribune.

Vervolg zie pag. 3



Familieberichten

rectificatie.-

Het is gebeurd

Het is gedaan

Het afscheid is gatomen
Wij zullen je laten gaan

Met een han vol verdriet en met dankbare herinneringen

aan alles wal zij voor ons is geweest,

geven wij u kennis van hel overlijden van onze lieve,

zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi

Maria Ottenbros - van der Kroft
-Rie-

weduwe van Frits Ottenbros

in de leeftijd van 85 jaar.

Co en Ed
Miriam en Michel

Esmée, Dewi
Frits en Edith

Nadine

en verdere familie

Zandvoon, 6 januari 2006

"Huis in de Duinen"

Herman Heijermansweg 73

Correspondentie-adres: C. Dammers-Ollenbros,

Bunderbos 67, 2134 RN Hoofddorp

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij

heeft ondervonden van alle

medewerkers van het Huis in de Duinen, van huisarts

Seipio-Blume en van haar assistent Miranda.

De begrafenis heefl inmiddels plaatsgevonden.

Monuta Tr
1 WesterveldenVan Beek

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023)562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tel: (023) 562 70 10

Bennebroek,

Rijksstraatweg 1 1 3,

Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Bel ons gerust

"BCoemenfiuis l/V.'BCuijs

heeft een grote

ruitBre iding ondergaan.
%|g3fnrH sneC kijkenl

Winkelcentrum Noord
Pasteurstraat 6

Tel. 57 15025

Kerkdiensten

ZATERDAG 21 JANUARI

Nieuw Unicum

Stilte Centrum Meeuwen hof, Zandvoortsetaan 165

10.45 uur mw. Ds. P. Renes

ZONDAG 22 JANUARI

Protestantse gem. Zandvoort , Kerkplein

10.00 uur ds. mr, J.W. Verwijs

Gereformeerde ¥.wk,Julianaweg

10.00 uur ds. C.H. Koetsier uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuweriken/aan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St, Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonïus & Pau lus,

Sparrenlaang, Aerdenhout

10.30 uur pastor Ü.Tuin

Burgerlijke stand

07 januari 2006 - 13 januari 2006

Geboren:

Diego Marios, zoon van: Lelsz, Hermano Alexander

en: We ij burg, Melody Jessica.

Ondertrouwd:

Weber, Peter en: van Zadelhoff, Guurtje Elisabeth

Johanna Neeltje Albertje.

Huft, Raymundus Silvester Maria en: du Pau, Marije

Petronella Theresia.

Logmans, Emil en : Lefferts, Yvette Annemarie.

Gehuwd:

Koolman, Bernardus Johannes Josephus en: Stroet,

CorneliaMargaretha.

Overleden:

Ottenbros geb. van der Kroft, Maria, oud 85 jaar.

Roodt, Cornelis Johannes, oud 80 jaar.

Januari Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 19 0159 0640 1419 1848

Vr 20 0228 0709 1448 1923

Za 21 0320 0743 1534 2010

Zo 22 0400 0818 1630 2038

Ma 23 0439 0913 1714 2154

Di 24 0534 1039 1808 2258

Wo 25 0638 1144 1930

Do 26 0030 0804 12S4 2039

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur tot maandags 08.00 uur

Foto expositie

filmsterren
Na het grote succes van de tentoonstelling 'Thys ont-

moet Zandvoorters' is de filmer/schrijver/fotograaf

terug in de HEMA voor een expositie van zijn film-

sterrenfoto's. In de jaren zeventig was Ockersen zeer

actief als filmjournalist voor Het Parool, NRC-

Handelsblad en de filmbladen SKOOP en Filmfan.

In die hoedanigheid interviewde hij veel filmsterren

en bracht hij bezoeken aan filmsets,

Een selectie van die foto-

portretten en setfoto's

vormen het uitgangs-

punt voor de nieuwe

expositie die een maand
in de koffieclub van de

HEMA blijft hangen.

Aangevuld met portret-

ten van personen die hij

later tegenkwam of die

meewerkten aan zijn

films.

"Een filmster geeft je

meestal maar heel weinig

tijd om zijn of haar portret

te maken. Dus in die paar

minuten moet je toe-

slaan, In ieder geval zijn

ze fotogeniek dus daar

kan nooit wat misgaan."

Ockersen vond het altijd

spannend om op die

filmsets rond te lopen en

interviews met acteurs,

actrices én regisseurs te

maken. Hij realiseerde

zich toen al dat hij een

unieke kans had om
films mee te maken die

in de filmgeschiedenis-

boekjes zouden terecht-

komen. Soms mocht hij

helemaal geen foto's

maken. Dan zat hij in een

hoekje en observeerde.

De selectie Nederlandse

artiesten heeft minder

met film te maken. Hij is

ze onderweg tegengeko-

men en was vaak met ze

bevriend, met sommige
nog steeds. Bekende en

wat minder bekende

Nederlanders. Maarach-

ter elke foto zit wel een

verhaal."lk heb er dierba-

re herinneringen aan",

aldus de schrijver/cineast.

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-hüis bezorgd in ieel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32

2042 CH Zandvoort

Joop van Nes

Tel. 06 - 144 826 85

Tel & Fax 023- 5732 752 Email: joop@

Email: redattie@> zandvoortsecoyrant.nl

zandvoortsecourant.nl
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Advertentie acquisitie: 1901 RW Castricum

Lettv van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Verspreiding:

Verspreid Net BV.

Email: letty@

za ndvoortsecou ra nt.nl
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tussen 14.00 -18.00 uur
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Lijstrekker Wilfred Tates op ramkoers!

WD-lijsttrekker Wilfred Tates heeft vorige week woensdag
tijdens de raadscommissie College Zaken duidelijk gemaakt
in de strijd om de raadszetels nu al op ramkoers te liggen.

Nadat zijn verzoek om de gang van zaken rond beautycenter

De Zamster aan de Kostverlorenstraat op de agenda te zet-

ten, door een meerderheid van de commissie op advies van

burgemeester Rob van der Heijden was afgewezen omdat
nog gewacht wordt op een uitspraak van de rechter, barstte

de lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen van dinsdag 7 maart los.

'Nu maak ik de Zamster tot

een verkiezingsonderwerp',

meldde Tates om en passant

CDA-vertegenwoordiger Ype

Brune te verwijten dat hij eerst

de discussie in de raad blok-

keerde erl nu, ondanks het

advies van de CDA'er het

onderwerp in de commissie ter

brengen, nu ook niet wil

bespreken in de commissie

College Zaken. Ook maakte

Tates zijn mede commissiele-

den duidelijk dat hij van de

kwaliteit van de commissie

geen hoge pet op heeft. Na

deze scène ging de WD-lijst-

trekker onverdroten door met

zijn retoriek en opende een

frontale aanval inde richting

van Charlotte Jongmans de

vertegenwoodigster van Lijst

Herben. "Namens welke partij

zit u hier nu? Als buitenge-

woon commissielid namens
Lijst Herben of als toekomstig

raadskandidaat van GBZ?",

beet Tates Jongmans toe! Deze

verliet vervolgens uit protest

over de handelwijze van de

VVD'er de vergaderzaal!

Het optreden van Tates schoot

GBZ-vertegenwoordigster

Astrid van der Veld in het ver-

keerde keelgat. Zij maakte in

niet misteverstane bewoordin-

gen duidelijk dat naar haar

mening Tates nu eens op

moest houden met het onjuist

bejegenen van de door een

raadsmeerderheid gaccepteer-

de en benoemde buitengewo-

ne commissieleden! "Ik ben uw
opmerkingen spuug zat", beet

ze hem toe.

Overigens had Tates al bij de

opening van de vergadering

een aanloop genomen op weg
naar zijn confrontaties. Naar

aanleiding van de gemelde

absentie van Renévan Liemt

van Liberaal Zandvoort liet de

VVD-voorman weten, dat het

precies driejaar geleden is dat

de vervanger van Van Liemt,

het buitengewone commssie

lid Algra, een vergadering had

bijgewoond

Kleine agenda
De kleine agenda werd daarna

in vlot tempo afgewerkt. Het

onderwerp 'Kwaliteitsmeting

Veilig Uitgaan' kreeg de instem-

ming van een meerderheid

van de commissieleden. Voor

de Nota Leerwerk en Stage-

plaatsen verkreeg CDA-wet-

houder Hans Hogendoorn van

meerderheid lof toegezwaaid

omdat het een goede aanzet

is om de jeugdwerkloosheid

in Zandvoort en de regio doel-

treffend terug te dringen! Het

agendapunten Evenementen-

beleid werd op verzoek van

burgemeester Van der Heijden

doorgschoven naar de volgen-

de commissievergadering in

februari.

Vervolg pagina i Project MiddenboulevardKerstbomen-

verbranding

weer

spectaculair

Projectwethouder Hans
Hogendoorn begon zijn

antwoord met het opnieuw

uitleggen wat volgens het

college welness inhoudt.

Daarnaast meldde hij dat er al

contact is met bewoners die in

de problemen zijn gekomen
omdat hun woning niet

verkocht kan worden. In de

richting van Simons meldde

Hogendoorn dat het begrote

tekort niet 75 maar 'slechts'

35 miljoen is, een bedrag dat

hij toch wel substantieel

noemde. Volgens hem is het

rapport van OPP zeer positief

en kunnen er subsidies Ver-

kregen worden. Hij was even-

eens van mening dat, wanneer

er niets gedaan wordt, er

verpaupering zal ontstaan in

het gebied en dat samen-

werking met de bewoners

cruciaal is. "Het is dan ook tijd

dat er beslissingen worden
genomen," gaf hij als zijn

stellige mening. Als mogelijke

partners noemde Hogendoorn

Vesteda en OPP.

We kunnen concluderen dat

OPZ tegen is, dat deWD nader

fractieberaad houdt en dat de

overige partijen, PvdA, CDA,

GBZ, Liberaal Zandvoort en

Lijst Herben voor zijn.

Op 31 januari zal de raad een

definitief besluit nemen.

Voor het eerst in twee jaar was

er afgelopen woensdag n janua-

ri weer de jaarlijkse kerstbo-

menverbranding op het strand

voor de Rotonde. Vorig jaar

werd deze op het allerlaatste

moment afgeblazen in verband

met de stormachtige wind. Ook

dit jaar was het een dubbeltje

op zijn kant ofde verbranding

wel of niet doorging aangezien

het in de ochtend en vroege

middag behoorlijk waaide. Over-

dag was vooral de Zandvoortse

jeugd actief met het aanslepen

van bomen want de gemeente

had voor iedere ingebrachte

boom een beloning van €0,25

en een lot voor de verloting van-

20VW-waardebonnen van €5.

Om 19.30 uur stak de brand-

weer de kolossale stapel bomen.

bijna 1500 stuks, gecontroleerd

in brand en zorgde zodoende

voor een waar feestvuur. Vele

honderden Zandvoorters waren

getuigen van deze traditie die, ijs

en weder diende, komend jaar

weer rond deze tijd op de tradi-

tionele plaats zal plaatsvinden.

De winnende lotnummers zijn:

Groen: 48, 74, 88, 155, 203, 342.

Geel: 96, 129, 184, 189, 253, 287,

308, 312, 521, 573, 638, 710, 713,737-

Winnaars kunnen de VVV-bon

ophalen bij de Centrale Balie

van het raadhuis.

De Zandvoortse Courant neemt

geen verantwoordelijkheid voor

eventuele type- en zetfouten!

Cartoon Hans van Pelt

DAG BOULEVARD

Column

Volgens mij...

...heeft Zandvoort creatieve

ambtenaren. Ik bedoel met

creatief natuurlijk niet schilde-

ren of knutselen. Nee, men is

creatiefbezig om voor de Zand-

voortse wijken andere namen

te verzinnen. De nieuwe namen

van de wijkindeling komen niet

voor in het prachtige Straat-

namenboek Zandvoort maar

staan in de gemeentelijke nota

speel- en ontmoetingsplekken.

ik geef u een paar voorbeelden.

jaren lang heb ik met veel ple-

zier in Plan Noord oftewel het

Rode dorp gewoond. Pas veel

later werd de buurt omge-

doopt in Oud Noord. Prima,

houden zo. Maar in de bewuste

nota krijgt deze wijk opeens de

fraaie naam-."Letterkundigen

buurt". Vervolgens lees ik verder

in de opsomming ee>n naam
waarvan ik nog nooit gehoord

heb, zelfs niet bij de; indeling

van het parkeersysteem. Weet

u welke wijk bij "Verspreide

Huizen Duingebied" hoort?

Ik zal u even bijpraten: het is

de Zandvoortselaan richting

Bentveld. Het scrabbelen, gaat

nog even door met:"Vijverpark-

buurt" en nog een leuke is:

"Buurt Noorden Tramstation".

Logischerwijs denkje dan aan

het centrum omdat daarjaren

een tramstation gelegen was.

Fout, het "Centrum" wordt

apart inde nota vermeld.

Komt u er nog uit? ik niet! En

dat allemaal om aan te geven

waar nog speelvoorzieningen

kunnen komen? Zouden de

wijken met deze nieuwe bena-

ming ook voorkomen in het

rampenplan? De enige die het

begrepen heeft is het CDA. Zij

hebben de oude, vertrouwde

wijkindeling in hun verkiezings-

programma staan. Zo moeilijk

is het toch niet om een een-

heidsworst te produceren.

Hoewel... de scrabbelende amb-

tenaren gewoon onverstoord

doorgaan. De kans dat straks

het Zwarte veldje om getoverd

wordt in het Groene plein is

erg groot. Ik vraag me af wie

deze Babylonische spraakver-

warring verzint. Deze personen

komen vast niet uit Zandvoort!

é>
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19-1 Clubavond Zandvoortse Postzegel Club.

Aanvang 19.00 uur, in Pluspunt.

20-1 Olub'n in Pluspunt.

Aanvang 20.00 uur.

26-1 Nationale Gedichtendag,

Bibliotheek Zandvoort

29-1 Rommelmarkt, Pluspunt, 10.00 - 15.00 uur,

29-1 Eerste van een nieuwe serie 4-seizoenen-

. wandelingen door de Amsterdamse
Waterleidingduinen. IVN Zuïd-Kennemerland,

aanvang 10.00 uur en entree € 3,00.

29-1 Cabaret: Eric Koller in Circus Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur, toegang € 12,00.

30-1 t/m 4-2 Verkooptentoonstelling van

textielkunstenaars. Modern Art (tegenover

Casino), gratis entree. Meer info via

www.modernart-zandvoort.com of Tel: 57 13420.

Opening nieuwe foto expositie 'filmsterren en

(Mederla ndse a rtïesten' in de Hema, door de bekende

schrijver Herman Pieter de Boer, om ca. 17.00 uur.

Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the Tenor

Legacy, the music of Sonny Rollins and John

Coltrane. Geb.de Krocht, aanvang 20.00 uur.

Cursus kennismaken

met ' ~ ^^ Nova College

andere landen

/

Regionaal Opleidingen Centrum

Het ROC Nova College verzorgt

een nieuwe serie cursussen:

Kennismaken met andere

fanden. Tot de zomervakantie

kan men kiezen voor Turkije,

China en Spanje. Een docent

afkomstig uit het land geeft

informatie over de taal, de

geschiedenis, het eten en

drinken, de geografie, de

muziek en de mensen.

Elke cursus duurt vier weken.

De eerste cursus over Turkije

begint op 23 januari. De cursus

over China start op 6 maart en

Spanje op 15 mei. De serie is

Nationale

Gedichtendag

In het kader van de Nationale

Gedichtendag organiseert

Bibliotheek Duinrand Zand-

voort een gedichtenmiddag op

donderdag 26 januari, met
medewerking vanr'Dichter bij

zee' Marco Termes, Theo Chin

Sue en Paul Olieslagers.

U bent van harte welkom aan

de Prinsesseweg 34. Aanvang

14.30 uur, entree gratis.

bedoeld voor mensen die bij-

voorbeeld graag iets willen

leren over het land waar de

buren vandaan komen of waar-

heen men zelf met vakantie

wil. De lessen zijn goed te vol-

gen door mensen met een lage

vooropleiding. Alle lessen zijn

op maandag van 19.00-21.45

uur op de locatie Nassaulaan

37 in Haarlem.

Het cursusgeld bedraagt €30
per cursus, inclusief materiaal.

Voor meer informatie en aan-

melding: ROC Nova College,

Annet Flink, telefoon 531 95 53.

Agenda Classic Concerts

De stichting Classic Concerts heeft de agenda voor 2006
vrijgegeven. De concerten zullen iedere maand in de

Protestantse kerk aan het Kerk[plein worden gegeven en zijn

vrij toegankelijk. Wef vraagt men na afloop een vrijwillige

bijdrage voor de restauratie van het beroemde Knipscheerorgel

van de kerk. Hieronder treft u de gehele agenda aan.

f\\ 1 ft fk\ 7 ft

Zo 22 januari Nieuwjaarsconcert: Heemsteeds Philharmonisch Orkest o.l.v. Iman Soeteman

Za 25 februari Familieconcert: De Koning van Al-wat-je-ziet. Een Zigeunersprookje

met o.a. Maarten Koningsberger verteller/zang

Zo 19 maart Kamermuziek: De tango als middelpunt. Ensemble Cuarteto

Renuevo o.l.v. Fred Gest

Zo 9 aprtl Stabat Mater van Pergolesi: Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v. And ra i Kaar

Zo 21 mei De mooiste filmmelodieën: Lisette Emmink - sopraan Esther in 't Groen -viool,

Josje Goudswaard - piano

Zo n juni Feestconcert: Haarlems Klein Koor o.l.v. Martine des Tombe
Zo 9 juli Concert voor klein en groot Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex Vermeulen

Zo 20 augustus Koorconcert: Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea

Zo 17 september Koorconcert: Ensemble Vocaviata, o.l.v. Jaap de Boo

Zo 15 oktober Pianoconcert: Monique v.d. Hoeven - sopraan, Jeroen Snijder - piano

Zo 12 november Mozart in concert: Elise Keep - sopraan, Paul Waerts - piano

Zo 17 december Kerstconcert met samenzang: Zandvoorts Mannenkoor o.l.v. Wim de Vries

Veel sneeuw,

; prachtige ski pistes

en eej\eeWeldige apres
"
,ski staarhgarant voor een

i,weèk,heérlijkewintersport.

'

Hotel Pt&tzer, midden in het

ccent rti m-vaJvGerlos gelegen,

is daarvoor blj^fej^ek een

goede locatie. Hier wordt

je ecftt,jgerwend door de'

familie .Ptatzer. en zul je

de huiselijke en .gezellige

atmosfeer van de winter

kunn'êh inademen"'.- Ook i's

£ ' *
.

in Zandvoort hebben wede afgelopen tijd ook van een beetje

sneeuw kunnen genieten, maar in de Alpen worden nu echt

aife records gebroken. In het voor Nederlanders bekende berg-

dorp Gerlos is het nu dan ook goed toeven. Gertos ligt in het

mooie Zillertai en is omgeven door het grootste skigebied

van Ti rol.

Gerlos e^
plaats waar regelmatig

gekende Nederlanders te vin-

den, zijn. Zo zijn daar al eerder

BN'ers gesignaleerd als: Erwïn

Koeman, Danny Blind, Jan van

Veeft^Pi rn^an Dord, Jeroétt
: van lakei e.v.a. De inmiddels

beroemde apres ski wordt o.a.

verzorgd door bekende DJ's

* Rob Ronalds en StarkoÖ*,

Voor de kleintjes

vanaf 3 jaar rs er een

leuke skisclioqlmet.uiter-

aard .Nederlandsé'skilèrarén:

Gerlos is een win te rs port

-

plaafewaarjoljg^TLpud zich

za I vermSbgfl, K ijk voor ihïofc>•

>iat ie op-vvw

!

g?5*^

Rommelmarkt in Noord

Op zondag 29 januari a.s. orga-

niseert Pluspunt weer een

rommelma rkt. De markt begint

om 10.00 uur en duurt tot 15.00

uur. De toegang tot de markt

is gratis en u kunt in de wijk

vrij parkeren. Er worden op de

rommelmarkt alleen tweede-

hands spullen aangeboden
zoals antiek, curiosa, boeken,

sieraden, speelgoed, ansicht-

kaarten, postzegels enz. Er is ook

weer een stand van Pluspunt

voor het goede doel.

De opbrengst van deze kraam

wordt, evenals de opbrengst

van december, gereserveerd

voor een kampeerweek voor

kinderen die de komende zomer

niet op vakantie kunnen.

Pluspunt kan nog spulletjes

voor deze markt gebruiken en

ze worden bij u opgehaald!

Meer informatie bij Nicole

Schaepman tel, 57 17113.

De volgende markten zullen

plaats vinden op 5 maart en

2 april 2006. ,

PLUSPUNT presenteert: OLUB'N

Ben jij tussen de 11 en 15 jaar

en op zoek naar een plek waar

je met vrienden heen kunt

gaan? In plaats van buiten in

de kou rondhangen? Dan kun

je nu éénmaal per twee weken'

op de vrijdag naar PLUSPUNT,

want daar start 20 januari

OLUB'N. Een inloopavond spe-

ciaal voor jou waar je, samen
met je vrienden, onder andere

kunt luisteren naar muziek,

kunt internetten, tafelvoetbal-

len en dansen. Maar waar ook

speciale activiteiten worden

georganiseerd. Heb jij andere

ideeën of wil jezelf iets orga-

niseren, bij Pluspunt is men
benieuwd naar wat jij leuk

vindt. Ga dus vrijdag de 20e

naar PLUSPUNT (voorheen

AKZA), De avond begint om
20.00 uur en de entree is één

hele euro.

PLUSPUNT, Flemingstraati8o,

telefoon 5717113.



Joke Bruijs zingt zoals

nooit tevoren
Een concert in De Krocht

Joke Bruijs aan de zijde van frits landesbergen achterde vibrafoon

De jazzconcerten in De Krocht

zijn, na rijp beraad, toch weer

verplaatst naar de zondagmid-

dagen, "'s Avonds blijft men
toch liever thuis. De laatste

dag van de week en de benen

op tafel", verklaarde Frits

Landesbergen dit besluit.

Zondag 15 januari j.l werd

er dus weer 's middags opge-

treden voor, eindelijk weer
eens, een uitverkochte zaal.

door Lienke Brugman

Na twee instrumentale num-
mers, waarbij Landesbergen

tot grote tevredenheid van het

publiek de vibrafoon bespeel-

de, was het de beurt aan Joke

Bruijs om haar vocale kwalitei-

ten te laten horen. Onder bege-

leiding van drummer Hans
Oosterhout, dit keer bassist

Edwin Corzilius (Erik Timmer-

man was door werk verhinderd)

en uiteraard Johan Clement

achter de piano, werd het zoals

altijd als Joke Bruijs optreedt,

een gezellige middag.

"Heerlijk om weer in De Krocht

te zijn. Dit podium moet zeker

blijven, laten we er ons best

voor doen", aidus Bruijs. Met
haar songs van Peggy Lee: 'Do

I loveyou'en'l willwaitforyou'

liet ze horen het zingen nog

lang niet verleerd te zijn. Wat
een spirit en wat een kracht

heeft deze vrouw nog steeds!

Regelmatig kreeg ze een dave-

rend applaus van het enthou-

siaste publiek.Uiteraard was er

ook voor Clement en Landes-

bergen applaus, vooral toen

Bruijs, na een uitdaging van

Landesbergen, achter de vibra-

foon plaats nam om wat een-

voudige tonen uit dit zeer

moeilijk te bespelen instru-

ment te haleh."Toch moeilijker

dan ik dacht", erkende ze eerlijk.

Oosterhout,de altijd lachende

drummer en Corzilius deelden

ook mee in de regelmatig

opklinkende ovaties. Na de bal-

lade 'Love letters' en 'Swinging

on a star', 'Secret love' en 'lts all-

right to me' was té snel de

pauze bereikt.

I

Na de pauze met het bekende

nummer'lfs that all there is'

en 'Fever' bewees Bruijs haar

veelzijdigheid door samen met

Landesbergen en Corzilius nog

enkele nummers van The Millers'

te zingen. "In de oorlog mocht

deze band geen Amerikaanse

songs spelen dus bedachten ze

zelf maar onzinnige teksten

echter wél op muziek met een

Amerikaans ritme", legde ze

uit. Zandvoort werd ook nog in

het zonnetje gezet met een

nummer dat speciaal door

Landesbergen voor de bad-

plaats werd geschreven. Het

had echter ook voor Katwijk of

Scheve ningen bestemd kun-

nen zijn maar het klonk erg

leuk. "Een feest om hier te zijn",

herhaalde de druk bezette

vocaliste nog een keer. Ze is

namelijk ook nog bezig optre-

dens te verzorgen in een show
met And ré van Duin waar ze

heel erg druk mee is.

Met als toegift 'Wat een dag',

eens een songfestivallied gezon-

gen door zangeres Greetje

Kauffeld.werd deze muzikale

middag terecht met een staan-

de ovatie voor orkest en voca-

liste, afgesloten. 5 februari is

het volgende concert waarbij

Tom Beek (sax) 'The music of

Sonny Rollins and John Coltra ne'

speelt. Meer informatie hier-

over binnenkort in deze krant.

£ jt $F*^k dfë^k j&^ jé$*%. ji^^k W^&MET Wij EN UUK
DE BADPLAATS DOOR

Veranderingen in 2006
Via de computer lees ik dat er

per 1 januari 2006 veel zaken

zijn veranderd. Menige veran-

dering is bekend zoals de nieu-

we zorgverzekering, de huur-

toeslag en de WAO die WiA
wordt maar enkele verande-

ringen zijn voor mij onbekend.

Zo zijn pen januari de tarieven

voor de trein kaartjes met ge-

middeld 3 procent door de

Nederlandse Spoorwegen ver-

hoogd. De strippenkaarten

worden 2,6 procent duurder

en daar zijn we niet zo blij

mee. Daarentegen gaat de

accijns op sterke drank als

whisky en jenever omlaag
zodat een fles ruim €1 goed-

koper wordt. Daar hebben

jonge weggebruikers niet zo-

veel aan:want vanaf 1 januari

geiden strengere regels voor

alcohol in het verkeer. Voor

brom- en snorfietsers tot 24

jaar en voor iedereen die zijn

auto- of motorbewijs korter dan

vijfjaar heeft, geldt een limiet

van 0,2 promille. Dat was
voorheen 0,5 promille. Het

betekent jn de praktijk dat

deze doelgroep wordt "droog-

gelegd". Eén biertje is al

genoeg om de grens te over-

schrijden.

Nieuwe namen
Ookzïjnerverschillendenamen

van Zandvoortse organisaties

per i januari veranderd. De

welzijnsorganisatie's AKZA
en SWOZ zijn in het nieuwe

jaar gefuseerd en de naam is

Stichting Pluspunt Zandvoort

geworden. We zullen weer
moeten wennen aan deze

naam. Bij mij heeft het heel

lang geduurd voordat ik

AKZA inruilde voor de naarnt

Stekkie. De openbare biblio-

theek Zandvoort is samen gegaan

met de openbare bibliotheken

van Bennebroek, Bloemendaal,

Vogelenzang, Hillegom. Samen
zijn ze de basisbibliotheek Duin-

rand geworden. Het voordeel

van de fusie is dat men met zijn

nieuwe pas ook bij de vijf andere

bibliotheken boeken kan lenen.

De Zandvoortse bibliotheek is de

enige van de vijf die buiten de

zondag elke dag geopend is.

Verder zal de lokale identiteit

behouden blijven is ons verzekerd.

Atlantikwail

Het Steunpunt Cultureel Erf-

goed Noord-Holland wil alle nog

aanwezige onderdelen yan de

Atlantikwail, van Texel tot en

met Zandvoort inventariseren

en vast leggen in geschrift en op

een website.Ook in Zandvoort wil

de stichting een inventarisatie

maken van de Atlantikwail. Tevens

stelt het steunpunt voor om
de aangetroffen onderdelen in

de gemeente Zandvoort op de

gemeentelijke monumentenlijst

te plaatsen. De gemeente
Zandvoort wil wel medewerking

verlenen aan de inventarisatie

en plaatsing op de monumen-
tenlijst, als het belang van

de onderdelen op Zandvoorts

grondgebied dat rechtvaardigt

maar het steunpunt hoeft niet

te rekenen op een financiële

bijdrage van de gemeente. Dat

laatste is natuurlijk ergjammer
want volgens Engel Scholtenlo

(expert in bunkers) is Zandvoort

erg terughoudend wat dit soort

activiteiten betreft.

De Atlantikwail zou juist een

toeristische trekpleister voor

Zandvoort kunnen zijn want
met de juiste educatie kan men
de nieuwe generatie vertellen

wat de bedoeling was van de

Atlantikwail.

Hóndenjaar
Het Chinese Nieuwjaar begint

per 28 januari. Na het jaar van

de haan is nu de hond aan de

beurt. Het jaar 2006 (voor de

Chinezen jaar 4703) wordt
een speciaal jaar want eens in

de 60 jaar is het een gouden

hond. Wie in 1946 geboren is

gaat een gelukkig gouden
hondenjaar tegemoet. Voor

de gemeente Zandvoort is het

al jaren een hondenjaar want

wat men ook doet, bijvoor-

beeld scheipen in plaats van

zand bij de uitlaatpiekken, het

helpt niets want het aantal

uitwerpselen wordt alleen

maar meer in plaats van min-

der. Toch zijn er honden bezit-

ters die wei de shit van hun
hond opruimen maar het

blijft een te klein aantal die

zich aan de regels houdt
De gemeente zou wél sneller

het speciale .hondentoilet

langs de Prinsesseweg kun-

nen verversen en de stoepen

bijvoorbeeld kunnen schoon-

spuiten.

Gooi maar neer

Niet alleen honden baasjes

lappen regels aan hun laars,

ook het weggooien in de

diverse containers van kran-

ten, kleding en lege flessen is

één grote bende. Hoé vaak er

naast de containers karton-

nen dozen met papieren lege

flessen worden neergezet, is

op één hand niet meer te tel-

len. Het is toch een kleine

moeite om met je auto naar

de volgende wijk te rijden

misschien zijn daar de contai-

ners minder vol. Een optie zou

ook kunnen zijn dat de

gemeente opdracht geeft om
de containers eerder te laten

legen.

Bewoners mogen grond kopen genwoordigerFredKroonsberg,

die pleitte voor een zorgvuldige

communicatie met de bewo-

ners, zodat er nu niet opnieuw,

misverstanden ontstaan. Hij

vroeg het college dringend aan

dit aspect ruime aandacht te

besteden.

Verwacht wordt dat het College

in de raadsvergadering van

31 januari met de voorstellen

zal komen zodat de onderhan-

delingen met de bewoners

zo spoedig mogelijk kunnen

beginnen.

De bewoners in het Palace gebouw en in de flat aan het

Van Fenemaplein mogen kiezen tussen kopen van de

grond onder hun flat of opnieuw een erfpacht overeen-

komst aangaan met de gemeente. De integrale commis-
sie Raadszaken is echter van mening dat het verkopen
van de grond de voorkeur verdient.

Het College kreeg opdracht op

korte termijn met voorstellen

te komen aan de twee Vereni-

gingen van Eigenaren, die

namens de bewoners onder-

handelen, omdat het zowel bij

verkoop als bij erfpacht gaat

om een collectieve overeen-

komst en niet om een afspraak

met individuele bewoners. De

commissieleden waren het vol-

mondig eens met PvdA-verte-



Appartementencomplex
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat besloten ligt tussen vier

bekende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en het gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 8óm2 tot 15óm2
.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid meteen zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Makelaars O.G.

CENSEI n
wwLINGEN

Tel 023 - 5715715

www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.nl
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Politiek

In aanloop naar 7 maart
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen,

waarop zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners

van Zandvoort kenbaar maken. Deze week:

Er wordt regelmatiggesproken over eenjaarrondseizoen voorZandvoort.

Wat moet daarvoorde komendejarengebeuren?

s&

M
De jaarrondgedachte is een

strijd tegen de elementen. De

jaargetijden die de seizoenen

vormen, zijn nog steeds de

grootste drijfveer die bepalen

of de bezoeker wel of niet naar

Zandvoort wil komen. Jaarrond-

paviljoens hebben niet alleen

het doel het toerisme in de win-

termaanden te stimuleren. Het

niet meer hoeven opbouwen,

afbreken en opslaan bespaart de

exploitant aanzienlijke bedragen.

De veronderstelling dat de gas-

ten, die tegenwoordig Zandvoort

links laten liggen, zullen terug-

keren t.g.v. deze toverformule is

onjuist. Zorg dat alles in de

gemeente er goed verzorgd uit-

ziet. Een redelijk parkeertarief

(ook hier geldt vraag en aanbod).

Een gevarieerd en goed kwali-

tatief aanbod van winkels, res-

taurants en hotels/pensions,

Eerst de kwaliteit verbeteren en

de natuurlijke rijkdommen {zee,

strand en duinen) koesteren,

dan komen de gasten vanzelf

terug en kunnen de onderne-

mers winstgevend hun bedrij-

ven langer openhouden en

meewerken om de 'seizoenen'

te verlengen, Nog steeds wor-

den de verrekijkers op de bou-

levards na de zomer verwijderd,

alsof er in de winter geen mooie

vergezichten zijn. Het zijn vaak

de kleine dingen die toch de

toon zetten! I

Het jaarrondtperisme is een

aanwinst voor Zandvoort en is

in de jaren negentig al ingezet

door de komst van Center Pa rcs

(toenGran Dorado}.

Het huidige jaarrond paviljoen

heeft zijn bestaansrecht bewe-

zen, nu nog de overige jaarrond-

paviljoens bespoedigen. C BZ zal

alies, wat in haar macht ligt,

doen om deze zo snel mogelijk

te realiseren. Wij kunnen in

Zandvoort niet concurreren met

landen aan de 'Middellandse

Zee. Door het 's wi nters aa n bie-

den van gratis parkeergelegen-

heid langs de gehele boulevard

en de diverse acties van Zand-

voortse ondernemers heeft

Zandvoort al een winst ten

opzicht van andere Nederlandse

badplaatsen. GBZ zal dit initia-

tief blijven steunen. Ook het

houden van meerdere festivals

en evenementen, buiten het

hoogseizoen om, kan het jaar-

rondtoerisme bevorderen. Waar

ook de mogelijkheden liggen

om Zandvoort weer op de kaart

De politieke partijen over...

JAARRONDSEIZOEN
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te krijgen is het zich onderschei-

den van andere Nederlandse

badplaatsen waarvan het

Welness thema er één is. GBZ

staat dan ook achter de hoog

kwalitatieve toeristische trek-

pleister die de Middenboulevard

uiteindelijk moet gaan worden.

Zandvoort moet blijvend stre-

ven naar jaarrond toerisme. Dit

is voor de toeristisch-econo-

mische ontwikkeling van de

badplaats van groot belang.

Verhoging van de bezettings-

graad van hotels en pensions is

daarbij een belangrijk streven.

Sprekend over het toerisme zal

ook bij voortduring moeten

worden nagegaan hoe de toe-

ristisch-economische ontwikke-

lingen zijn en hoe onze klanten

(consumenten) het verblijf in

onze badplaats ervaren. Moni-

toren en marktonderzoek zul-

len dus hoog in het vaandel

moeten staan. Het vastgestelde

beleid om in te zetten op de

wellness-activiteiten dient te

worden voortgezet en uitgebreid.

De bereikbaarheid van Zandvoort

moet in samenspraak met

Provincie en omliggende gemeen-

te verder verbeterd worden. Het

herstel van de directe treinver-

binding Amsterdam-Zandvoort

is hierbij een must. De jaarrond

gedachte uitbreiden met kwa-

litatief hoogwaardige voorzie-

ningen en de ambitie voor het

jaarrond toerisme in alle beleids-

terreinen zichtbaar maken is

voor het CDA belangrijk, even-

als het jaarlijks opstellen van

actieprogramma's, samen met

de ondernemers, in het belang

van het toerisme.

De jaarrond gedachte is ingege-

ven door hef idee van onderne-

mend Zandvoort, dat je met
jaarrond attracties een ander,

en meer, publiek zal kunnen

aantrekken. Ook de gedachte uit

de Structuurschets om de polen

(de verbindingen van het stati-

on en van de Kerkstraat naar zee

v.v.) toeristisch te ontwikkelen

is daarop gebaseerd. Intussen

heeft dit geleid tot een veel ver-

dergaand plan met de Midden-

boulevard. OPZ is o.a. op grond

van de rapportage van Ecorys

Kolpron, die deze plannen voor

de gemeente onderzocht, niet

van de haalbaarheid overtuigd.

Op beperkter schaal ziet OPZ
wél mogelijkheden om jaarrond

bezoekers te trekken. Doordat

Zandvoort (met Amsterdam en

Haarlem vlakbij) niet alleen

natuur; maar ook veel cultuur

kan bieden, liggen er goede kan-

sen om gasten een compleet en

gevarieerd pakket te bieden.

Door samenwerking met VW's,

theaters e.d., kunnen hoteliers

hun gasten aantrekkelijke

arrangementen inclusief trein,

casino, musea, theaters en con-

certen aanbieden. Daar liggen

volgens OPZ reële kansen en die

willen wij stimuleren en zono-

dig faciliteren.

PvdA
De wijze waarop mensen met

vakantie gaan is veranderd:

lange vakanties van een paar

weken worden afgewisseld met

een weekend of midweek. Deze

veranderingen zien wij duide-

lijk terug in het bezoek aan

Zandvoort. Meer dan voorheen

bezoeken mensen voor een

kortere periode Zandvoort,

verspreid over het gehele sei-

zoen. Het strand en de duinen

zijn immers buiten de zomer

ook zeer aantrekkelijk. De PvdA

vindt dat het toeristische beleid

hier goed op afgestemd moet

zijn en dat het evenementen-

beleid niet aan de verwachtingen

voldoet. De PvdA wenst nieuw

beleid dat is afgestemd op de

behoefte van bewoners, toeristen

en ondernemers in het centrum

en op het strand. Na de verkie-

zingen en nadat er een college

is benoemd, zal de verantwoor-

delijke wethouder in het eerste

overleg met de stuurgroep

Toerisme de actualisering van

het toeristisch beleidsplan aan

de orde moeten stellen. Vanuit

de opdracht die gesteld is in het

raadsprogramma kan er na dit

overleg een voorstel aan de raad

worden gedaan voor het

Toeristisch beleid 2006-2010.

SP
De eerste stapjes in de richting

van een jaarrondseizoen zijn al

genomen. Zaak is om de rich-

ting die is uitgestippeld verder

uitte werken en uitte breiden.

SP is een groot voorstander van

het uitbreiden van het aantal

jaarrondpaviljoens op het strand.

Het centrum moet gezelligheid

uitstralen. Seizoenwinkels moe-

ten zoveel mogelijk gemeden
worden in het dorp. De leeg-

staande winkelpanden zijn geen

mooi visitekaartje voor Zandvoort

en ook voor de inwoners is het

niet aantrekkelijk in een leeg-

staande winkelstraat te winkelen.

Het zou een mooi initiatief zijn

om ook in de winter een aantal

evenementen te organiseren.

Het Favaugeplein leent zich, bij-

voorbeeld, heel goed voor een

ijsbaan in de koude winterperi-

ode. Het circuit is ook een partij

die in het jaarrond niet mag
ontbreken. Helaas worden de

meeste evenementen geduren-

de het zomerseizoen georgani-

seerd. Maar ook in de koudere

periode moet het mogelijk zijn

gebruikte maken van het circuit

voor grotere evenementen.

GROENUNK5
Overeen jaarrondseizoen moe-

ten we wel realistisch zijn en

niet verwachten dat je op een

koude natte winterdag dezelfde

omzetvolumes en dezelfde gezel-

ligheid in het dorp kan creëren als

in het zomerseizoen. Uiteraard

zijn er best mogelijkheden om
Zandvoort buiten het zomersei-

zoen voor extra bezoekers aan-

trekkelijker te ma ken. Zandvoort

moet het imago krijgen van een

mensvriendelijk en gezond dorp,

waar het ook buiten de zomer

leuk toeven is. Het initiatief ligt

vooral bij een samenwerkend
bedrijfsleven en de rol van de

gemeente is begeleidend, stimu-

lerend. Winkels in het centrum '

die op zondag gesloten zijn

geven niet de indruk dat alle

ondernemers aansturen op jaar-

rond. Het is aan het gezamen-

lijke bedrijfsleven om de ieuke

acties met winterkortingen en

dergelijke op touw te zetten. De

gemeente moet zorgen voor

de infrastructuur, bijvoorbeeld

realisatie van een bewaakte

fietsenstalling in het centrum

en kan eventueel het parkeren

in het buitenseizoen wat goed-

koper maken.



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WILLEMS E

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort,

TeL 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-m all: kittywillemse@planet.nl

Eou&e

RESTAURANT
VOOGEL

27 - 28 - 29 JANUARI
RESERVEREN GEWENST

TEL 573 09 29

KENNISMAKEN MET...

Turkije, China

en Spanje?

Cursussen over andere landen.

Start Turkije 23 januari,

vier avonden, niet moeilijk.

Bei ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

Heeft u

MOEITE MET LEZEN

EN SCHRIJVEN?
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova

College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

I Jef & Henk

BIuiis
Bloemsierkunst I

Lekker

jewroon of

trend t}!

Haltestraat 6$ Zandvoort teL 025-57 120 60

1^ I

H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Elektrotech nisthe werkzaamhed en
Bcveiligïngsinst.Til,-! tien

Brand meidinstallaties
Camera-bewak ingssystemtn

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hianswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umulden - Heemstede - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamertingh Onnesstraat 23

Tel,: 023 571 45 80

www.autobedriifzandvoort.nl

ZandvooTter van het jaar 2005

Alle stemmen zijn geteld, de uitkomst is bij de jury

al bekend en aanstaande vrijdag zal, tijdens een

feestelijke bijeenkomst in het onlangs vernieuwde

Holland Casino, de winnaar van de titel 'Zandvoorter

van het jaar 2005' bekend worden gemaakt. U leest

er alles over in de krant van volgende week. Voor de

nieuwsgierigen die zolang niet kunnen wachten;

ZFM maakt een radioverslag van deze avond, wat

live te volgen zal zijn tussen 17.30 uur en 18.30 uur.

Of kom zelf naar het casino 20 januari 17.00 uur.

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Gee n on roe re nd goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

de € 500,-

Gee n pe rso n ee Is - of za ke nadve rte nti es

Zakelijke zandkorrels
10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt ueen

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in ge; loten envelop [met gepast contant geld) afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tjjdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen opgrond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2
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4

5
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8

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

.

(Bedrijfsnaam),

Telefoon.

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel /Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-,

wit- en schild e rs-

werkzaam heden

Te huur

in centrum van

Zandvoort etage

boven een winkel:

grote woonkamer
met balkon,

slaapkamer, keuken

en badkamer.

€8oo,-p.mnd.exd.

tel 0653250 629

Baby geboren?

En wil je dat meteen
uniek baby kaartje laten

weten aan familie en

vrienden? Bel dan voor

informatie: 06-18070057

Huurwoningruil

Aangeboden: 4-kamer

ééngezinswoning.

Dubbele beglazing,

CV ketel, zelf bekostigd.

Grote zijtuin,

huur €361.

Gevraagd:

Kleinere ééngezins-

woning, met tuin.

In Oud Noord,

evt. centrum.

Tel. 06-13407542.

Marcel -Hellen

HARTELIJK DANK
Ton en Ellen

van der Reijden

Eindelijk is het zover!

Roy Warmerdam
wordt 21 januari

40 jaar!

Gefeliciteerd!

De meiden van

Headsigns

Qi



JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Heb je zoiets van ik wil mijn verhaal ook eens in de krant? Dan

ben je van harte welkom, Bel of mail naar redactie van de krant

en dan neem ik contact met je op. De jongere die ik gevraagd

heb of ze zin heeft om mee te werken met een interview zei

spontaan: "Leuk ik kom." en zo zit Cindy Teunisse gezellig met

een kopje thee bij mij aan tafel. Cindy is op 14 augustus, ig jaar

geworden en woont samen met de bruine Labrador Ca n hoe bij

haar ouders. Haar broer Raymond (29 jaar) woont niet meer

thuis maar die ziet ze gelukkig wel regelmatig. Hij gaat binnen-

kort in Park Duijnwijk wonen.

Cindy Teunisse

School

Cindy heeft heel gezellige

schooljaren gehad op de

Mariaschool in Zandvoort.

Daarna heeft ze haar HAVO
diploma gehaald op het

"Ik vind hetfijn

om mensen
te helpen"

Sancta in Haarlem en omdat
ze toen school en kinderen een

leuke combinatie vond is ze

doorgegaan met de PABO in

Haarlem. Na een half jaar

dacht ze, dit is écht niets voor

mij, ik ga tets anders zoeken!

Ze doet nu een studie dokter-

sassistente en daar heeft ze

geen spijt van. De 3-jarige

opleiding doet ze in 2 jaar en

ze loopt nu 16 uur stage bij een

huisartsenpraktijk in Benne-

broek. Na haar studie wil ze

waarschijnlijk toch door en

dan misschien toch iets met
kinderen. Daar is ze nog niet

zekervan.Welgaatzenogeen

jaar stage lopen in een zieken-

huis en misschien wel op de

kinderafdeling en dat zou ze

echt geweldig vinden. Ze heeft

veel voordeel aan de medische

kennis die ze opdoet bij drogis-

terij/parfumerie Stoop, waar

Cindy al drie en een halfjaar

elk weekend en in de zomer

meerdere dagen werkt. Dat is

nog niet alles want tussen

school, leren en in het week-

end werken is Cindy ook een

vertrouwde kinderoppas. Met
het grootste gemak brengt ze

de kinderen naar school, geeft

ze eten en brengt ze naar bed.

Ideaal zo een oppas!

Hobby's

Tegenwoordig komt Cindy in

de knoei met sporten daarvoor

heeft ze echt geen tijd meer..

Jammer, want ze heeft jaren-

lang geturnd bij gymnastiek-

vereniging OSS, kunstzwem-

men gedaan en ze heeft

gehockeyd. Dat zou ze even-

tueel nog wel willen alleen

dameshockey is op zondag en

dan werkt ze. Met haar pas

gekochte auto gaat ze naar

haar vriendin in Halfweg. De
twee meiden kennen elkaar al

vanaf het Sancta en samen
gaan ze vaak in Amsterdam
stappen. Meestal in Escape

waar haar broer dé vaste DJ

Raymundo is en waar hij

housemuziek draait. Cindy is

erg trots op haar broer en ze

is, denk ik, de grootste fan

van hem. Ook in Zandvoort is

hij bekend en draait hij veel

tijdens de festivals.

Zandvoort

Soms gaat Cindy lekker uit in

Scandals of bij Neuf in

Zandvoort, dat zijn de enige

uitgaansgelegenheden die haar

trekken. Uiteraard is Cindy

opgegroeid met housemuziek

maar ook Nederlandstalige

muziek bijvoorbeeld van

Wolter Kroes kan ze waarde-

ren. Zandvoort als woonplaats

ziet ze wel zitten maar dan

liever niet in Nieuw Noord waar

ze, buiten de tandarts en de

dokter, niet komt. Liever lekker

dichtbij in het centrum helaas

zijn daar bijna geen jongeren-

woningen te huur."Straks mag
je voor het eerst gaan stem-

men, kijkje dan welke partij

iets daarover zegt in zijn ver-

kiezingsprogram ma,"vraag ik

belangstellend. Cindy is daar

nog niet mee bezig zegt ze:

"Het zal wel. Het enige wat me
erg heeft aangegrepen was de

moord op Pim Fortuijn dat is

het enige dat me politiek iets

zei. Verder zie ik het wel." We
kletsen nog even door maar
dat hoeft niet in de krant.

Gewoon een onderonsje.

Zandvoortse Courant nummer 3 19 januari 2006
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SpVLights
Jema/ia ërna/men, p?uctle/r/i ojTve/radJeMP

JSetAem/Aaarewdm aej/wataAéJ.'

Tekst inclusief foto: € 10,00

Bij voorkeur digitaal aanleveren aan Mo@zandvoortsecourant.nl
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HELE STRATEN ZITTEN op jou te wachten...
^ffk ... ALS JE BEZORGER BENT VAN DE

Zandvoortse Courant

. f~ 'm .

Met spoed zoeken wij' voor de regio

Zandvoortselaan en Tolweg

nieuwe bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-67 44 33

of mail naar info@zandvoortsecourant.nlT *
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CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-groep.nl

msi

RTV N-H
RAIJIO + TV N !) R IJ-H OLL AKI)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie; FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Filmclub Simon van Collem

Bombón - el perro

Regisseur Ca rlos

Sorïn (Historias

minim as) tovert

vooral dankzij de

bijna ongezond

sympathieke

Villegas een erg

eenvoudig verhaaltje om
tot een heerlijke feelgood

movie, inclusief tal van

fotogenieke vergezichten

en warme observaties

van het arbeidersleven in

Patagonië. Ook Bombón
(echte naam: Gregorio)

laat zich niet onbetuigd

met een acteerprestatie

die beslist het predikaat

'naturel' verdient. Boven-

dien is dit een film waar-

in een groep volwassen

mannen hun hersenen

langdurig pijnigt over

de vraag waarom het

zo slecht is gesteld met

het libido van de hond

die hen onophoudelijk

minzaam aankijkt.

Bombón - el perro toont

hoedewerklozeArgentijn

Juan Villegas zich ondanks

de erbarmelijke economi-

sche situatie in zijn land

niet uit het veld laat slaan.

Met een glimlach en een

ingebakken portie naas-

tenliefde houdt hij een

persoonlijke depressie op

afstand. Na een gestran-

de automobiliste uit de

brand te hebben gehol-

pen, krijgt hij van haar

een grote witte rashond

cadeau. Hierna gaan er

tot zijn verbazing allerlei

deuren open die altijd

gesloten bleven en lijkt

financiële voorspoed bin-

nen handbereik.

Illllllllllll

EEN LOT UIT DE LOTERIJ?
WIN UW REIS TERUG MET EEN STAATSLOT

De reisgidsen voor het zomerseizoen liggen voor u klaar. Thuis bij de haard kunt u

alvast wegdromen naar exotische bestemmingen. Daarna staan onze ervaren

specialisten paraat om uw wensen met u door te nemen. Zij bieden de helpende

hand bij het zoeken en boeken van uw reis. Service en persoonlijk advies staan daarbij

altijd voorop. De kans is groot dat uw reisplezier verdubbelt. Want Reisbureau

KVSA geeft aan iedereen die een reis boekt in de periode van 15 december 2005

t/m 31 januari 2006 een gratis Staatslot. Misschien wint u zo uw retssom wel terug.

Staatsloterij

REI6SUHEAUKVSA

Haal de flyer met actievoorwaarden bij onze reiswinkels of lees ze op onze website.

dichtbij voor 'ver weg'
www.reisbureaukvsa.nl

Zand voort

Filmprogramma
19 t/m 25 januari

Wereldservice in Reizen

Bloemendaal - Haarlem - IJmuiden



ifl

Nieuwe

vriendinnen, Trudie de Grauwen Marja van

Ravensberg hebben de grote stap gewaagd."Nu

de kinderen groot zijn hebben we, echt in over-

leg met hen en de familie, besloten om deze win-

kel te beginnen", vertelt Marja, "best spannend

Ja, we liggen ook wel een beetje "uit de loop"

zoals mensen zeggen. Maar we willen het door

verkoop van goede spullen, kwaliteit en betaal-

baarheid toch gaan proberen."
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kralen en

woonwinkel in

Trudiê de Grauw en Marja van bovenst/erg

door L ienke Brugman

Veel mensen herkennen Marja

van haar vroegere baan bij de

Hema waar ze opklom van

parttime medewerkster tot

cheffin. Na haar verhuizing

naar Hillegom bezocht ze

samen met haar echtgenoot,

woonbeurzen. "Het was zijn

werk en ik ging er helemaal in

mee maar langzamerhand
kreeg ik vreselijk heimwee naar

Zandvoort. Toen we weer terug

waren in mijn favoriete dorp

ben ik een tijdje gewoon thuis

gebleven en maakte kennis

met buurvrouw Trudie die ook

mijn vriendin werd. Samen
hielpen we op school als

vrijwilligsters in de creatieve

sector; de school versieren,

Sinterklaasfeest, Kerst en

noem maar op. Trudie wilde

echter wat anders en starten

met een kralenwin kei, ze vroeg

mijn medewerking om de

winkel gezelligte maken. Van

het een kwam het ander, zo is

deze samenwerking tot stand

gekomen."

Op de vraag waar Trudie die

prachtige kralen vandaan haalt

is haar antwoord verrassend.

"Turkije, daar heb je de mooiste

kralensoorten die je maar kunt

bedenken, je gelooft je ogen

niet.Toen ik mijn dochter daar

bezocht omdat ze werk had

gevonden in een kralenwinkel,

werd ik meteen enthousiast.

Eind van dit jaar ga ik er weer

heen om de collectie aan te

vullen. Ik weet nu de groot-

handels en adressen waar ik

mooie kralen kan inkopen.

Alleen de taal is lastig maar
gelukkig spreek ik een paar

woorden Turks en verder kan ik

met Engels wel uit de voeten.

En door voordelig in te kopen

kan ik de kralen leveren tegen

scherpe prijzen zo je ziet."

Voor de kralenliefhebbergaat

er een wereld open. Heel tren-

dy voor de jongelui zijn de

gekleurde, smalle bandjes, je

kunt met een leuk hangertje

of in combinatie met kralen er

een heel trendy sieraad van

maken. En wie niet zo handig

is kan ook een workshop

volgen. Voor slechts € 8.50

inclusief draad, slotje en twee

knijp kraaltjes maak je een

leuke ketting, armband of oor-

hangers, De kralen moet je

apart afrekenen.dat spreekt

vanzelf! Trouwens, wie daar

helemaal geen tijd of zin in

heeft kan voor slechts € 2 een

sieraad laten maken, uiteraard

betaal je dan wel weer de

kralen die jezelf naar eigen

wens en kleur uit kunt zoeken.

Als er tijd voor is heeft Trudie

de ketting in een dag gereed.

Aan de wand hangt een keur

aan aparte kettingen vooreen

zeer redelijke prijs. "De reacties

van mensen zijn hartverwar-

mend", vinden beiden.

Ook voor de sortering aan

leuke woondecoraties is er

grote belangstelling. "Ik heb

elke dag een andere collectie"

vertelt Marja trots. "Maandags,

als de winkel gesloten is ga ik

op stap om leuke dingen

te vinden". En, zegt ze geheim-

zinnig, "je bent de eerste die

het hoort, ik ga ook leuke

cadeautjes verkopen voor

pasgeboren baby's, dat heb je

nog niet in Zandvoort en er is

veel vraag naar". Rondkijkend

in de winkel zie ik grappige

sfeerlichten, kandelaars, prach-

tige vazen maar ook modern
ingelijste platen die zo aan de

muur kunnen. Voor de Kerst

zijn er ook heel aardige

lampjes en woonversieringen.

Beslist even gaan kijken bij

deze twee enthousiaste

dames. Een leuk Kerst of ver-

jaardagscadeau of presentje

voor de pasgeboren baby van

je vriendin is zeker te vinden.

Kralenwinkel La Couronne

06-25340780

(ook voor workshops te bellen)

en Woonkado's Discovery

(06-49102217),

Passage 12 (bij Dirk vd Broek),

Politieke Column

"Verjonging nodig"
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart

belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én

inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken
enkele aspecten van de lokale politiek.

doorHans Botman

Nieuwjaarstoespraken worden

tegenwoordig aangegrepen

om stevige stellingen voor het

voetlicht te brengen. Hoofd-

commissarissen van politie

hebben er een handje van en

ook voorzitter Van den Herik

van Feyenoord haalt vaak uit.

Maar ook onze burgemeester

Van der Heijden laat zich niet

onbetuigd. In zijn eerste rede

van 2005 verraste hij met
een betoog over een fusie

van Zandvoort met andere

gemeenten. Het zorgde weken

voor gespreksstof, in zijn

laatste toespraak deed Van

der Heijden wederom enkele

opmerkelijke uitspraken. Dan

bedoel ik niet zijn opmerkin-

gen over de renovatie van de

Middenbouievard, die in zijn

ogen zelfs essentieel en nood-

zakelijk is voor de Nederlandse

kust. Zeg dan maar eens nee

als gemeenteraadslid.Onze

burgemeester brak dit keer

een lans voor de jongeren in

onze gemeente.

Er zijn in Zandvoort 588 jonge-

ren tussen de 18 en 22 jaar,

zo had hij laten uitrekenen. En

het liefst zou Van der Heijden

een ferm aantal van hen op

7 maart op de kieslijsten zien

staan. Ik geef de burgemeester

hierin gelijk. Van der Heijden

wilde het niet met zoveel

woorden zeggen, maar onge-

twijfeld wordt hij af en toe

moe van de vastgeroeste ideeën

en opvattingen bij onze volks-

vertegenwoordigers. Spranke-

lende oplossingen of creatieve

alternatieven vooreen politiek

probleem zijn in Zandvoort

nauwelijks te vinden. Dat ligt

ook voor een deel aan het

college van B&W. De gemeen-

teraad zou echter niet alleen

moeten controleren, maar

meer creativiteit aan de dag

leggen. En daar kunnen jonge-

ren bij helpen.

Toch stelt ook Van der Heijden

vast dat het met de verjonging

in de Zandvoortse politiek nog

niet echt wil vlotten. Het CDA
zette Gijs de Roode - net twin-

tiger - op een verkiesbare plek

en ook Andor Sandbergen kan

ongetwijfeld voor vuurwerk

zorgen. Bij de VVD zijn Belinda

Göransson en Jerry Kramer

interessa nte n ieuwkome rs . Oo k

de SP en GroenLinks geven de

ruimte aan jongeren. Dus valt

het al met al wel mee en nog

niet alle lijsten zijn definitief.

Een treurig voorbeeld hoe het

niet moet werd afgelopen

week gegeven in de commis-

sievergadering Collegezaken.

In plaats van inhoudelijk en

constructief over zaken te pra-

ten werd er hardhandig door

enkele leden op de persoon

gespeeld. Helaas, verspilde

energie en zonde van de tijd.

De burgemeester kon het ook

niet nalaten om in zijn nieuw-

jaarsrede nog even terug te

komen op de samenwerking

met omliggende gemeenten

en hij werd daarin later ge-

steund door de commissaris

van de Koningin in Noord-

Holland, Borghouts. Deze stelde

dat gemeenten met minder

dan 30.000 inwoners nauwe-

lijks overlevingskansen hebben.

Aangezien Zandvoort daar ook

toe behoort moeten we ons

zorgen gaan maken. Er zit

alleen wel een verschil tussen

een fusie van gemeenten en

meer samenwerking tussen

ambtenaren. Een mooie klus

voor de nieuwe gemeenteraad

om daar eens over na te den-

ken.Ten slotte wil ik nog even

terugkomen op de vorige

column over de websites van

de partijen. G BZ is tekort ge-

daan, er staat wel degelijk veel

informatie op de site. Er zit nog

een hele wereld achter het

logo van de partij. Gewoon even

aanklikken.Zetdatereven bij,

zou ik zeggen.

éD



Voor alle ZandvoortPas houders de i

19 t/m 25 januari

Huisgemaakte Erwtensoep

3 liter €10,-

kijk ook eens op onze website:

www.marcelhorneman.nl

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Albatros, rest.

Belli e Ribelli

Bernard Coiffures

Bibifor Shoes
Bierburcht, café

Bloemen aan zee

BItiijS, Café

Bode, De
Boudoir

Bruna Balkenende
Chin Chin, Discotheek

Confetti, Damesmode
Dam Magasin, Van
Danzee, Hotei Grand Café

Dobey, Dierenspec.zaak

Dubrovnik Joegosl. rest.

Fancy Place

Foto Menno Gorter

Geerling

Greevert Makelaardij o.g.

Heather
Heeren, eetcafé de
Holland Casino

Hong Kong, Chinees rest.

Horneman, slagerij

KVSA, reisbureau

Kwekerij van Kleeff

Lachende Zeerover, de

Laurel & Hardy
Leder Paleis

Lokaal't

Lucas Schildersbedrijf

Mecca
Mimo, pizzeria

Mollie en Co
NG New man Casual

North Sea Piercing

One], Home Decorations Ed

Oude Halt, snackbar de
Ptaids and Pillows

Plein, Snackbar het

Radio Stiphout

Sack-Time

Sea Optiek

Slinger en Zn Optiek
Spofders B.V.

Take Five aan Zee

Trattorio Vacirca

Videoland Videotheek
Voogef, restaurant

Vreeburg, Slagerij

Waves, beach and Health

Williams Pub

Zandvoort Optiek
Zantvoort IJzerhandel

Zaras, Grieks restaurant

Zeemeermin viskar

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 Ji

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

Ruime sortering spiegels

io% korting op vertoon van

ZandvoortPas.

Bezoek ook onze spiegethal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijislaan).

ffoene üeaning Servic e^

10% korting op schoonmaakartikelei

Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 023 5717820

20% KORTING

OP ALLE

TIJDSCHRIFTEN

op vertoon van de pas ^k
in de maand januari

Bruna Balkenende - Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Speciale aanbieding voor pashouders in het

vernieuwde Holland Casino Zandvoort!

Holland Casino Zandvoort heeft een indrukwekkende restyting

ondergaan. Bent u ook benieuwd naarde nieuwe stijl, maak dan

gebruik van de speciale aanbieding voorZandvoortpashouders.

U ontvangt, tegen inlevering van deze advertentie, gratis entree

en een gratis drankje vooreen hernieuwde kennismaking.

In het weekend bieden wij live entertainment vooreen compleet

avondje uit. Speciale maandaanbieding in ons Restaurant Circles:

in januari ontvangt u bij een bestelling van 2-gangen. het dessert

gratis.

Zandvoort. „ .

Een mooie gelegenheid om uit te gaan. "vasnsicP

Minimumleeftijd f8 jaar en geldig identiteitsbewijs. Op vertoon van uw Zandvoort pas en deze advertentie

ontvangt u gratis entree en een gratis drankje voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen

en/oF kortingen, deze aanbieding is geldig tot en met 12 februari 2006. BRS code 01.041.

EMOTION BY

ESPRIT
op vertoon van de pas 15% korting

op de nieuwe collectie lingerie in

de maand januari en februari.

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Op vertoon van uw ZandvoortPas

10 % korting op de a la carte kaart.

Graag even van tevoren melden,

'oor reserveringen: 023-5T161191nfo@tfaz,nI;

Broodje Shoarma € 3,50

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdagt/m vrijdag.

MIMO
Haltestraat Ha Tel 023 S71 44 63

DEZE WEEK:
ALLE

ZANDVOORTPASHOUDERS

10% korting
op

CORRECTIE-
MONTUREN

Kerkstraat 34-36

2042 |C Zandvoort
Tel. 023 -57 12 466

FOTO MENNO GORTER

Voor alle

Z.V.-Pashouders
die een

wegwerpcamera
laten ontwikkelen

en afdrukken.

Een W.W.camera Gratis
tMX € 6.95

Groie Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5

maandag t'm zaterdag vanaf 9.30 uur

www.fotomennogorter.nl
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Cll ^^S ^— Zandvoort-
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ZANDVOORT I^Jtmi
Haltestraat 20 lel, 023 - 571 40 95 5HOOTER!
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Aanbieding:
io% korting op de nieuwe zomercol lectie

voor ZandvoortPashouders.

Thorbetkestraat 1 023 S71 45 93

In januari io% korting op een ïo ritten kaart

voor pilates ofyoga. Probeer het uit!

Cathy Tel. 013 57 131 55

mastaact «grocpsI««Fi ~ personal coaching

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende

prijsopgave

prijs

Tel. 06 UI 4015»
hf*v«n WJ KVK H*»rl»m

^:*"
1'

/

.*'t,w
'«v

Maand januari

0^'Q x* °P vertoon
/ van de pas

2e drankje gratis

1
\J\ Raadhuisplein 1

iinböuartXNfboven) Tel: 5712197

bloemen aan zee

Met ZandvoortPas 5% korting op a lle artikelen,

ook op fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

igopal

Ma t/m ia van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

NG New Man Casual
tortirig op de nieuwe zomereolli

voor ZtmévooeiPemhoudëwt,

'1.58 Jü

{</( „<>r

In mannd januari en «

-, kom.
wxniaceessoij

vooi .-'.ükK iKBiPushouders,

. [22

IV!.. 025-5

website «hvvt et

Greeven

XSfl Makelaardij o.g
«T io% korting voor

^^» a ZandvoortPashouders op
^^\^T een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

SEA OPTIEK
In de maanden januari en februari

10 % korting op alle zonnebrillen

voor ZandvoortPashouders.

*D*Utt6neAt<!Uvt4*iï'MotUe&fr.
Onbeperkt spareribswor €14,25

in de maand januari voor Zam&oortPasIwxMters

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per week!

accuservice s% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg2
2042 GH Zandvoort .

023 - 571 22 40

J-CeatHer
Aanbieding:
In de maand januari 10% korting op

;

dames lingerie en heren ondergoed.

Kerkstraat 38A 023 S73 26 S0

£Vwi!tfn*kra&4SflSwöfc
t-' ra n S

a.A eau tic

^1* ^.5-disjMsitr

Williams

Pub

elke

zondag
Karaoke

voor

Zandvoort
Pashouders
een gratis

drankje!

Haltestraat 44

(023)5716816



Take Five
pfjihïavf.xt stxa\dpaviljnf\ aak 7ff

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zanovoobt

Salsa Danslessen

Dinsdag 24 Januari a.s.

Starten we weer meteen nieuwe cursus

voor beginners aanvang 19,00 UUR

0.L.V.M1CHAEL "MAMBOMIKE"MD.

In de cursus worden de volgende

dansvormen behandeld:

MAMBO, MERENCUE, BACHATA

ENCHACHACHA

MAMBOMIKE heeft ook de vorige ;

cursussen verzorgd

Nieuwe kandidaten kunnen voor
inschrijving of informatie contact
opnemen met, of langskomen bh,

TAKE FIVE. 023-5716119 / iNFO@TFAZ.NL

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVI DSSTRAAT 17

TEL S73 14 47 MOB. 06 51 1 70 765

Set ï4rti yiK il > w inufetab ta rinptaxlititttn.

Tegen Inlevering van deze advertentie

5 haringen voor € 7,50

Inb 1 vn> fttf gtw#n4 »*** «f» **wjtfflW vin iinhtc nwt.

ïfl* in tits Srt1e-S7 U viTKl era <t> cto bcüévafd nöbn Höftïi<J Caaro

WijöedwiijvrftöF*iMvvi«e«rtiR ürïopndsYönt; fcujtfvanZawiröal

WBirawteKhae^ r*&ai. vw? Palirg Kateljaw, ^Ö2W3Ü6S6^06-li22W&l5

'ft^oriaoaaa *n fToy vad meer wiïw koüdsw^rEv-j:.?

{Op cfcï mcfli *a^t 23_t=v wrj eita dagm zöhdagi gscpsnd)

KRANT NIET
ONTVANGEN?

Be! vrijdag tussen 14.00 - 18.00 uur 023 571 61 05 of 06121 361 36 U kunt deze ook gratis afhalen bij;

* Bruna Balkenende- Grote Krocht i8 Bibliotheek - Prinsesseweg i • Gemeente - centrale balie

• Bloemenhuis W. Bluys - Winkelcentrum Nieuw Noord • Redactiekantoor- Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ook biljarten

is mogelijk!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort

re

I

6HTSJM
Onbeperkt genieten met een zeer ruime

keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs;

Maandag t/m Donderdag

€ 14,50 p.p. * € 8,75 (kind t/m 10 jaar) •

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€16.50 p.p. •€ 8,75 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 • 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

TC
1

sa

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen

administratieve dienstverlening management ondersteuning

Thorbeckestraat 18 * 2042 GM Zandvoort «Tel 57! 9396
Fax 573 1 1 9 1

• accountantskantoor@huppelschoten.nl

©Zandvoortse
Courant

Kijk ook eens op de website

www.zaTidvoortsecourant.Til

ippet/tap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Ck



B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Opening Wok Palace

doorC, van Celder

Foto 's: OvM Fotografie

Ik was op 7 januari uitgenodigd bij de opening van het Wok
Palace op de Zandvoortselaan 187 (het voormalige restaurant

"Het Baken"). Het volledig gerenoveerde pand biedt plaats aan

200 wokliefhebbers. De gastheer is Wen Bin Hu, maar voor het

gemak kunt u hem aanspreken met Ping. Ping is vijfentwintig

jaar oud en gaat deze zaak grotendeels met zijn vrouw en ande-

refamilieleden runnen. Hij is op zijn tweedejaar met zijn ouders

naar Nederland gekomen en de horeca is hem met de paplepel

ingegoten. Zijn ouders hebben van 1984 tot 1992 in Eemnes het

restaurant "Golden House" gehad en hebben nu ongeveer tien

jaar een "Golden House" in Bussum. Hij heeft al die tijd met zijn

ouders meegewerkt en viel af en toe in bij zijn neef, de eigen-

aarvan Wok Plaza in Groenekan, vlakbij Utrecht. Zijn neef had

dit restaurant ook maar pas geopend en heeft hem na enig

moment voorgesteld om full-time bij hem te komen werken.

Hier heeft Ping geleerd om van een nieuw restaurant met 180

zitplaatsen een goedlopende zaak te maken. En nu was de tijd

rijp om een eigen zaak te beginnen.

Wok Palace: de kleurstelling

van de zaak en het interieur

zijn door Ping zelf uitgekozen,

hoewel hij toegaf ook enkele

ideeënvan zijn neef gepikt te

hebben. Helaas voor hem
en zijn familie was de wet
BIBOB zo ingewikkeld dat het

twee maanden langer heeft

geduurd voordat de zaak open

kon gaan. Maar nu is Wok
Palace er helemaal klaar voor.

Een hele grote zaak met een

mooie ruimte voor het warme
buffet met voorbereidde

gerechten zoals kleine pittige

gehaktballetjes, saté, mihoen,

fu yong hai en twee soorten

soep. Een keur van vlees, vis,

verse groente en fruit voor het

dessert staan te pronken in het

gekoelde buffet.

Gastheer Wen Bin Hu, alias Ping

Ping gaf deze avond uitleg aan

de gasten over hoe zij het

meest optimaal van het wok-

ken of van deTeppayakiplaat

konden genieten en beklem-

toonde dat het nemen van

meerdere kleine porties beter

is dan in één keer een bord vol.

Men kan kiezen uit wokken of

van de Japanse Teppanyaki-

plaat, maar beide mag natuur-

lijk ook en men kan een keuze

maken uit acht verschillende

sausen. De kleine opstart-

problemen zoals muziek en

verwarming zijn intussen

opgelost en zachte achter-

grondmuziek klinkt nu bij het

binnenkomen in een warme
zaak.

Hoe wil Ping zich onderschei-

den van alle andere wokres-

taura nts die al in de omgeving

zitten? Hij omschreeft dit als

volgt: door zelf altijd aanwezig

te zijn, zijn gasten ook als gas-

ten te ontvangen en te behan-

delen en in te spelen op de

wensen van hen in welke vorm

dan ook. Dit bleek ook op de

avond zelf omdat hij ook uit-

nodigingen had gestuurd aan

Nieuw Unicum en ruimte had

gemaakt voor rolstoelers. Hij

was zichtbaar blij dat er ook

verschillende bewoners aan de

uitnodiging gehoor hadden

gegeven. Wok Palace is zeven

dagen in de week open, van

16.00 tot 22.00 uur doorde-

weeks, en in het weekend tot

23.00 uur. Als er speciale acties

zijn, leest u het wel in onze

krant.

Ik wens Ping en zijn familie

veel succes en hoop dat het

voor hen een "Golden" Wok
Palace wordt.
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Autobedrijf Zandvoort voor

één dag Grand Café Witte

De

Op 8 januari was de nieuw-

jaarsborrel van Rob Witte. Ik

was de deur van autobedrijf

Zandvoort nog maar net binnen

of ik werd al verwelkomd door

gastheer Rob, die na de gebrui-

kelijke beste wensen, direct

een drankje voor ons ging halen.

De zaak was omgetoverd tot

een heuse horecagelegenheid,

met op de ene hefbrug de bar

en op de andere het koude

buffet. The Mainstream Jazz

Combo onder leiding van Ger

Groenendaal speelde prima

jazzmuziek, af en toe afgewis-

seld met de zoet gevoosde

stem van een zangeres. Het

hele monteursteam: Joopjan

en Kenneth.die normaal onder

Het ruime restaurant biedt voldoendeplaats

Orie Generaties Witte

uw auto liggen met de vette

handen van dien, waren alle-

maal keurig in het pak gesto-

ken en gedroegen zich als

waardige gastheren. Vader Rob

en zoon Robin met Anja Koper

(de mooie vriendin van Rob) en

Marja de Schone (de dame van

kantoor) zorgden ervoor dat

het een ieder aan niets ontbrak.

En er waren nogal wat vrienden

en klanten op komen draven.

Ik ontmoette Willem Zeinstra

en Jacques van de Berg (de

oude voorzitter van de KNRM)
die samen met Rob Witte nog

in de Raad van Elf hadden

gezeten bij het toenmalige

Duystergast. Ik vroeg

aan diverse gasten

waarom ze dachten

dat het zo druk was

en steeds kreeg ik min

of meer hetzelfde ant-

woord . Zo geze 1 1 ig a Is

het vanavond is, zo

werkplaats omgebouwd totfeestzaal

gezellig is het hier iedere dag.

De service die je hier krijgt, met

de daarbij behorende aan-

dacht zou een goede barkee-

per niet misstaan. Het is maar

dat u het weet. Ik zag het echt-

paar Van Deursen, u weet wel

van de oude drankwinkel in de

Kerkstraat, stevig op een

rumba dansen, terwijl hij me
altijd heeft gezegd dansen te

haten. Ger Groenendaal vroeg

me of ik niet eens aandacht

zou kunnen schenken aan

de Jazzconcerten in Hotel

Esplanada. Daar wordt iedere

zaterdag en zondag goede

jazzmuziek gespeeld. Op 22

januari speelt The Mainstream

Jazz Combo en hij raad u aan

om eens lekker te komen
genieten onder het genot van

een hapje en drankje. Let op de

advertenties in onze krant voor

het wekelijkse programma. Ik

hoop ook van de partij te kun-

nen zijn. Ik verliet het pand om
20.00 uur en was absoluut

niet de laatste; de bruggen

met bar en buffet waren nog

steeds niet omhoog gedaan.

Een leuk initiatief van een

ondernemer om buiten de nor-

male nieuwjaarsborrels van de

horeca, ook eens iets te doen

voor zijn trouwe garageklan-

ten. Ik raad u aan om 1 april in

uw agenda te schrijven (het is

geen grap), dan stappen Rob

Witte en zijn Anja in het huwe-

lijksbootje. Ze willen graag dat

Hans Hogendoorn (bij deze

Hans) het huwelijk voltrekt en

Rob meldde mij dat dit een

nog groter en uitgebreider

feest wordt en dat iedereen

welkom is. U leest het wel in

onze krant.



ENIGMA REFLEXICA
ADVIES - EN TRAIN1NGSBUREAU
PRAKTIJK VOOR PSYCHO-NLP-

TA THERAPIE EN PERSOONLIJKE COACHING
Gerrit H.Bruil • Hogeweg 58, 2042 GJ Zandvoort

• tel. 023-5734353 • fax. 023-5734354 mobiel: 06-54625999

• E-mail: gerrit.bruil@tiscali.ri! * Website : www.enigmareflexica.nl

OP ONTDEKKINGSREIS MET

NLP
Deze succesvolle cursus gaat opnieuw van start in ons eigen trainingscentrum in Zandvoort,

Een bijzondere reis in 10 dinsdagavonden met als basis:

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), aangevuld met psychologie kennis uit de

Transactionele Analyse en Systemisch werk.

Voor een ieder die op een punt in het leven is gekomen en de vraag zich aandient:

"is er niet veel meer uit mijn leven te halen ?"

Nieuwe inzichten, vaardigheden en bronnen bij jezelf aanboren,

waarvan je niet eens wist datje ze in je had ?

Maak een MEGA-stap in je Persoonlijke Groei !

Voor meer info en opgave: www.enigmareflexica.nl

En telefonisch: 023-5734353 of 06-54625999

"Inspiratie en inzicht is de bron van persoonlijke groei'

Steeds meer mensen ervaren in onze cursus dat NLP hen meer keuzes biedt.

Durf jij die uitdaging met jezelf aan te gaan ? Reageer snel en meld je aan !

Start l Dinsdagavond, 24 januari 2006, 20.00 - 22.30 uur

Lokatie: Hogeweg 56 e, Zandvoort
CurSUSdUUr: 10 avonden.

Enigma Reflexica start nieuwe

cursussen in Zandvoort

Enigma Reflexica is een Trainingsinstituut

en Praktijk voor Psycho-, NLP- en TA-thera-

pie, gevestigd aan de Hogeweg 56E.

Oprichter is Gerrit Bruil en vanwege een

lange loopbaan, veel ervaring en studies op

dit gebied heeft hij er in 1995 voor gekozen

lijn kennis nog doelgerichter op mensen te

gaan overbrengen: Enigma Reflexica, wat

letterlijk betekent 'het raadsel van de reflexi-

ca', werd geboren.

Cursus Neuro-Linguïstisch Programmeren

Deze maand nog start Enigma Reflexica een

aantal nieuwe cursussen, waaronder de cur-

sus NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren).

NLP geeft je veel inzicht in de onbewuste

sturing van je doen en laten en leert je

bewuster gebruikmaken van jouw uit-

zonderlijk menselijke vermogens. Deze cur-

sus helpt je het raadsel van de menselijke

communicatie te ontrafelen en verder op

weg in je persoonlijke groei en succesvolle

communicatie met jezelf je partner, kinderen,

vrienden, collegae en anderen.

Start: Dinsdag, 24 januari a.S., 20.00 uur,

10 avonden, kosten € 245,-.

Systemisch werk en Familieopstellingen

In het trainingscentrum van Enigma

Reflexica wordt één avond per maand een

opstellingenavond georganiseerd. Dit syste-

misch werken heeft tot doel de verborgen

verstrikkingen, die tot blokkades en belem-

meringen in het functioneren leiden, binnen

een systeem zichtbaar en hanteerbaar te

maken. De eerstvolgende avond is maandag

23 januari en de kosten bedragen 5 euro per

persoon. Ook is het mogelijk hierbij zelfvra-

gen in te brengen.

Resetyour brain!

Voor de nog intensievere cursus moetje zijn

bij de driedaagse workshop 'reset your brain'.

Er wordt hier gewerkt vanuit de gedachte

dat iedereen interne 'saboteurs' heeft, zoals

bijvoorbeeld angst, minderwaardigheid en

boosheid. Doel van deze workshop is, door

gebruik van onder andere NLP, Transactionele

Analyse en Systemisch werk, deze 'saboteurs'

in kaart te brengen en er afscheid van te kun-

nen nemen.

Wil je zoals op de foto te zien is ook je per-

soonlijke masker afnemen? Wil je meer

weten over Enigma Reflexica? Over moge-

lijkheden voor persoonlijke coaching?

Kijk op www.enigmareflexica.nl of

bel 5734353/06-54625999.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pas u biedt!

ZandvoortPas 2006

©ZANDVOORT
Achternaam + voorletters)..

^iMftOWw*"*" 1

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening)

.

ZandvonrtPa;

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop,

voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

• Redactie Zandvoort.se Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nummer 61.57.69.055

ow 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duielijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt die, tesamen met de

'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas, binnen 5 werkdagen

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.

Oi
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Shoppen... Hate it or Love it

Kleding, zeker een van de belangrijkste

dingen in het leven en vooral in dat van

jongeren. Wat zat ik vandaag eens aan-

trekken, ziet het er wel uit wat ik nu aan

heb, wat vinden anderen ervan? Voor de

een is shoppen een hobby, voor de ander

een kwelling. Maar dat niet alleen... het

kan ook verslavend zijn!

Hoe staat het met 't

Zandvoortse shopgedrag?
Wij vroegen vier verschillende

typen jongeren hoe belangrijk

kleding voor hen is, waar ze het

liefst shoppen en waarom.

Sharon 20 jaar: "Ik ben niet zo'n

type dat iedere maand nieuwe

kleren moet hebben. Hoewel

mijn broeken vaak wel van een

merk zijn, omdat dat gewoon
het lekkerst zit, hoeft dat

bij mijn shirtjes niet altijd zo

te zijn. Waar ik winkel maakt

me ook niet echt veel uit.

De ene keer ga ik naar

Amsterdam en de andere keer

naar Amstelveen. Maar het kan

ook zo maar zijn, dat ik er een

dagje voor naar Den Haag ga

en als het even mee zit naar

Antwerpen."

Djiddu 20 jaar:

"Ik ben erg vaak met kleding

bezigen vind het dan ook heel

belangrijk hoe ik erbij loop.

Buiten dat het meestal wel van

een merk moet zijn, moet het

ook wel lekker zitten natuur-

lijk. Ik ben best ijdel. Ik ga het

liefst naar Amsterdam, want
daar zitten gewoon al mijn lie-

velingswinkels. Replay is echt

mijn merk, dus daar koop ik

het liefst en het meest."

Victoria 22 jaar:

"Shopverslaafd? Ik ben dat wel,

ja." (Loopt met drie tassen

nieuwe kleding als we haar

tegenkomen). "Ik ben op mijn

vrolijkst als ik de hele dag heb

lopen shoppen in Amsterdam

of Haarlem. Mijn favoriete win-

kel is die van Guess in de

Kalvertoren in A'dam. Wat ik

ook een leuke winkel vind is

Only. Niet al te duur en toch

erg leuk. Met een middagje

Bijenkorf doe je mij ook wel

een groot plezier."

Toch wel wat verschil in de

behoeften van jongeren dus.

Misschien leuk om te weten

wat onze "favo" winkels zijn...

Jack en Jones: Soort van Only

winkel, maar dan voor jongens.

Niet duur maar erg leuk.

Hennes & Maurits: Niet weg
te denken uit het leven van

jongeren. Vero Moda: Net

zoiets als Only, erg hip en niet

te duur. Trouwe ns....Ook bij

C&A vind je wel eens super

leuke dingen. Jammer dat er

toch nog een stempel op dat

soort winkels zit en veel leef-

tijdsgenoten het maar raar

vinden als je er iets koopt. Hoe

lang gaan jullie dat nog vol-

houden?

Maar wat dachten jullie van

Zand voort? Er zijn best veel

hippe kledingzaken in ons

eigen dorp te vinden. Kijk maar

eens naarde advertenties voor

de ZandvoortPas, daar staan

meerdere kledingzaken en die

geven nog korting ook (als je

een pas hebt dan natuurlijk).

Marcin 19 jaar:

"Tsja, kleding interesseert mij

niet zo. Ik ben niet gek op win-

kelen dus doe het ook niet

vaak, alleen als het echt nodig

is. Als het lekker zit ben ik

tevreden. Haarlem is lekker

dichtbij, dus de ideale plek voor

mij om te slagen."

What's new and what'shot!?

Ongeveer dertien jaar geleden opende GSUS-Industries,

een zeer bekend Nederlands kledingmerk, één kleine

winkel in Arnhem. Met hun humoristische, J

originele, eigenwijze, maar zeer mode-
bewuste kleding, spottende advertenti

met teksten als'GSUS sucks'en hun

logo met de doornenkroon zijn ze

meer weg te denken uit modeland

DoorNoa

Jan Sch rijver, Angeliqu e Berkhout

en Peter Steenstra, de oprichters

van GSUS-Industries, besloten om
in 1993 samen te gaan werken. Ze

wilden af van de oversized 'kleding i
dat begin ja ren '90 het modebeeld f

domineerde, Streetwear, sport-

swear en clubwear werden gecom-

bineerd met kledinglabels uit de

skatescéne, wat een ideaalconcept

bleek, want het sloeg aan! Ook de

controversiële naam zorgde voorde
;

nodige media-aandacht en dat ter-

j

wijl die alleen gekozen was om de eers^

letter 'G welke in die tijd vreselijk hip was zoals in 'Gangsta

Rap' en 'G Love' (die toen zijn eerste plaat uitbracht).

Al zeer snel begonnen trendsetters en bekende

ïnsen CSUS te ontdekken en binnen

twee jaar stonden zij met een volwassen

collectie op de internationale vakbeur-

zen. Inmiddels wordt GSUS door een

^veel bredere groep geaccepteerd.

In de lente van 2005 werd er een

nieuwe junior kledinglijn (voor kin-

deren tussen de 4 en 12 jaar),

GSUS&GBRO, gelanceerd en zijn

ze een eigen b rillen lijn gaan ont-

werpen. Verder openden zij in de

maand mei hun nieuwe winkel,

Heaven's Playground, in het

Magna Plaza in Amsterdam en

focussen ze zich sinds september

2005 op fietsen. GSUS-Industries

blijft zijn bereik uitbreiden en dus

| komen er steeds meer nieuwe

items die je zeker moet aanschaffen

voor een coolë lookl

Een beetje vlees

At een klein maandje kan ik op

mijn televisie mijn favoriete

tv zender 'F-TV', oftewel

Fashion-Television ontvangen.

Hoe ik dit kan ontvangen

is mij een raadsel, maar ik,

als echte modefreak, ben

zeer verheugd en kijk dan

ook elke dag! Modeshows,
interviews met prachtige

modellen en de kledingont-

werpers maar ook film-shots

van achter de schermen

(kun je met eigen ogen zien

hoe de meiden zonder make-

up eruit zien!) en diverse

feesten waar beroemd-

heden (zoals Paris Hilton en

haar vriendinnetjes) tot diep

in de nacht blijven dansen

en sjansen op muziek van

zeer bekende artiesten.

Maar wat mij wel erg opvalt

en frustreert zijn de dunne,

naar anorexia neigende,

jonge modellen. Veel jonge

meiden zien hen als een

voorbeeld en proberen ze na

te streven, maar wees eens

echt eerlijk: hét ziet er toch

niet uit? Ze zijn zo dun dat

je hun ribben kunt tellen.

Laatst zag ik een bot ergens

uitsteken waarvan ik niet

eens wist dat het bestond

!

Is dit nu echt het ideaal-

beeld? Is dit nu waar man-
nen op vallen? Waar zijn de

modellen die een beetje

vlees (en misschien wel vet)

met zich meedragen geble-

ven? Is die trend van de

Latin-dames, zoals Jennifer

Lopez en Shakira (met heu-

pen en flinke borstpartij)

niet doorgedrongen tot

de catwalk? Toch vreemd,

aangezien de vrouwen van

tegenwoordig trots moeten

zijn op hun welgevormde

rondingen. Dat wordt ons

immers de hele tijd voor-

geschreven door diverse

media. Maar die trend zet

zich niet door in de mode-

wereld. Van mij mogen op

decatwalkswel meiden met

vlees rondhuppelen. Kunnen

we eindelijk zien hoe die

mode bij ons - lees: de

gemiddelde (jonge) vrouw •

zou kunnen staan!
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t VAN

SCHAIK
Makelaar O.G.&

Haarlemmerstraat 42

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A
2042 Gj Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJ E KTEN -ADVIEZEN

Monumentale vrijst. villa met 5 slaapk., veranda,

vrijst. stenen garage en achtertuin op het zuiden

met achterom. Ind.: Beg. gr.: entree, vestibule,

gang, zijkamer (slaap-/werk- of speelkamer),

ruim toilet, garderobe, zonnige woonkamer met

opensl. deuren naar de veranda, dichte keuken,

badkamer, ie verd.: ruime overloop, 4 slaapk.,

badkamer met douche en toilet, kastruimte.

• Karakteristieke veranda over de gehele voor-

zijde

• Woonoppervlakte ca. 160 m'

Vraagprijs € 498.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 42a

Aan de duinrand gelegen hallvrijst. woonhuis

met vrijst. stenen garage, voor-, zij- en achtertuin

en parkeergelegenheid op eigen terrein.

Entree; gang met kelderkast; toilet; woonk, met

erker en openslaande deuren naar de tuin; keu-

ken v,v. dïv. inbouwapp.;

ie et.: 3 slaapk.; badk. met ligbad en wastafel;

2e et.: zolderkamer; wasruimte met c.v.^opstel-

ling. Vrij uitzicht op de duinen. Tuin van ca. 23 m.

diep.

Vraagprijs € 429.000,- k.k.

Dr J.G. Mezgerstraat 70

--M-
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Op ca. 50 m van het strand en nabij het centrum

en openbaar vervoer gelegen goed onderhouden

eengezinswoning met voortuin en achtertuin met

stenen schuuren achterom.

Ind. beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzon woon-

kamer met plavuizenvloer en trapkast; open keu-

ken v,v, inbouwapp.; ie et.:overloop; 2 royale

slaapk.; badk. met wastafel, douche en wasma-

chine-aansluiting. 2e et.: ruime zolderkamer met

dakkapel.

• C.V.-gas (Bosch HR. 2005)

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

A)s
zandvoort je lief >s • •

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Zandvoort is klaar.

Binnenkort kunt u het in zijn geheel lezen op de volledig

vernieuwde website die volgende week in de lucht gaat.

Wilt u niet langer wachten en nu vast weten waar de PvdA
voor staat? Bel of mail ons en wij sturen het u toe!

El zandvoort@ pvda.nl

m Maaike Koper 57 1 3546 / Annelies van Kooten 5730846

Partij van de Arbeid

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN !?!

DAGMENU 7,-

023-5734001

Meubel Outlet
Zoals het eigenlijk bedoeld is!

pa mjgafi

Uw 'T

,mM
Stoelen, Kasten, Tafels tegen sterk gereduceerde prijzen!

Grote Krocht 38 te Zandvoort

Oh



Vijfenvijftig plus

Zandvoortse Courant nummer 3 • 19 januari 2006

door Ton Timmermans

"Kom lachen in Theater Carré"

Van Johan Buziau tot Toon
Hermans, van Heintje Davids tot

Wim Sonneveld. ledere topartiest

wilde er op het toneel staan.

Dankzij het bouwen van een
toneelvloer bleef het oude circus-

gebouw in Amsterdam voor de
sloop gespaard. Tot op de dag
van vandaag staat theater Carré

synoniem voor een gezellig

avondje uit.

In het najaar i886 kreeg

Oscar Carré de bouwvergun-

ning voor een stenen circus-

gebouw aan de Am stel, in

Amsterdam. Het theater

had een zaal van 26 meter

hoog, 34 meter lang en

37 meter breed.

Talenten
Met de zitplaatsen in een

hoefijzervorm rond de piste,

bood het circustheater plaats

aan 2.000 toeschouwers.

Het hele gebouw werd ver-

licht door gaslampen. Na de

dood van de stichter is het

theater Carré de plaats ge-

worden van volksvermaak van

hoge kwaliteit in velerlei vor-

men: variété, opera, operette

en volkstoneel. In 1907 kwam
er het fenomeen van de revue

bij. Er traden talenten op
zoals Louis Davids, Henriette

Kohieren Johan Buziau.

Circuspiste

In 1924 was het circus weer
terug in Carré en moesten
de stallen worden heringe-

richt voor het Circus Henny
met zijn omvangrijke mena-
gerie van de meest exotische

wilde dieren en natuurlijk

de 84 paarden. De hal werd
bekleed met marmer, er

kwamen een foyer en nieu-

we vestiaires bij. In de zaal

werden de felle circuskleu-

ren van voorheen vervan-

gen door stijlvolle pasteltin-

ten. Ook kwam er een

nieuw toneel dat zodanig

geconstrueerd was dat het

binnen 24 uur plaats kon

maken voor een circuspiste.

Sterren

Inmiddels had het theater

een nieuw gezelschap als

vaste bespelers aangetrok-

ken: de Meyer Hamel Revue

met sterren als Sylvain

Poons, Louis Davids, Fien de

la Mar en dé ontdekking
van die tijd, Lou Bandy, een

weergaloze conferencier,

moppenvertelleren liedjes-

zanger. De inhoud was sim-

pel, de opgewekte toon sloeg

erg goed aan bij het publiek.

Zijn conferences, waren
meestal geïmproviseerd en

gelardeerd met moppen.

Hij kon zijn publiek stevig

op de hak nemen en dat

vond men prachtig.

Genieten
In de jaren dertig betraden

voor het eerst ook buiten-

landse vedetten het toneel

van Carré. Zo vermaakte de
beroemde clown Crock het

publiek met zijn eigen

show en kwam van het

Casino de Paris de zwarte
sensatie Josephtne Baker

over. Voorts traden de Mills

Brothers op, de Comedian
Harmonists en speelde het

orkest van Jack Hylton in

Carré. Voor prijzen van 15

cent tot i,75 gulden kon het

publiek in die tijd een avond

lang genieten in Carré.

Levenslustig

"Al is niet alles pais en vree,

kom toch eens lachen in

Carré", aldus een affiche uit

de begintijd van de Duitse

bezetting. Ondanks alle

beperkingen ging het amu-
sement in die donkere jaren

gewoon door in het theater

aan de Amstel, Na de oor-

log, in juni 1945, zorgde

Henriette Davids weer voor

licht in het theater door te

schitteren in de eerste na-

oorlogse variétévoorstelling.

Haar tamelijk klein maar
gezet postuur paste bij een

optreden in sketches van

altijd levenslustige, met
licht Amsterdams-joods
accent sprekende vrouwen.

Bron: www.theatercarre.nt

André van duin in Carré

Wie kent hem nog: Dag Hammarskjöld
'DeVN is nu een schip zonder

stuurman'. In de hele wereld

was het op die gedenkwaar-

dige 18de september 1961

voorpaginanieuws. Een vlieg-

tuigongeluk kostte het leven

aan de toenmalige Secretaris-

Generaal van de Verenigde

Naties. Dag Hammarskjöld
zou die dag in Rhodesië

besprekingen voeren.

Die reis werd de staatsman

echter noodlottig; een slag

voor de Westerse wereld.

Na de Tweede Wereldoorlog

wilde West-Europa één blok

vormen tegen het gevaar

dat uitging van de groot-

machten achter het 'IJzeren

Gordijn'. In 1953 werd Dag
Hammarskjöld gekozen tot

Secretaris Generaal van de
Verenigde Naties. De twee-

de Secretaris-Generaal had

de opgave lidstaten te

bewegen tot samenwer-
king en te streven naar een

Dag Hammarskjöld

collectieve veiligheid. Een

vliegtuigongeluk maakte in

1961 evenwel een vroegtij-

dig einde aan zijn leven.

Toewijding
Dag Hjalmar Agne Ham-
marsköld werd geboren in

1905 in een Zweeds dorpje.

Al op 29 jarige leeftijd pro-

moveerde hij aan de univer-

siteit van Cambridge tot

doctor in de Economische

Wetenschappen. Zijn inte-

resse ging vooral uit naar

literatuurgeschiedenis, wijs-

begeerte en de Franse taal.

In zijn studietijd verdiepte

Dag Hammarskjöld zich in de

grote wereldproblemen. Al

spoedig stond hij bekend om
zijn toewijding en brede visie.

Marshallplan
Het duurde niet lang of Dr.

Hammarsköld bekleedde
allerlei hoge politieke posi-

ties. Zo werkte hij mee aan

het Marshallplan, dat zorg-

de voor wederopbouw van

het door de oorlog geteis-

terde West-Europa. In 1953
werd hij benoemd tot opvol-

gervan de eerste Secretaris-

Generaal van de Verenigde

Naties, de NoorTrygve Lie.

Staatsman
Op 49-jarige leeftijd leidde

Hammarskjöld een veelom-

vattende wereldorganisatie,

waaronder het Internatio-

naal Gerechtshof in Den
Haag. Zelf betitelde hij zich

als 'internationaal ambte-
naar'. Het grote publiek zach

hem als een invloedrijk

staatsman die mede over het

lot van de wereld kon beslis-

sen. Zijn wettelijke bevoegd-

heden waren echter beperkt.

Hij wist de functie van

Secretaris-Generaal te laten

uitgroeien tot een zelfstan-

dige, on afhan kei Ij ke functie.

Suez
Tijdens de Koude Oorlog
ondervond ook Dag Ham-
marskjöld dat het met de
grote mogendheden moei-

lijk kersen eten is. Dankzij

zijn tactvol optreden lukte

het hem om tijdens zijn

missie naar Peking in 1955
elf gevangen Amerikaanse
piloten vrij te praten. Ook
voorkwam hij keer op keer

dat het Palestijnse vraag-

stuk leidde tot een oorlog.

De boomlange diplomaat
Hammarskjöld speelde een

bemiddelende rol in de

spannende crisis rond het

Suezkanaal in Egypte.

Sabotage
In 1956 hield heel de (wes-

terse) wereld de adem in tij-

dens de Russische inval in

Hongarije. De Secretaris-

Generaal ondernam verwoe-

de bemiddelingspogingen

tijdens de crisis van een land

dat zich vrij wilde vechten. Het

neerslaan van de Hongaarse

opstand zag hij als een

rechtstreekse aanval op de

vrijheid. Muiterij in het

Kongolese leger leidde tot

chaotische toestanden die om
een oplossing schreeuwden.

De Kongolese leiders kon-

den Hammarskjölds optre-

den in dat conflict niet

waarderen. Er bestaan ster-

ke vermoedens van sabota-

ge van zijn vliegtuig, maar
de werkelijke oorzaak is

nooit opgehelderd. Dag
Hammarskjöld is 56 jaar

geworden en werd in 1961

postuum de Nobelprijs voor

de Vrede toegekend.
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Handbal

Opnieuw fors verlies handbalsters

De handbalsters van ZSC hebben ook de belangrijke partij in de

strijd tegen degradatie verloren. Aalsmeer 5, waartegen in de

thuiswedstrijd de enige overwinning tot nu toe werd geboekt,

was in eigen huis met 26-19 veel te sterk.

Zowel Aalsmeer als ZSC

begonnen afwachtend zodat

de score aanvankelijk laag

bleef. Aalsmeer opende de

score en liep geleidelijk uit via

4-1 en 10-5 naar een 14-10 rus-

stand, zonder dat ZSC ook

maar in de buurt van gelijke

hoogte kon komen.

In de tweede helft leek ZSC

terug te komen, maar naar

mate de strijd vorderde werd

duidelijk dat het ook deze keer

, een zware nederlaag zou wor-

den. Na de korte opleving ging

het, zoals de laatste wedstrij-

den regelmatig het geval is,

opnieuw totaal mis. Ondanks

een optimale inzet werd het

via de tussenstanden 22-15 en

24-18 uiteindelijk een forse 26-

19 nederlaag. Debbie Tibboel

scoorde zeven keer en Romena

Daniels schoot vijf keer raak.

Lucia van der Drift (4), Laura

Koning (2) en Martina Balk

zorgden voor de overige doel-

punten. Het doelpunt van

Martina Balk was overigens

bijzonder mooi, omdat zij vrij-

wel vanaf de achterlijn de bal

via de paal in het doel schoot.

Viswedstrijd

Wrakviswedstrijd leverde

redelijk gul op

Zondag was de eerste wedstrijd op de Noordzee voor de vissers

van de Zeevis Vereniging Zandvoort. Achttien leden gingen mee
op de wrakvistocht vanuit IJ mui den.

Al snel nadat de schipper de

boot boven het eerste wrak

had verankerd, kwamen de

eerste gullen al boven. Peer van

Warmerdam wist een gul van

50 cm uit het wrak te halen en

ging op dat moment aan kop.

Ook bij het tweede en derde

wrak werden mooie gullen aan

de haak geslagen. Frans

Lammers was daar de gelukki-

ge en haalde een gul van 52 cm
aan naar boven. Ook werden

steenbolk, schar en wijting

gevangen. Bij het laatste wrak

wist Lammers een nog grote-

re gul te vangen, een van 54
cm. Mede hierdoor werd hij

winnaar van de wedstrijd. Hij

ving totaal 212 cm aan vis. Rob

Wind werd tweede met 150

cm en Peer van Warmerdam
werd derde met 130 cm.

Aanstaande zondag is er weer

een strandwedstrijd voor de

leden. Vanaf 10.00 uur zullen

de hengels nabij reddingspost

noord weer uitgegooid worden.

Puzzelrit
• Laurel & ilar<!\ *

.-i

•
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Afgelopen zondag was de vijfde puzzelrit van eetcafé Laurel &
Hardy. Deze rit begon niet onopgemerkt. De winnaressen van de
vorige rit verschenen met een verlengde limousine aan de start.

Daarin zaten ook 'mini' Laurel en 'mini' Hardy, ofte wel Sam
Hoejenbos en Nils v.d. Boogaard. Café-eigenaren Ron en Gerda
Brouwer waren zichtboor verrast doordeze stunt!

FUTSAL

Zandvoort Noord verliest nipt

Als er al sprake was van een manier van oorlog voeren tegen

de Dry Cleaning Service uit Beverwijk, dan moest het wel de

ongewassen shirts van Zandvoort Noord zijn. Vooral het keep-

erstenue van Robin Luiten stonk van meters afstand. Coach

Snijders had zijn ploeg alleen daarom al op de opdracht gege-

ven om zover mogelijk van het doel af te spelen.

De 'chemische oorlogvoering'

ten spijt, bracht Zandvoort

Noord niet waar het moest

zijn. Pas in het tweede gedeelte

van de eerste helft liepen de

Beverwijkers naar 0-3 en tegen

het einde van het eerste bedrijf

stond het al 0-4. De achterstand

werd min of meer veroorzaakt

door Robin Luiten, die, als het

goed gaat meespeelt. Daar zit

ook het risico omdat Zandvoort

Noord dan bij balverlies het meest

kwetsbaar is. Er was daarom
een klein gebrek aan creativi-

teit omdat Luiten achterin

bleef hangen. Het werk dat

Luiten leverde was allesbehalve

slecht. Dry Cleaning Service

speelde slimmer, omdat de

Zandvoorters net niet op de

goede plekken stonden en de bal

niet goed mee konden nemen.

In de tweede helft ging het

roer om. Al snel kregen de

Beverwijkers het wat benauwd

toen Zandvoort Noord snel en

gemakkelijk doelpunten ging

maken. Arno Stobbelaar deed

daarvoor een duit in het zakje

met twee snelle goals. Aan-

voerder Arthur Paap deed ook

mee waardoor de achterstand

ineens werd verkleind. Nog een

doelpunt van Stobelaar erbij

zorgde ervoor dat het verschil

twee doelpunten bedroeg.

Inmiddels stond het 4-6. Op
dat moment was het geloof in

een gelijkspel aanwezig, op dat

moment was er circa 9 minu-

ten nog te spelen. Een fraai

lobje van Beverwijkse zijde

maakte aan die illusies een

eind. Weliswaar werd het vlak

voortijd nog 5-7, maar het ver-

Basketbal

Beatrixschool kampioen

Schoolbasketbal toernooi

Vorige week zaterdag heeft de Beatrixschool het traditionele

schoolbasketbaltoernooi gewonnen. Hun meisjesteam won en

de jongens werden derde.

Een volle Korver sporthal was
weer het decor van het jaarlijk-

se schoolbasketbaltoernooi.

Alle Zandvoortse basisscholen

hadden weer een meisjes- en

een jongensteam afgevaar-

digd die op het scherpst van de

snede vochten om de fraaie

prijzen. Gaande het toernooi

tekende zich al de jongens-

kampioen af. De Mariaschool

had in haar gelederen maar
liefst drie jongens die al jaren

basketballen. Tevens hadden

zij onder leiding van een bas-

ketballer al drie maande vrij

intensief getraind en waren

dus veel sterker dan de rest van

de teams, alleen de Oranje

Nassauschool kon enige tijd

bijblijven tot de onderlinge

confrontatie. De Mariaschool

werd dan ook ongeslagen

kampioen ij de jongens. De
meisjespoule was eveneens

niet echt spannend. De
Beatrixschool was ook veel

sterker dan de rest en werd

dan ook ongeslagen kampioen.

Na het tellen van de plaat-

si ngspunten was er een onver-

wachte overall kampioen: de

Beatrixschool. Omdat hun

jongensteam als derde ein-

digde en de meisjes van de

Mariaschool slechts vijfde, kon-

den zij met de grote wissel be-

ker terug naar school. De beker

die de Zandvoortse Sportraad

beschikbaar stelde voor het

sportiefste team, ging nar het

meisjesteam van de Hannie

Schaftschool.

lies was niet meer af te wen-

den, "Uiteindelijk was het ver-

lies draaglijk. Als je met 0-7 ver-

liest heb je het gevoel datje

het nergens voor gedaan hebt-

Toen we doelpunten gingen

maken, werd het weer een

wedstrijd", aldus coach

Snijders, Een beslissing van

scheidsrechter Otten, waarbij

één van de spelers van Dry

Cleaning Service was be-

trokken, zorgde voor enige

opschudding. Snijders nam de

rol aan van vredestichter en

zorgde ervoor dat de emoties

bij de Beverwijkers niet al te

hoog opliepen na deze wat
dubieuze beslissing. Het enige

foutje van Otten die dat ook

toegaf.

De adverteerders

van deze week
Dankzij ome adverteerders kun-

nen wij u op de hoogte houden

van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van

deze week zijn

(in alfabetische volgorde);

Aan Zee Vakantiehuizen

Accou nta nts ka ntoor

Huppelschoten

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Bloemenhuis W, Bluijs

Bloemsierkunst

Jef& Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Censeen van Lingen

Circus Zandvoort

CNC Groep

Danzee

De Heeren

Doppen berg

Enigma Reflexica

Gemeenschapshuis

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

K.V.S.A.

Monuta
Nova College

PvdA

Take Five - Salsa

Trade Ard

Van Schalk, makelaar

Vqpgel

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

(^
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Jaarrondpa vitjoens - Bijgebouwen:
Per seizoensgebonden paviljoen mag één bijgebouw

worden gebouwd met een oppervlakte van maxi-

maal 25 m2
, dus ook op het naaktstrand. In het hui-

dige bestemmingsplan zijn bijgebouwen verboden.

Per jaarrondpaviljoen mag één bijgebouw worden
gebouwd met een oppervlakte van maximaal 15%
van het maximaal te bouwen oppervlak met een
maximum van 75 m2

.

Strandhuisjes:

De maximale oppervlakte van een strandhuisje

bedraagt 26 m s
. De nokhoogte daarvan is maximaal

2,6 m. Dit is een verruiming ten opzichte van het hui-

dige bestemmingsplan.

Bunkers Kostverlorenpark:

De bunkers in het Kostverlorenpark die in gebruik

zijn als recreatiewoning mogen in de periode van
1 februari tot 1 5 oktober als zodanig worden gebruikt.

De bunkers mogen niet worden uitgebreid.

Duinen:

Met het oog op de aanwezige ecologische en land-

schappelijke waarden worden in de duinen geen
nieuwe functies mogelijk gemaakt. Bestaande functies

krijgen slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden,

Naturistencamping in de Waterleidingduinen:

Gedurende hef proces zal nog nader worden onder-

zocht om een naturistencamping in het bestemmings-
plan (locatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen)

op te nemen.

Informatielinloopavond:
Ter voorbereiding op het bestemmingsplan is een
Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan
opgesteld. Op maandag 30 januari 2006 organiseert

de gemeente hiervoor een informatie/inloopavond in

de hal van het Raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te

Zandvoort. Eenieder is welkom tussen 19.00 en
21.00 uur. Gedurende deze avond kunt u kennis-

nemen van de uitgangspunten, uw vragen stellen aan

de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren en
u kunt indien wenselijk uw reactie kenbaar maken.

Ter inzage/reacties:

De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmings-
plan Strand en Duin ligt voorts met ingang van

20 januari 2006 gedurende zes weken in het Raad-
huis bij de Centrale Balie tijdens de openingstijden

ter inzage. De nota staat tevens op www.zandvoort.nl

(Bestuur > Beleid > Nota's, plannen en rapporten).

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan

eenieder schriftelijke reacties naar voren brengen.

Deze reacties dienen te worden gezonden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort:
- 2006-001 Rv 1

B
fase, ingekomen 9 januari 2006,

Haltestraat 28 rd, overdekken toegangstrap boven-

woning.
- 2006-002L.V, ingekomen 9 januari 2006, Brederode-

straat 87 het plaatsen van twee balkons met toe-

gangsdeuren,
- 2006-003U ingekomen 10 januari 2006, Witte Veld 74,

het vergroten van de woning.
- 2006-004Rv, ingekomen 6 januari 2006, Nassau-
plein 1 , het vergroten van de dakkapel.

- 2006-005Rv 1e fase, ingekomen 10 januari 2006,

Van Speijkstraat 2/109, het gedeeltelijk veranderen

van het dak.

- 2006-006Lv, ingekomen 11 januari 2006, Post-

straat 3a, het plaatsen van een tuinhuis.

- 2006-007Sp, ingekomen 12 januari 2006, Oranje-

straat 12, het splitsen van woonruimte.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Baiie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of de bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is

voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te

verlenen voor het:

- plaatsen van een carport op het perceel Nassau-
plein 9 te 2042 AX Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2005-067Lv).

Gemeente Zandvoort

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van
20 januari 2006 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Gedurende de termijn van de ter

inzage ligging kan eenieder schriftelijk zijn/haar

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter-

bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Monumentenvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben
monumentenvergunning 2005/002MV verleend voor

herstelwerkzaamheden aan het pand Poststraat 6 - 6A,

rijksmonument 517487

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 0O, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag: 08.30- 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar
voor een beperkl aanlal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tol lens straat zijn alle dagen geopend van 10.00

tot 16.00 uur.

Collegelid spreken?
U kunt een afspraak maken met een collegelid. U doet

dit telefonisch via het centrale telefoonnummer, Daarbij

geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het

kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Parkeerboetes verhoogd
Per i januari 2006 zijn de boe-

tes voor pa rkee rovertred in gen

verhoogd. Voor de meeste

overtredingen geldt een ver-

hoging van €5,00, een boete

die veel meer verhoogd is, is

de boete voor het parkeren op

een gehandicapten parkeer-

plaats zonder geldige gehan-

dicaptenkaart. Deze gaat van

€70,00 naar €130,00!

De hoogte van de boetes wordt

niet door de gemeente bepaald,

maar door het Ministerie van

Justitie. Dit zijn de zogenaamde

Mulderovertredingen. Parkeer-

controleurs constateren de over-

treding, maar de boete gaat via

het Ministerie van Justitie naar

de nationale schatkist. Uitzonde-

ring hierop vormt het parkeren

zonder kaartje op een (gemeen-

telijke) parkeerplaats met par-

keerautomaat. Daarvan heeft

de gemeenteraad bepaald dat

dit per 2006 slechts één euro

stijgt, van €46,00 naar €47,00.

Tarieven

Hieronder de meest voorkomende overtredingen voor auto's en motoren met de boetes 2005 en

2006 naast elkaar.

Parkeren bij parkeerautomaat zonder betalen of met verlopen kaart

Op de rijbaan parkeren waar dit niet is toegestaan

Stilstaan waarbij gevaar wordt veroorzaakt

Parkeren binnen 5 meter van een kruispunt of hoek

Parkeren voor een in- of uitrit

Parkeren langs een gele onderbroken streep

Parkeren in vergunninggebied zonder vergunning

Parkeren op een plaats bedoelt voor gehandicapten, zonder vergunning

Parkeren in een perk, plantsoen of groenstrook

Parkeren bij een parkeerverbod

Was Wordt
€45,00 €47,00

€45,00 €50,00

€70,00 €75,00

€45,00 €50,00

€45,00 €50,00

€45,00 €50,00

€45,00 €50,00

€70,00 €130,00

€45,00 €50,00

€45,00 €50,00
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Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van

10 januari en de verdere in week 2 door het college

genomen besluiten zijn 17 januari vastgesteld.

De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en

op de website.

Wijkspreekuur Nieuw Noord
Op donderdag 26 januari start de gemeente, bij wijze

van proef, een wijkspreekuur in de wijk Nieuw Noord.

De gemeente organiseert het wijkspreekuur één keer

per maand op donderdagavond. Wijkbewoners kun-

nen langskomen en de wijkgebonden medewerker
vertellen wat er in de wijk gebeurt, wal de klachten

zijn of wat zij graag verbeterd zien. Het wijkspreekuur

Nieuw Noord wordt één keer in de maand gehouden
in het gebouw van AKZA. Het spreekuur is van 1 9.00

tot 20.00 uur. Wijkbewoners hoeven geen afspraak

te maken voor het wijkgesprek met de wijkgebonden
medewerker. Dit is een ambtenaar die op de hoogte

is van wat er speelt in de wijk en die nauw samen-
werkt met andere personen en organisaties die erin

'bezig zijn; bijvoorbeeld de wijkagent Theo Acbfen of

de woningcorporatie EMM. Het wijkspreekuur start

als proef. Eerst wil de gemeente zien wat het wijk-

spreekuur oplevert, voor de wijkbewoners, de buurt

en de gemeentelijke organisatie. Aan het eind van
de proefperiode (het jaar 2006) volgt de evaluatie

met de wijkbewoners.

Winnaars kerstboomactie
De kerstboom inzameling heeft woensdag 11 januari

1480 bomen opgeleverd. De winnende lotnummers

zijn:

Groen: 48, 74, 86, 155, 203, 342.

Geel: 96, 129, 184, 189, 253, 287, 308, 312, 521,

573, 638, 710, 713, 737
De cadeaubonnen kunnen bij de Centrale Balie

worden afgehaald.

Collectieve Zorgverzekering
Met ingang van 1 januari 2006 heeft de gemeente
Zandvoort een collectieve zorgverzekering afgesloten

met Zilveren Kruis Achmea. De collectieve zorgver-

zekering is bestemd voor mensen met een inkomen
tot maximaal 115% van de toepasselijke bijstands-

norm per maand inclusief vakantietoeslag:

Alleenstaande tot 65 jaar: € 966,97
Alleenstaande ouder tot 65 jaar: € 1.243,25

Gehuwden beiden tot 65 jaar: € 1.381 ,38

Alleenstaande boven 65 jaar: € 1.050,16

Gehuwden boven 65 jaar: € 1.450,28

Basis - aanvullend - extra

De collectieve zorgverzekering bestaat uit de basis-

verzekering, twee aanvullende verzekeringen en het

(gratis) Gemeente Extra Pakket. De basisverzekering

heet bij Zilveren Kruis Achmea de Beter Af Polis.

Daarnaast hebben wij als onderdeel van de collec-

tieve verzekering gekozen voor de Beter Af Plus Polis

met 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met
2 sterren (als u in het bezit bent van een volledige

boven- en onderprothese dan is de tandartspolis

niet verplicht). Het Gemeente Extra Pakket is een
extra dekking waarin o.a, de volgende verstrekkingen

zijn opgenomen: vergoeding brillen en contactlenzen,

dieetkosten, eigen bijdrage hoortoestellen, orthodontie,

eigen bijdrage thuiszorg, eigen bijdrage orthopedisch

schoeisel.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van deelname aan de
collectieve zorgverzekering zijn:

- U krijgt 7,5% korting op de Beter Af Polis en 10%
korting op de Beter Af Plus Polis met 3 sterren en

de Beter Af Tandarts Polis met 2 sterren.

- U profiteert van een complete Aanvullende Ver-

zekering en het (gratis) Gemeente Extra Pakket.

- U hoeft minder vaak een beroep te doen op de bij-

zondere bijstand.

Aanmelding
Er zijn drie mogelijkheden:

1. U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea
en heeft de Beter Af Polis, de Beter Af Plus Polis

met 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met
2 sterren. U heeft dan al schriftelijk een aanbieding

ontvangen. Als dat niet het geval is, kunt u een
aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis.

Indien u recht heeft op de collectieve zorgverze-

kering, wordt u ingeschreven per 1 januari 2006, óf

2. U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en
heeft de Beter Af Polis, u heeft nog niet de Beter

Af Plus Polis met 3 sterren en/of de Beter Af

Tandarts Polis met 2 sterren afgesloten. Door

aanmelding voor de collectieve zorgverzekering

gaat u akkoord dat deze pakketten worden afge-

sloten. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij

het gemeentehuis. Indien u recht heeft op de
collectieve ziektekostenverzekering, wordt u per

1 januari 2006 ingeschreven, óf

3. U bent nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis

Achmea. Ook u kunt deelnemen aan de collec-

tieve zorgverzekering. Voor deelname zijn naast

de Beter Af Polis, de Beter Af Plus Polis met

3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met
2 sterren verplicht. U kunt een aanvraagformulier

ophalen bij het gemeentehuis. Er wordt dan
beoordeeld of u recht heeft op de collectieve

zorgverzekering.

De volledig ingevulde formulieren moeten vóór

1 februari a.s. zijn ontvangen door de gemeente
Zandvoort.

Vragen? .

Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering?

De adviseur van Zilveren Kruis Achmea is op de vol-

gende dagen aanwezig in de centrale hal van het

gemeentehuis van de gemeente Zandvoort.'

Donderdag 19 januari van 09.00-12.30 uur

Woensdag 25 januari van 09.00-12.30 uur

Donderdag 26 januari van 09.00-12.30 uur.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Zilve-

ren Kruis Achmea via telefoonnummer 0900-8435

(€ 0,05 pm) van maandag tot en met vrijdag

van 08.00 tot 21.00 uur. Ook kunt u de website

www.zilverenkruis.nl bezoeken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

Gemeenteraadsverkiezingen

Kieslijsten
De voorzitter van het Centraal stembureau voor de

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
maakt bekend dat op woensdag 25 januari 2006 om
10.00 uur, in een openbare zitting in de voormalige

BSW-kamer, de nummering van de ingeleverde lijsten

van kandidaten en de beslissing over de geldigheid

van de lijstencombinaties voor de op dinsdag 7 maart

2006 te houden verkiezing van de leden van de raad

van de gemeente zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de

daaraan toegekende nummers worden voor eenieder

ter inzage gelegd bij Bureau verkiezingen, Swaluë-

straat 2, vanaf donderdag 26 januari 2006.

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op
dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge

artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op

donderdag 26 januari 2006 om 16.00 uur, in de voor-

malige B&W-kamer, in een openbare zitting zal

beslissen over
- de geldigheid van de ingeleverde kandidaten-

lijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandi-

daten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aan-

duiding van een politieke groepering.

Bestemmingsplannen

Voorinspraak Nota van Uitgangspunten voor
het bestemmingsplan "Strand en Duin"
In het kader van het project 'Actualisering bestem -

mingsplannenbestand gemeente Zandvoort" is de
gemeente Zandvoort gestart met het actualiseren

van het bestemmingsplan "Natuur- en recreatie-

gebieden" Het huidige bestemmingsplan "Natuur-

en recreatiegebieden" is sterk verouderd en is

daarom toe aan vernieuwing. Het bestemmingsplan

zal worden aangepast aan het nieuwe Europese,

rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid, Daar-

naast zullen de voorschriften voor o.a. de strand-

paviljoens, de strandhuisjes, de natuurgebieden,

de kampeerterreinen, de volkstuintjes, de Golfclub

en het Kostverlorenpark worden geactualiseerd.

Plangebied
Het nieuwe bestemmingsplan zal "Strand en Duin"

gaan heten. Het gebied omvat de duinen, de water-

kering, het strand en het aangrenzende deel van de
Noordzee, oftewel het buitengebied van de gemeente
Zandvoort.

Enkele uitgangspunten:

Strandpaviljoens - Bebouwd oppervlak:

Het maximaal bebouwde oppervlak per paviljoen

is vastgesteld op 15% van het bestemmingsvlak
(het gehuurde perceel) met een maximum van
500 m2

. De bebouwing dient te worden opgericht

binnen het op de plankaart aan te geven bouwvlak.

Gelet op het huidige bestemmingsplan (450 m 3
)

is dit een aanzienlijke verruiming voor de strand-

pachters.

Strandpaviljoens - Gebruik:

De huidige functie van strandpaviljoens wordt gehand-
haafd (bedrijfsmatig verstrekken van etenswaren/

dranken, verhuur van ligstoelen en windschermen) en

uitgebreid met ondergeschikte (strandgerelateerde)

nevenfuncties, zoals het inrichten van een klein hoekje

van het paviljoen om zonnebrillen te verkopen.

Jaarrondpaviljoens:

In het bestemmingsplan Strand en Duin zullen maxi-

maal vier jaarrondpaviljoens worden toegestaan. Deze
vier locaties zijn reeds aangewezen (Tijn Akersloot,

Take Five, Maritime, Na ut i que). Hierbij wordt uitgegaan

van het feit dat de reeds ingezette proef met jaar-

rondpaviljoens zal slagen. Indien de proef mislukt,

zal het bestemmingsplan slechts seizoensgebonden

paviljoens toelaten.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Klein Chemisch Afval
Inleveren loont de moeite

In het jaar 2004
heeft er in het kader

van een afvalstof-

fenonderzoek in de
gemeente Zandvoort

een bewonersenquê-

te plaatsgevonden.

Hieruit is waar-

devolle informatie

gekomen die wordt
meegenomen in de
beleidsbeslissingen

op het gebied van afvalinzameling. Vanuit

de gegevens die uit dit onderzoek zijn voort-

gekomen zult u de komende tijd per afvalsoort

worden geïnformeerd over het nut van afval-

scheiding en de Zandvoortse inzamel resultaten

op deze afvalfractie. Het Klein Chemisch Afval

bijt in de reeks van afvalsoorten het spits af.

Ruim 50% van de bevolking van Zandvoort levert

het KCA altijd gescheiden van het restafval in.

30% doet dit meestal. Daarnaast weet bijna

80% van de ondervraagde Zandvoorters waar
men het KCA kan inleveren.

Hergebruik
Waarom is het nu zo belangrijk dat het KCA
gescheiden wordt ingeleverd? Het metaal uit

batterijen en accu's is geschikt voor hergebruik.

Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten
gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad.

Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen.

Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt

opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe
lampen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het

waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt
ten slotte weer als brandstof benut

Verbranden
Het zogenaamde restafval gaat naar speciale

verbrandingsovens. De hoge temperatuur
vernietigt de schadelijke stoffen en reinigings-

installaties zuiveren de gassen die daarbij

vrijkomen. Door een sterke verbetering van de

verbrandingstechniek kan steeds meer afval op

die manier onschadelijk worden gemaakt. KCA
dat niet kan worden gerecycled of verbrand,

wordt veilig opgeslagen.

Klein Chemisch Afval

U kunt uw klein chemisch afval bij een groot

aantal winkeliers kwijt waar u deze artikelen

ook aanschaft. Brengen naar de Remise is

ook mogelijk.

Dit kan uitsluitend op woensdagen tussen

13.00 uur en 15.30 uur. Of u brengt het op
één van dezes zaterdagen perjaarnaarde
ecocar (in de weken 5,13, 22, 31, 40 en 48).

Haltes:

• Dirk van den Broek 9.00 - 10.00 uur
• Vomar 10.10- 11.00 uur

Tolweg 11.10-12.00 uur

ZandvoortNieuws = OndernemersNieuws
Ondernemers mogen we even uw aandacht?

A! meer dan 400 mensen ontvangen via hun

a>mputer ZandvoortNieuws: de digitale nieuws-

voorziening van de gemeente Zandvoort. Een

Gemeente Zandvoort

Za ndvo o r tN i e u ivs

Op basis van uw profiel zijn de voJgenrfe beneMen gevonden:

Gsrnernitaimiillnfttift waak 1 gflrifi

Elke week verzorgt de gemeente een officiële gemeen tapubSiGatia ir» eerv huts-aan-huisblad.

Deïe week onder andere- met het overzicht van de commissievergaderingen, mekisief de
agendapunten.

De c ommrsste Collegezaken van 11 januari aanstaande neemt kennis van de nota Leerwerte

en Stagebeüeïd. De gemeente wil een beleid waarvan stagiairs en de gemeentelijke

organisatie alleba* beter worden. Ir da nota da lijnen die er gevolgd moeten worden om dat

ta realiseren,

ISflmstKlftgB'«*«'yrto*"VFM'» mbBflflflJil gBEfwnfariB CdteMjafcin
Da commissie Collegezaken bespreekt cp 11 januari de mogelijkheden die de Kwaliteitsmeter

vadjg uitgaan de gemeente en horeea-ondarnemers biedt- De commissie geeft een oordeel

over de intentie de kwaüteatsmeter Veilig Uitgaan m Zandvoort m te voeren.
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gratis, actueel en razendsnel nieuwsaanbod.

Maatwerk bovendien, want vooraf hebben
deze nieuwsgierige Zandvoorters aangege-
ven over welke nieuwscategorieën zij geïn-

formeerd willen worden. Ze krijgen precies

die informatie die ze willen. Ook u als

ondernemer kunt van Zandvoort-

Nieuws uw eigen nieuwsvoorziening

maken. Het systeem kent verschillende

categorieën die voor Zandvoortse
ondernemers zeer interessant zijn.

'Verkeer & vervoer', 'Ondernemen' en

'Toerisme en economie' zijn daar

goede voorbeelden van. Heeft u graag

ook een eigen informatiestroom?

Geef u op via

www.zandvoortnieuws.nl en u krijgt

precies dat nieuws wat voor u

van belang is. Zo hadden uw collega's

die wel geabonneerd zijn op de

ZandvoortNieuws eergisteren al het

artikel over 'Zandvoort op zoek naar

een visionaire ondernemer' in hun
digitale brievenbus.

0,8 kilo per inwoner
In Zandvoort werd in 2004 14 ton KCA inge-

zameld en daarnaast nog eens 10 ton aan asbest

en accu's. Dit is al een redelijk goed resultaat,

echter volgens richtlijnen van het Ministerie

kan dit beter. Nu wordt er per inwoner van

Zandvoort ca. 0,8 kilo KCA ingezameld. De richt-

lijn is 2 kilo per inwoner. Op die manier zou 90%
van het KCA gescheiden worden ingezameld.

Help mee om deze richtlijn te behalen en ons

milieu te sparen door hergebruik.

Onderstaande informatie vind u ook terug op
de Afvalwijzer 2006 of op
www.zandvoort.nl (Loket > Afval en milieu).

De Centrale Balie bellen mag natuurlijk ook;

023 -5740100.

Nota voor

Strand en Duin

Ter voorbereiding op het nieuwe bestem-

mingsplan "Strand en Duin" is een Nota van

Uitgangspunten opgesteld. Het gebied

omvat de duinen, de waterkering, het strand

en het aangrenzende deel van de Noordzee,

oftewel het buitengebied van de gemeente
Zandvoort. Daarnaast zullen de voorschriften

voor o.a. de strand paviljoens.de strand huis-

jes, de natuurgebieden, de kampeerter-

reinen, de volkstuintjes, de Golfclub en het

Kostverlo ren park worden geactualiseerd. In

de gemeentelijke publicatie verderop in deze

krant leest u hier meer over.

Collectieve

zorgverzekering met

Zilveren Kruis Achmea

Met ingang van i januari 2006 heeft'de

gemeente Zandvoort een collectieve zorg-

verzekering afgesloten met Zilveren Kruis

Achmea. De collectieve zorgverzekering

is bestemd voor mensen met een inkomen
tot maximaal 115% van de toepasselijke

bijstandsnorm per maand inclusiefvakantie-

toeslag. Hoort u tot de doelgroep?

Raadpleeg de gemeentelijke publicatie

verderop in deze krant.
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Gaat u voot een kwaliteitshotel met wellness-

vooTzieningen op een toplocatie in Zandvoort?

Lokale, nationale en

internationale speurtoch

naar visionaire

ondernemers begonnen

Direct gelegen aan zee en strand. Met een onge-

kende natuur op loopafstand. Een bloeiend circuit-

parkals buurman. Legio sportfaciliteiten onder

handbereik. Een gezellig centrum voorde deur

waar vele leuke evenementen plaatsvinden. En

elk jaar weer prachtige bezoekersaantallen.

Toplocatie

Visionaire ondernemers hebben nu een unieke

gelegenheid om op deze toplocatie hun droom-
beeld te realiseren. De gemeente Zandvoort is

namelijk op zoek naar een partij die op de

Zandvoortse Middenboulevard een kwaliteits-

hotel met wellnessvoorzieningen wil ont-

wikkelen, deeluitmakend van de bestaande
bebouwde omgeving, die herontwikkeld wordt.

Het gaat om het gebied aan de zeezijde,

direct gelegen vóór het centrum van de
badplaats, slechts op enkele wandelminuten
van het station Zandvoort.

Visie

U heefteen duurzame visie op hetwellnesscon-

cepten geeft daar op aansprekende wijze invul-

ling aan, daarbij rekeninghoudend met de inter-

nationale trends in de vrijetijdseconomie en de

demografische ontwikkelingen. U ziet kans om
een aansprekend en onderscheidend aanbod te

creëren, dat nationaal en internationaal bij-

draagt aan de reputatie van Zandvoort.

Hoogwaardig
Het sleutelwoord is kwaliteit en een hoogwaar-

dige aanvulling op de al bestaande Zandvoortse

voorzieningen. Een koers die de gemeente
Zandvoort zelf ook volgt bij het ontwikkelen

van de stedenbouwkundige plannen voor
de prominente Zandvoortse Middenboulevard.

De ambities zijn ongekend hoog. De nieuwe
Middenboulevard zaleen vitale kwaliteitsimpuls

geven aan de beleving van Zandvoort. De heront-

wikkelingsplannen voor het gebied zijn inmiddels
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in een vergevorderd stadium. Nu is het de hoog-

ste tijd om de deuren open te zetten voor onder-

nemers die met ons mee willen denken.

Onderkennen dat het hier gaat om een unieke

gelegenheid.

Meer weten?
Enthousiast, maar eerst nog wat meer weten
over het project?

Kijk op www.zandvoort.nl (Actueel > Plannen

en projecten > Middenboulevard).

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opne-

men met Horwath Consulting. Horwath
Consulting inventariseert voor de gemeente de

geïnteresseerde partijen en is te bereiken via:

Horwath Consulting

Van Hengel laan 2,1217 AS Hilversum

Tel. 03.5-5489020,

Fax. 035-5489030

E-mail: hoogendoorn@horwath.nl;
vanbruggen@horwath.nl

Donderdag 26 januari

Wijkspreekuur

Nieuw Noord
Op donderdag 26 januari start de gemeente,
bij wijze van proef, met een wijkspreekuur in

de wijk Nieuw Noord in het gebouw van AKZA.

Het spreekuur is van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Wijkbewoners hoeven geen afspraak te maken
voor het wijkgesprek met de wijkgebonden
medewerker. U leest er meer over in de gemeen-
telijke publicatie verderop in deze krant.

Winnende
kerstboomloten

De kerstboominzameting heeft woensdag
11 januari 1480 bomen opgeleverd. De win-

nende lotnummers vindt u in de gemeen-
telijke publicatie verderop in deze krant.
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Pil Zandvoortse Legaten

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld
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www.zandvoortsecourant.nl

Victor Bol Zandvoorter van het jaar
'ictor Bol is afgelopen vrijdag in Holland Casino

Zandvoort uitgeroepen tot Zandvoorter van het jaar

2005! Bol, initiatiefnemer van onder andere de stran-

drolstoelen en Strandactief, was uitermate verrast dat

iuist hii deze titel kreee

Een groot aantal genodigden

was naar Holland Casino

Zandvoort gekomen om de uit-

slag mee te maken. Meer dan

vierhonderd Zandvoorters had-

den gereageerd op de oproe-

pen in deze krant, Zandvoortse

Courant uitgever Peter Kok

praatte de avond aan elkaar en

memoreerde dat een twaalftal

kandidaten door de Zandvoortse

bevolking waren genomineerd.

Ook wist hij te melden dat de

uitslag tot op het laatste

moment nog alle kanten uit

kon. leder van de kandidaten

Zandvoort Optiek

NIEUW SERENGETI

ZONNEBRILLEN

OOK OP STERKTE !

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Victor Bol

Zandvoorter vh Jaar

had zijn of haar sporen in de

Zandvoortse samenleving ver-

diend en werden nu door Kok

naar voren gehaald om de

motivatie voor de nominaties

te vernemen, voorgelezen door

juryvoorzitter Eg Poster.

Schilderij

Nadat Kok de juryleden, Nel

Kerkman,Trudy van Toorn burg,

Ype Brune en Willem van der

Werff had bedankt voor hun

werk was het tijd om de

Zandvoorter van het jaar 2005

bekend te maken. De eer was
aan Poster om de envelop

open te maken en aan de toe-

schouwers te laten zien dat de

titel naar Victor Bol ging. Hi

verdiende een mooie beker en

een schilderij van cartoonist

Hans van Pelt, dat hij als kun-

stenaar hogelijk waardeerde.

Strandactief

Bol werd geroemd om zijn

werk voorde strand rolstoel en

en de naam Zandvoort die

door Strandactief inmiddels

steeds meer bekend is gewor-

den. Bol doet veel voor zieke en

minder valide kinderen en

werkt samen met een organi-

satie die terminale kinderen

begeleid. In zijn dankwoord

haalde hij dat soort zaken voor

het voetlicht en dankte vooral

de Zandvoortse middenstand

die hem regelmatig sponsoren

als hij weer een project

wil starten, zoals onlangs

het ijspegel hangen tijdens de

nieuwjaarsduik.

Hij had fceif 'n ererondje 1

met zijn strandkar door

het dorp kannen maken J
Ook de andere kandidaten waren trots dat zij tot

de 12 genomineerden behoorden.

Vrijwilligers

Bol was uitermate verbaasd

dat hij was uitverkoren:"lk was
er helemaal niet mee bezig,

ook vandaag niet. Mijn kinde-

ren hadden mij er aan helpen

herinneren want ik was het

even vergeten en dan sta ik nu

hier met de prijs en de titel. Ik

had zeker mijn eigen voorkeur

maar toch ben ik het dan uit-

eindelijk geworden. Ik heb ech-

ter deze titel niet alleen ver-

diend. Ook ik kan niet zonder

vrijwilligers en dank ze bij

dezen dan ook. Ook zij delen

hierin."

Gemeente
Peter Kok had aan het einde

van zijn speech nog een mede-

Trade Ard

Automobielen Zandvoort

Max Manikstraat 48 OU - 5730519

www.trade-ard.nl

deling. Hij wil dit jaar weer een

verkiezing houden. Omdat de

gemeente afgelopen jaar geen

vrijwilliger van het jaar had

gekozen, hadden zij contact met

hem opgenomen en gevraagd

of zij, samen met de organisa-

tie van de Zandvoortse Courant,

mee kunnen doen. Een vraag

die Kok van harte met ja be-

antwoordde. Dit jaar dus weer,

op een grotere schaal, een

Zandvoorter van het jaar!

Nieuw Unicum
gecertificeeTd als

MS behandel- en

informatiecentrum

ils

Onlangs is Nieuw Unicum
door het Nationaal MS Fonds

gecertificeerd als MS behan-

del- en informatiecentrum

en is tevens in Nieuw Unicum

het MS Informatiecentrum

geopend. Nieuw Unicum is

de eerste zorginstelling dat

deze status heeft gekregen.

Andere zorginstellingen met

certificaat zijn alleen maar
ziekenhuizen. Nieuw Unicum

richt zich op het begeleiden

en behandelen van mensen
met Multiple Sclerose (MS),

Van mensen met MSdie ineen

;

zorginstelling wonen, woont

circa 45% in Nieuw Unicum.

.' MS is een ziekte die zich in

velerlei vormen manifesteert.

Er is weliswaar veel over

bekend, maar deze informa-

tie valt in stukken uiteen.

Voor patiënten en familie is

het een ware zoektocht naar

informatie op allerlei terrei-

nen. Met het MS informatie-

centrum brengt Nieuw
Unicum hier verbetering in.

Patiënten, hun familie en pro-

fessionele hulpverleners kun-

nen bij het informatiecentrum

terecht voor informatie over de

ziekte en over behandelmoge-

lijkheden bij Nieuw Unicum.

Het informatiecentrum is

op maandag en donderdag

geopend van 13.30 uur tot

16.00 uur en is telefonisch te

bereiken op telefoonnummer

023-5761169.

é>



PLUSPUNT ZANDVOORT
Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

'

vyww.aktiviteitencentrum.nl

info@aktivitertencentrLim.nl •

Locatie Centrum

Willemstraat zo

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.welzijn-ouderen-zvt.n!

info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Cursussen
De volgende cursussen starten op de volgende data.

31 jan Internet &e-matl (vervolg)

31 jan Fitt4all(yoga)

Opvoeden is leuk

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook

moeilijk, ledere ouder heeft wei eens behoefte aan

steun ofadvies. Daarom een korte cursus over opvoe-

den. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen

tussen 4 en 8 jaar en bestaat uit 2 bijeenkomsten.

37 jan & lofebr

Striptekenen voor kinderen

Woensdag 25 januari van 15.00 - 16.30 start deze

leuke cursus weer waar kinderen onder leiding

van een echte striptekenaar alle technieken krijgen

aangeleerd om een stripte kunnen maken.

Geef je nu op want er zijn nog plaatsten vrij.

Chat met Pluspunt op MSN
Vanaf februari kunnen kinderen een aantal keer per

week chatten met de kinderwerkers van Pluspunt.

Heb je vragen, wi 1 je meer i nformatie over activiteiten

of heb je nieuwe ideeën. Kom dan online.

Je kunt ons toevoegen met dit mailadres:

pluspuntkidz@hotmaii.com

We z ijn op d insdag en vrijdag na d rie uu r en woensdag

na 12 uur op de chat aanwezig

Peuters in Beweging
Een leuke veelzijdige cursus, van 10 bijeenkomsten op

vrijdagochtend, waarin je nieuwe ideeën opdoetom
gezellig samen met je peuter te spelen.

Meer info: bei of mail naar Pluspunt

De ouderenadviseur
Hier kunt u terecht voor (gratisjon afhankelijk Advies

en informatie. Een afspraak maken is niet nodig

De spreekuren worden gegeven bij.

Loket Zandvoort:

Louis Davidsstraat 17/ tel: 5740450
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180/ 1^:5717113

donderdag van 13.30 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Het inlooppunt

Woensdag 8 februari 10.30 uur

Mevrouw Lyde de Graaf vertelt over het Loket

Za ndvoort: wel ke i nformatie, advies en hul p er gebo-

den wordt.

Wonen Plus

Wist u dat WonenPlus onderdeel is van PlusPunt?

Wij zijn er voor iedereen met een handicap of

Chronische ziekte en de 55+ ers van Zandvoort.

Uwtuin voorjaarsklaar maken? De kapper of pedicure

aan huis? Klusjes die u zelf niet meer kunt doen?

Wij zoeken een antwoord op iedere vraag, samen
met vrijwilligers Of -tegen aantrekkelijke tarieven-

met professionals.

Bel voor meer informatie 5717220 (ma-do tussen 10.00

en 12.00 uur) of Ma ii: info@wonenplusiandvoort.nl

Kijk ook eens op www.wonenpluszandvoort.nl

RADIO + TV

radio & internet v* J

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muzietcboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Eurobreakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp.Zeppi

Maandag

19.00 ZFMJazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 Zandvoort op

Zaterdag

of Gemeenteraadve rga d eri ng

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Fads

2i.oo TeppZeppi

33.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

15.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoort op Zaterdag

17.00 TheGrooveEmpire

19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

/;
Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

OS.00- 12.00 uur Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 • 22.00 uiir Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "Het Wapen van

Za ndvoort". www.dutchtoastradio.nl

RTV N-H
RAIÏIO + TV NOORIÏ'HOLLANI)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

De gekste film aller tijden!

vrolijk, en dan weer heel

somber. Bonnie's vriend-

je Tom heeft een hele-

boel broertjes en zusjes

en eigenlijk wil Bonnie

ook graag een broertje.

Maar dat vindt haar

moeder niet zo'n goed

idee.

Baby's krijg je niet

zomaar.dankunje beter

een huisdier nemen,

vindt Lis. Om Bonnie te

verrassen neemt Lis op

een dag een olifant mee
naar huis.

Synopsis:A-Film
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Bonnie en haar moeder

Lis houden van olifanten.

Lis is wel een lieve maar

geen gewone moeder.

Soms is ze heel druk en

Filmprogramma
26 januari t/m 1 februari
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Portretten uit

Zandvoortse Legaten
In het Zandvoorts Museum is tot en met zondag 5 februari 2006

de indrukwekkende expositie "Portretten uit Zandvoortse

Legaten" te zien. Legaten staat in de Van Dale beschreven

als: "testamentaire beschikking waarbij de erflater aan

een persoon bepaalde goederen nalaat". De portretten, zowel

schilderijen als foto's, zijn allemaal schenkingen die het

Zandvoorts Museum in de loop der jaren heeft mogen ont-

vangen en waarvan het grootste gedeelte in het depot stond

opgeslagen. Het werd tijd om deze rijke erfenis voor het

museum tentoon te stellen.

Door

Stephanie Vork

Vissersvrouw voor venster' uit 1884. Gemaakt door Thêrèse van Duyl Scbwortze

In totaal hangen er 38 portret-

ten in de expositieruimte, allen

inclusief naam en bijnaam.

Als echte Zandvoorter moet u

dus zeker even een kijkje gaan

nemen, misschien hangt er

wel een familielid van u bij die

een eeuw geleden leefde.

Het is opvallend dat duidelijk

aan de gezichten af te lezen

valt dat Zandvoort een vissers-

dorp is. Dit komt door de

karakteristieke koppen van de

vertoonde portretten. Stuk voor

stuk hebben zij een stuurse

blik. Als u alvast een indruk wilt

krijgen, dan kunt u naar de site

van het museum gaan
(www.zandvoortsmuseum.nl).

Op deze site is een d igitaa I boek

te vinden waarin een aantal

portretten staan die in het

museum zelf tentoon worden

tentoongesteld. Familieleden

van Jan Snijder, Cornelia

Molenaarjannetje Boljan Bos,

Aaltje Kemp, Willem de Roode,

Jobje Zwemmer-Koper, of van

"de Mandenmaker", "de

Zeebeer", "Kousie" of "De Bul",

maar natuurlijk ook alle

andere belangstellenden, slaat

u deze expositie in het

Zandvoorts Museum niet over.

Het museum is geopend van

woensdag- tot en met zondag-

middag van 13.00 uur tot 17.00

uur en bevindt zich op de

Swaluëstraati.

Overzicht van de tentoonstelling

Heden
Vgrlgd^n

Ook in 1952 spoelde maanvissen aan!

Enige tijd terug baarde het aanspoelen van een maanvis
op het strand in de media opzien. Het was wat deze

vissoort betreft echter geen primeur voor Zandvoort. In de

Zandvoortse Courant en het Zandvoorts Nieuwsblad van

eind november/begin december 195a werd al verslag

gedaan van het aanspoelen van maanvissen. Hieronder

volgt het verhaal uit het Zandvoorts Nieuwsblad van

vrijdag 5 decemberi9S2 dat destijds enkele dagen voor

Sinterklaas 'talk of thetown'was in Zandvoort.

Maanvis aangespoeld
"Nadat vorige week zondag

op het strand reeds enkele,

nog levende, maanvissen van

pl.m.4 pond waren aange-

spoeld, ontdekten wande-

laars in de loop van zaterdag

een monsterachtig grote vis

op de eerste bank die, waarbij

uit de bek nog bloed tevoor-

schijn kwam, nog slechts kort

dood kon zijn. Het dier had

een lengte van 1.90 meter, op
rug en buik een enorm grote

vin en met deze uitgestrekte

vinnen een breedte van bijna

anderhalve meter.

Dehuid.grijsachttgvan kleur,

voelde steenachtig aan en

geleek het meest op een oli-

fantenhuid. Het dier had een

zéér kleine bek, grote ogen,

geleek aan de achterzijde op

een schildpad. Terwijl het

geheel een ovaal-ronde vorm

had. Het gewicht Stelde men
vast op ongeveer 700 pond.

De vishandelaar P. Paap, bond

hét gevaarte achter zijn

vrachtauto en sleepte het over

de sneeuw naar zijn woning.

Experts stelden hiervast.dat

men te doen had met de zgn.

maan- of zonnevis, een oneet-

bare vissoort, die in de

Zuidelijke gebieden, waar dit

dier thuis hoort, met de har-

poen gevangen wordt, omdat

het vlees bijzonder traan-

houdend is en verhandeld kan

worden. Het is volgens kenners

een raadsel, hoe dit dier zover

van huis is afgedwaald, daar

het een bewoner van tropische

zeeën is. Men veronderstelt

evenwel, dat de koude van het

water een einde heeft

gemaakt aan het leven van het

dier. Artis werd gebeld, doch

daar had men er geen interesse

meer voor, daar het dier reeds

dood was. Men adviseerde

evenwel, zich in verbinding te

stellen met het Rijksbiologisch

instituut te Leiden. Wanneer
ook daar geen belangstelling

bestaat voor deze vangst.

zal het gevaarte aan een vis-

meelfabriek worden ver-

kocht", aldus het verslag in

het Zandvoorts Nieuwsblad.

In de Zandvoortse Courant

van dinsdag 9 december 1952

werd gemeld dat de maanvis

door het Zoologisch Instituut

te Amsterdam zal worden
opgezet. Waar en wanneer
het opgezette 'monster' te

zien is (geweest) hebben we
niet kunnen achter halen.

Begin 2005
Op de website 'Dierenzolder'

vonden we overigens een

bericht dat ook in begin

januari van 2005 een maan-
vis in Zandvoort is aange-

spoeld. In deze periode zijn

op verschillende plaatsen

maanvissen aangespoeld.

Het bericht over Zandvoort

publiceren we hieronder.

Opnieuw maanvis

aangespoeld in Zandvoort

ZANDVOORT - In Zandvoort

is donderdag opnieuw een

maanvis aangespoeld. Dat

heeft het Nationaal Natuur-

historisch Museum Naturalis

in Leiden gezegd. In de afge-

lopen weken spoelden in

onder meer Zandvoort en op

Vlieland en Terschelling ook

maanvissen aan. Volgens vts-

senconservator M. van Oijen

van Naturalis spoelen normaal

gesproken slechts een of

twee maanvissen per jaar in

Nederland aan. De maanvis

die donderdagmiddag op

het strand bij Zandvoort

strandde, leefde nog. Het dier

is echter overleden en wordt

donderdag voor onderzoek

naar Naturalis gebracht,

"De dierenambulance uit

Haarlem is er bij geweest,

maar die mensen raakten

wat in paniek. Maar je kan

het de ambulancemedewer-

kers niet kwalijk nemen dat

ze niet bedenken om devis

ineen bak met zout water te

doen", zo verklaart Van Oijen

de dood van devis.

£>



Voor alle ZandvoortPas houders de i

26 januari t/m 1 februari

Boeren Achterham
200 gram €2,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 -Tel. 023 STl 66 31

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

lil i

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

ammnmmi

LaitreG *4|artty

MÖDE&ACCESSaRES

10% korting voor pashouders
op nieuwe collectie

CF*S<y\)<SLJEANS

voor ZandvoortPashouders

op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Tlaids & Tillows
'Voor Zandvoortpashouders

5% korting opgordijnen.

************
•Dr. y.QMezgtrstraüt 32 Tel; 5715084

wttnv.pt traspCaidspiCCo'Ws.id

HONG KONO
Welkomsdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

ZandvoortPas ©zandvoort
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde}

Albatros, rest.

Bei li e Ribelli

Bernard Coiffures

Bibi for Shoes

Bierburcht, café

Bloemen aan zee

Bluijs, Café

Bode, De

Boudoir

Bruna Balkenende

Chin Chin, Discotheek

Confetti, Damesmode
Dam Magasin, Van

Danzee, Hotel Grand Café

Dobey, Dierenspec.zaak

Dubrovnik Joegosl. rest.

Fancy Place

Foto Menno Gorter

Geerling

C reeven Makelaardij o.g.

Heather

Heeren, eetcafé de

Holland Casino

Hong Kong, Chinees rest.

Horneman, slagerij

KVSA, reisbureau

Kwekerij van Kleeff

Lachende Zeerover, de

Laurel & Hardy

Leder Paleis

Lokaal 't

Lucas Schildersbedrijf

Mecca

Mimo, pizzeria

Mollie en Co

NG New man Casual

IMorth Sea Piercing

Onel, Home Decorations Ed

Oude Halt, snackbar de

OVM Fotografie

Plaids and Pillows

Plein, Snackbar het

Radio Stiphout

Sack-Time

Sea Optiek

Slinger en Zn Optiek

Spolders 8.V.

Take Five aan Zee

Trattoria Vacirca

Videoland Videotheek

Voogel, restaurant

Vreeburg, Slagerij

Waves, beach and Health

Williams Pub

Zandvoort Optiek

Zantvoort IJzerhandel

Zaras, Grieks restaurant

Zeemeermin viskar

DISCOTHEEK VOOr

Zandvoort-

Pashouders

bij i consumptie

ZANDVOORT I£««Tcni
Haltestraat 20 • lel. 023-571 40 95 5HOOTJE R!

Op alle Permiment makc-wp
behandelingen l()'/i kortiiijj

Achterweg la, Zandvoort,

(tó3-57329flfl -0654640714
www.b ti i i(Su i r-persomi fst v 1 in u,u I

"DE BODE*'
Ruime sortering spiegels

^o% korting op vertoon van

ZandvoortPas.

Bezoek ook ome spiegelhal in Haarlet

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Broodje Shoarma € 3,50

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdag t/m vrijdag.

MIMO
Halte*!raat 23a Tel. ali 571« SS

k^oene Oeaning ServicQ FKCSw
10% korting op schoonmaakartikelen

oor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 023 5717820

btoemen aan zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.^)^

Haltestraat 30 - Zandvoort ^Bf
Tel. 023 572 00 42

Www.bl0emenaan2ee.nl __^—

-

"Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van u.00 tot 17,00 uur

JVww
fJannetikocUwbuïs

• 8

Qratis

Cadeautje
Bij kinderpannenkoek

gratis schminken en
een zakje snoep voor

ZandvoortPashouders

« ^ftehCfldC ^tramlH-rg 1

«erover T^- (°«' *7* »7

Mm
Op vertoon van uw

Zandvoort Pas 10% korting *

Dobey Zandvoort * Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort « 023-57193

* korting geld niet op aanbiedingen

FOTO MENNO GORTER

Voor alle

Z.V.-Pashouders
die een

wegwerpcamera
laten ontwikkelen

en afdrukken.

Een W.W.camera Gratis
Lw.v.€6,95

maandag t/m zaterdag vanarg 30 uur

www.fotomennogorter.nl



anbiedingen van deze week zandvoort

ONNOVAN MIDDELKOOP

Q?FOTOGRAFiE
•ramcnet

20^b korting op een fotoreportage
voor ZandvoortPashouders!

Tete$oan:(3Grm3,2!8iï$2

E-m a i i: i rrfiq£ ; ovnfo co q r a

f

\a r I

Zandvoort en Zandvoorters op een
bijzondere manier in beeld

• Webolbum met de borsie Foto's • Bedrijvengids
* Groepsfoto's van vroeger * Evenementenkalender

FÏsFclwANY

www.zanovoortinbeeid.nl

..^vvj.-^v;.:':i.-.:-

FOTOGRAFIE

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Vanaf 17 Februari zwa 11 gersthapscursus van

6 weken. Voor pashouders met io% korting.

Cathy Tel. 023 57 132 55

massages *- groepslessen - personal coaching

8t |a-*tiMiraw!.

dej

Aanheèing voor

ZanèvoomVashouèeRs:

rkozee Tong

350 gjiam

€19,50

Rare Nudie Gum G-Star Jack&Jones

NoLila Danang Freesoul Only Diesel

Ed-Hardy Armani Guess DKNY Kejo

Multifocale
brilleglazen

v.a.€ 175,-

per paar

voor

Zandvoort
Pashouders

contactlenzen,

oogmetingen

met de

modernste

apparatuur.

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

*****
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

*****
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofession al.nl

J-featHer
Aanbieding:

j
In de maand januari io%kortingop

j

dames lingerieën heren ondergoed.

Kerkstraat 38A023 573 26 50

Op bezoek bij:

BIBI for shoes

Btbi for shoes, Kerkstraat 1 (bovenaan), ïs een modieuze schoenenzaak met
een zeer persoonlijke service. Al direct bij binnenkomst valt het warme inte-

rieur op en de hartelijke ontvangst. Eigenaren Ben enAm Alferink staan meest-

al zelf in de zaak. "Persoonlijk contact met de klant is zeer belangrijk voor

ons", vertelt Ans, "verder willen we graag iets bieden wat een ander niet heeft."

Ze besteden dan ook samen veel tijd

aan de inkoop en het bezoeken van

beurzen in o.a. Berlijn, Dusseldorf en

Keulen. "Zodoende kunnen we snel

inspringen op de laatste 'toppers' in

de markt en krijgen we wekelijks

nieuwe spullen in huis", vertelt Ben,

"zo hebben we zelfs een aantal

zomers terug thuis, in de wasmachine,

witte gympen staan verven, toen de

kleur mintgroen ineens 'hot' was."

Van hun huidige wintercollectie

springt het merk UKKS er echt uit.

"Van 15 tot 85 jaar. Voor elk wat wils",

vertelt Ans trots. Service en aandacht

voor de klant staan erg hoog in het

vaandel en dat is direct merkbaar als

Ben en Ans beginnen te vertellen over

hun zaak en hun achtergrond. Zo is

Ben begonnen met de bekende

modezaak Virgin, waar klanten uit de

wijde omgeving zeer graag over de

drempel kwamen om hun garderobe

aan te schaffen of aan te vullen. "Tja,

de sky was toen the limit. Daar ben ik

begonnen met de verkoop van schoe-

nen en laarzen. De stap was dan ook

snel gemaakt om een eigen schoenen-

zaak aan de overkant te beginnen

genaamd: Ben Alferink shoes, een

begrip in Zandvoort. Dat was in 1972."

Op 1 december 1989 kwam er een

naamswisseling naar Btbi for shoes

en werd het interieur omgebouwd tot

een haast theaterachtige look met
speelse a-symetrïsche lijnen waar

de klant zich snel thuis voelt. Hun
belangrijkste doelgroep zijn de

tieners, die vaak na een zaterdag

winkelen in Haarlem of Amsterdam

toch BTbi for shoes weer weten te

vinden voor de uiteindelijke schoenen

aankoop. Ook Duitse gasten zoeken

hier vaak naar nieuwe dingen die

zij in eigen land (nog) niet kunnen

vinden. Wat ze nog missen in

Zandvoort? "Een Cortina (vroegere

damesmodezaak) of een herenmode-

zaak waar je zelfs je pak nog kunt

kopen", meent Ben. Het leukste van in

Zandvoort wonen is volgens hun, dat

je eigenlijk altijd een vakantiegevoel

hebt....!

Bibi fors hoes is geopend van maan-

dag tot en met zaterdag van 10.00

uur tot 18,00 uur en op zondag van

11.00 uur tot 18.00 uur.
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Feest • Receptie • Opening

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder

Hogeweg 32, 2042 CH Zandvoort

ÖZANDVOORTSE
Courant

Boudewijn's Visservice
Het adres voor al uw visschotels en specialiteiten

Tegen inlevering van deze advertentie
5 Haringen voor € 7,50

(Zoals U van ons gewend bent VERS VAN HET MES!)

U vindt ons op de boulevaid nabij Holland Casino en

Dp dit mwert °P net stra nd (™W> van Za ndvoort

ZssriJagïfi Zondags

gEnpend

tel: 02^730696/05-12204846

wvw.boudewijnsvl sservlce. nl

sino en .

Take Fïve
permajv&vt vtranopavtuoev aak jee

Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 28 januari t/m 10 februari € 24,50

TAKEA TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600) VOOR €5,00
WORDT U GEHAALD EN CEBRACHTU

NIET NAT WORDEN
en zonder gevaar een wijntje bij het diner

Zalmtartaar
MET MAYONAISE VAN POMPOENPITOLIE

OF

Gerookte carpaccio
MET EEN LICHTE SOJADRESSING

OF

Vegetarische salade
met stukjes valess, manco en noten

* # *

OSSOBUCO VAN HET KALF
IN MEDITERRANE TOMATENSAUS

OF

Brochette van zwaardvis
omwikkeld met parmaham en jus de veau

OF

Vegetarische wrap met feta
* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart

Voor reserveringen:

23-571611 9/info@tfaz

ASI'AMIDELIGHT S

•Si ——
Onbeperkt genieten met een zeer ruime

keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 14,50 p.p. - € 8,75 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 16.50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

f
TT
1

TT

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ook biljarten

is mogelijk!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort

Bergen sneeuw in de aanbieding!!

Er nog een weekje of een paar dagen tussenuit deze winter?

Hotel Platzer bevindt zich midden in het centrum van Gerlos in het

grootste skigebied van Ti rol op een hoogte van 125Om.

160 km piste met veel sneeuw garanderen u een heerlijke skivakantie.

Ook voor Apres Ski is er in Gerios veel te beleven.

Januari aanbieding:

7 nachten ha ffpension

{ontbijt + 4 gangen keuze menu)

+ 6 dagen Zillertal Super skipas € 606,20

Reserveringen: info@hotelplatzer.at Tel. 0045 52 84 52 04

©Zandvoort
' iïfWtèi«8l*'*«' Mi atf üf.

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van

vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!

<Eh



Biertapwedstrijden in Café Koper

Vorige week dinsdag werd er voor de vijfde keer een bier-

tapwedstrijd in Café Koper georganiseerd. Samen met zijn

brouwerij had uitbater Fred Paap zijn vaste gasten uitgenodigd

om hieraan mee te doen.

De winnaars Thomas Determan en Bonny Koadijs

Dat biertappen niet voor ieder-

een is weggelegd en zelfs

geleerd moet worden bleek uit

de vele 'foute' biertjes die de

jury moesten beoordelen. Te

weinig schuim, teveel schuim,

glas bovenaan vastgepakt en

nog veel meer fouten passeer-

den de revue. Uiteindelijk gin-

gen een tiental 'tappers' naar

de halve finale.

In die halve finale moesten de

kandidaten twee biertjes tap-

pen en serveren, één 'fluitje'

en één 'vaasje'. Het beste werd

dat door Thomas Determan,

bij de mannen en door Bonny

Koud ijs bij de dames gedaan. Zij

kregen beide een fraaie beker

en mogen zich een jaar lang

'Beste tapper 2006' noemen.

Zandvoortse Courant • nummer 4 26 januari 2006

Mariarme Rebel wint prijs in

Albert Heijn wedstrijd

Dutch Coast Radio biedt verkiezingsservice

Het Zandvoortse internetradiostation Dutch Coast Radio gaat

de komende weken de Zandvoortse bevolking, en geïnteres-

seerden buiten onze gemeentegrenzen, een extra verkiezings-

service bieden.

Op hun website staan vanaf

afgelopen weekend de kandi-

datenlijsten van de politieke

partijen die komende 7 maart

deelnemen aan de gemeente-

raadsverkiezingen. Tevens zul-

len bij iedere lijst de hoofdpun-

ten uit de diverse vermeldt

worden. U kunt dus op uw
gemak uw keuze maken als u

dat nog niet had gedaan.

Dutch Coast Radio zal tevens zo

spoedig mogelijk, via een nieu-

we serie live-uitzendingen van-

uit 't Lokaal in de Haltestraat,

aandacht aan de naderende

verkiezingen gaan verzorgen.

Wekelijks zal op de donderdag-

avond een discussie gevoerd

worden door plaatselijke

politici en kandidaatspolifici.

De uitzendingen beginnen om
20.00 uuren zullen rond 22.00

uur eindigen. De presentatie

is in handen van Jacques

Jongmans en Joop van Nes jr,

en publiek wordt van harte

op de locatie uitgenodigd.

Particulieren en maatschappe-

lijke organisaties die iets

te melden hebben aan de

Zandvoortse politiek, kunnen

zich opgeven voor een uitno-

diging via:

info@dutchcoastradio.nl.

De juiste datum van de eerste

uitzending is nu nog niet te

geven omdat gewacht moet
worden op een ADSL aanslui-

ting op de locatie. U wordt

op de hoogte gehouden via

www.dutchcoastradio.com

alwaar u ook de diverse kandi-

datenlijsten en programma's

nader kunt bestuderen.

Plaatselijk kunstenares Marianne Rebel had meegedaan aan

een slagzin wedstrijd van grootgrutter Albert Heijn, waarin

tevens gevraagd werd wat er zou moeten veranderen in het

lokale filiaal. De prijs, 1 minuut gratis winkelen bij de vesti-

ging op de Grote Krocht, kreeg ze uit handen vanfiliaalmana-

ger Cerard Leutscher.Rebel, die enige zenuwachtige trekjes

vertoonde, was die trekjes totaal kwijt na het startsignaal en

laadde twee boodschappenwagentjes vol met goederen,

Eric Koller met Fooi Koller

Na het succesvolle optreden

van vorig jaar, komt Eric Koller

ook dit jaar weer naar het

theater van Circus Zandvoort.

'Fooi Koller' is een jubileum en

toch ook weer niet. In een twee

uur durende show neemt
Koller een greep uit bestaand

repertoire opnieuw onder de

loep. Jan Klaasen.het water-

ballet, de bejaarde met het

looprek, de goiver.de bingo...

Het zijn de typische weergalo-

ze Koller-scènes.

29 Januari om 20.15 uur in het theatervan Circus Zandvoort. Er

zijn nog enkele kaarten a €12,00 verkrijgbaar aan de balie van

Circus Zandvoort, tel. 023-571 86 86.

Beste

bijgaand ffffjn reactie op

het artikel project Midden-

boulevard d.d. ig januari

2006.

Bij het lezen van al die arti-

kelen over at die bouwpro-

jecten in ons dorp, bekruipt

mij een slecht voorgevoel.

De kwaliteit van mijn leven

wordt aangetast door de

lelijkheid van moderne ge-

bouwen. Wie op de boulevard

n Zandvoort loopt moet
ngs een haag van architec-

tonische narigheid, bedacht

door een gewetenloze pro-

jectontwikkelaar, betaald

door de belastingbetaler en

getekend door een architect

^ie zijn eigen creatie belang-

ijker vindt dan smaak. Wie

met de trein in Zandvoort

arriveert, is het dragen van

een blinddoek aan te raden

tot men op het strand is en

nochtans vrij uitzicht over de

zee heeft. Er zijn altijd veel

partijen betrokken bij nieuw-

bouw maar zelden de toe-

komstige bewoners en al

helemaal niet de bewoners

die tegenover zo n hoog of
"markant" gebouw wonen.

Deze in mijn ogen criminele

praktijk is na de tweede

wereldoorlog begonnen. De

bewoners zijn er ook aan

gewend geraakt, ze denken

dat het niet anders kan. Nou
beste mensen, we kunnen er

wel degelijk wat aan doen.

Start de discussie in dit dorp

en spreek de politiek aan.

Het is ook niet vreemd dat

er de afgelopen jaren zeer

actieve bewonersgroepen

zijn ontstaan. De bewoners

zijn het namelijk zat om opzij

geschoven en genegeerd te

worden voor wat betreft de

wilde en onleefbare veran-

deringen in hun woonomge-
ving, opgezet door prestige

gerichte ambtenaren, wet-

houders en raadsleden.

Blijft mij de vraag; Wie neemt

nu eigenlijk de verantwoorde-

lijkheid voor lelijk Zandvoort?

WilHam SeIImeijer

Even een opmerking naar

aanleiding van de laatste ali-

nia in 'Met oog en oor de bad-

plaats door' in de courant

van 19 januari. Mijn ervaring

is dat de gemeente niet te'

verwijten valt dat de glas- en

papiercontainers niet op tijd

worden geleegd. Ik heb ze

namelijk nog niet vol gezien.

Wat wel een probleem is dat

het geregeld voorkomt dat

onbekenden een doos in de

gleuf van de container probe-

ren te duwen waardoor er ver-

stopping optreedt, De volgende

bezoeker denkt dat de con-

tainer vol is waarna de mate-

rialen voor de container

worden gezet. Regelmatig

los ik het probleem op door

de doos met kracht in de

gleuf te duwen (of eerst uit

elkaar te scheuren) om daarna

de rondslingernde troep in

de container te gooien, plaats

genoeg! Het lijkt er op dat

de veroorzakers een half-

slachtig milieubesefhebben,

wel hei papier naar de con-

tainer brengen maar niet

de moeite doen om een doos

even kleiner te maken. Dit

doet mij trouwens ook den-

ken aan deflessenautomaat

achter de Dirk van der Broek

winkel. Geregeld is het een

enorme troep in de ruimte,

de bak voor het wegwerp-

glas puilt uit, de vloer ligt

vol met glas en plastic tas-

sen. Als je het meldt aan de

heren van de slijterij krijg je

het verveelde antwoord dat

dat niet hun zaak is omdat
het bij de supermarkt hoort!

Mark Moed

£>



Ontwikkeling Stationsplein

(on)gewenst ?
Burgemeester en Wethouders hebben de Gemeenteraad gevraagd op

dinsdag 31 januari a.s. een besluit te nemen over de onttrekking van

grond aan de openbaarheid Eltzbacherstraat (voorheen Stationsplein)

Er komt geen parkeergarage maar ....
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DOORSNEDE A-A

Wilt u dat dit gebouw naast ons

monumentale Stationsgebouw komt?

Wilt u dat het parkeerprobleem rondom het

Station en de Zeestraat nog groter wordt?

Wilt u dat de gemeente van uw geld een

storting doet in het parkeerfonds?

Wilt u dat niet, meldt u dit dan schriftelijk

bij de gemeente en sluit u aan bij allen

die hiertegen al jaren protesteren.

De gemeente verkoopt grond waarvan

niet vaststaat dat zij de eigenaar is.

Een vastgoedhandelaar koopt 235m 2

grond voor de bouw van snackbar/kios-

ken, souterrain en 2 bovenwoningen

voor € 1 67.500,=. Volgens het bestem-

mingsplan moet de vastgoedhandelaar

16,6 parkeerplaatsen realiseren voor

dit project. De vastgoedhandelaar

hoefde echter al zeven parkeerplaatsen

minder te realiseren.

Om onbekende redenen worden de

overige 9,6 plaatsen afgekocht door

de gemeente voor het bedrag van

€ 174.240,= uit belastinggelden.

Betekent dit dat er ... verlies wordt

geleden op de verkoop en dat er geen

parkeerplaatsen komen.

Ondernemerscomité Zeestraat e.o.
j

Belanghebbenden en Omwonenden

Contactadres:

Zeestraat 37, 2042 LA Zandvoort.
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Jongeren en hun belgedrag....

of toch liever een SMS-je?
Laatst bleek uit een onderzoek*, dat de mobiele telefoon meer

dan ooit onmisbaar is in het dagelijkse leven van jongeren. De

leeftijd waarop men in bezit komt van een mobiele telefoon

daalt en het aantal Short Message Service (SMS) dat verstuurd

wordt, stijgt. Hoewel bellen en SMS-en goedkoper is geworden,

betalen we steeds meer aan telefoonrekeningen.

Het mobieltje heeft een grote

invloed op de samenleving van

tegenwoordig en doorbreekt

alledaagse rituelen. Neem nou

het ochtendritueel. Was het

eens; ontbijten, douchen, aan-

kleden, tandenpoetsen, tegen-

woordig is er een handeling

bijgekomen.

42% Van de jongeren van 13 tot

19 jaar zegt 's ochtends als eer-

ste naar de mobiele telefoon

te grijpen, Hoe kan het ook

anders in het druk bewogen
sociale leven van tegenwoor-

dig waar ieder zich toch in

staande wil houden. Tweederde

van alle jongeren is 24 uur per

dag bereikbaar voor vrienden

en bekenden en heeft zijn of

haar mobiele telefoon altijd

aan staan.

Uit een eerder onderzoek kwam
al naar voren dat de overgrote

meerderheid (97%) van de

jongeren tussen de 13 en

29 jaar ï of meerdere mobiele

telefoons bezitten. De komende

jaren zal de telefoon een

opmars maken in de leeftijds-

categorie jonger dan 12 jaar.

Ook blijkt dat meer meisjes

dan jongens hun eerste

mobieltje al hebben voor

ze hun twaalfde verjaardag

vieren. Onzin? De een zegt van

wel, de ander heeft er een

veiliger gevoel bij een kind een

mobiel mee te geven.

De totale uitgaven aan mobiel

bellen en SMS-en onderjonge-

ren zijn hef afgelopen jaar flink

gestegen. Slechts 20% van

de jongeren geeft minder dan

€10 uit aan bellen en SMS-en,

De rest dus meer en dat terwijl

de kosten van voornamelijk

SMS-en gedaald zijn. Jongeren

in de leeftijd van 13 tot 19 jaar

SMS-en veel vaker dan dat ze

bellen. Vooral vrouwen van

deze leeftijd doen dat erg vaak,

28% zegt dat zij maar een vijfde

van de totale kosten gebruiken

voor bellen, de andere 80% dus

voor SMS,

Het gemiddeld aantal SMS-jes

dat per maand door jongeren

verstuurd wordt is ongeveer

61. Het is gewoon in veel

gevallen makkelijker iets te

SMS-en dan te bellen. Vooral

op het gebied van liefde en

flirten biedt SMS grote voor-

delen. Als je iets niet direct

wilt of durft te zeggen

bijvoorbeeld. Het is

toch veel makkelijker

om te zeggen wat

je denkt of voelt zonder direct

contact te hebben? Ook is SMS
handig om een afspraak te

maken of verzetten, je vrien-

den online te vragen, of

gewoon even iets te delen met
een ander watje op tv ziet.

De mobiele telefoon

Wat zouden we toch zonder

moeten?

"Switch On onderzoek

What's new and what's hot!?

Zonder een supermoderne

mobiel ben je tegenwoordig

nergens. Elk zelfrespecterend

mens heefteen mobieltje bij

de hand en om echt mee te

kunnen draaien met de grote

jongens, die hun bling-bling

mobieltjes en/of giga-size

mobieltjes met heel veel

functies, wordt de nieuwste

collectie van Nokia de mobiel-

fanaten zeer aanbevolen. De

L'Amour Collection, die zeer

geïnspireerd is op de huidige

modetrends, bevat zeer mooie

modellen. Deze eyecatchers

zijn bedekt met koffiekleuren

waarop bloemmotieven zijn

gegraveerd. Deze bloemmotie-

ven kun je ook als 'behang' op

je display selecteren.

De mobielen zijn waterproof

aangezien ze afgewerkt zijn

met leer, waardoor ze zacht en

prettig aanvoelen als je aan

het bellen bent. Dus voor de

lange beliers onder ons zijn dit

zeer fijne toestellen! De Nokia

7360, Nokia 7370 en Nokia

7380 telefoons maken deel uit *

van de L'Amour collectie die

vanaf het eerste kwartaal van

2006 te koop zullen zijn. Voor

de wat zakelijke jongens en

meisjes onder ons is de Nokia

6233 mobiel een 'must- have-

item'! Een stijlvolle mobiel met

hoge kwaliteit. Deze wordt in

het tweede kwartaal van

2006 verwacht. Op naar de

dtchtsbijzijnde winkel waar

ze Nokia's verkopen!

Info: www.nokia.nl

Echtscheiding?

In de Zandvoortse Courant

van 12 januari las ik op de

voorpagina:"Zandvoort aan

kop bij echtscheidingen".

Hoe kan dat nou? Is er niet

een gigantisch grote fout

gemaakt bij dit onderzoek?

Meestal als ik door het dorp

heen loop zie ik stelletjes

hand in hand de winkels

afstruinen, of koppeltjes die

elkaar lief aankijken bij

het ondergaan van de zon

terwijl ze op een bankje op

de boulevard zitten. Maar na

deze korte gedachtegang

bedacht ik me opeens

dat er natuurlijk veel niet-

Zandvoorters (voornamelijk

toeristen) juist naar het

strand van ons geliefde dorp

komen, om een romantische

wandeling te maken of lek-

ker uit eten te gaan, om
vervolgens het liefdesnest

in te kruipen (elders in

Nederland).

Nu Zandvoort één van de

romantische plekken op onze

kleine aarde blijkt fe zijn

(naar mijn idee dan) schijnen

de inwoners zelf dat niette

beseffen. Hallo, jongens en

meisjes, geniet van wat ons

plaatsje ons brengt! Liefde,

pure liefde, dat is waar wij

mee gezegend zijn. Het strand

alleen ai straalt romantiek

uit en niet te vergeten onze

prachtige duinen. Liefde zou

toch ook door de inwoners

zeif uitgestraald kunnen

worden? Maar het tegendeel

is dus volgens een 'zoge-

naamd'onderzoek gebleken.

Ik zal je zeggen: ik geloof

er niets van! Er zulten vast

relaties stuk zijn gelopen in

Zandvoort (misschien 3lleen

maargoed voor beide partij-

en), maar dat wij op num-
mer één staan is toch heel

vreemd. Zelfs Amsterdam

staat achter ons! Ik roep de

Zandvoorters op om minder

vreemd te gaan, minder

over geld ruzie te maken
en goed met el ka ar te com-

municeren. En wie weet

staan we volgende jaar op

nummer één bij de minste

echtscheidingen!

hJOCU
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m VAN Ê

SCHAIK
Makelaar o,g.#

Oranjestraat 6a

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

3042 GJ Zandvoort

Tel.; 023 - S?i 29 44

Fax: 023 - sn 7S 96

www.va n5 cha i kbv. n l

e-mait: info@vaiischafkfjv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR - BEHEER /

HYPOTHEEK /

PROJ E KTEN -ADVIEZEN

In de dorpskern en op 3oom van het strand, uit-

stekend gesitueerd riant 3-k. hoekappartement

met inpandige garage. Het appartement heeft

een speelse indeling en een groot besloten terras

op het westen. Ind.: royale hal; toilet; L-vormige

living met gas haard en schuifpui naar terras;

semi open keuken met inbouwapp.; bijkeuken;

2 slaapkamers; badkamer met ligbad, douche,

dubbele wastafel en toilet. Videofoon installatie.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Passage 3/8

ÏK5

Zandvoortsetaan 179

Op de 2e verd. ligt dit royale 3-k. appartement

met zonnig balkon. Evt. inpandige garagebox

ter overname. Ind.: entree; hal met garderobe

en toilet; woonk. met toegang naar het balkon;

Open keuken; 2 slaapk., waarvan één met aangr.

badkamer (douche en dubbele wastafel);

* Balkon (zuid) over de gehele breedte met

elektrisch zonnescherm

* Woon oppervlakte 80 m !

* Servicekosten: € 215 (ind.' voorschot stook-

kosten)

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Aan de rand van Zandvoort, tegenover de

waterleidingduinen (beschermd duingebied)

gelegen vrijstaande villa met fraai aangelegde

21 meter diepe achtertuin. Totale perceels-

oppervlakte 432 m». Ind. beg.gr.: hal; toilet;

keuken v.v. inbouwapparatuur; royale woon-

kamer met erker aan de voorzijde; open haard

en openslaande deuren naar achtertuin; ie et.:

3 slaapkamers; groot balkon; badkamer met

hoekbad, toilet en dubbele wastafel. Vliering

bereikbaar via vlizotrap.

Vraagprijs € 570.000,- k.k.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

ZandvoortPas 2006

©ZANDVOORT

Achternaam + voorletters).,

Woonadres+huisnr.

2indv(H>nPas

Postcode.. Telefoon.

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een

gesloten envelop, voeg €7,50 (contant)

toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nummer

61.57,69.055 ow 'Zandvoort Pas' en vermeld

daarbij duielijk uw naam en adres

Indien u een ZandvoortPas

bestelt wordt die, tesamen

met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappentas,

binnen 5 werkdagen bij u

thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoed-

bon vooreen Zandkorrel, kunt

u op een door 11 gewenst tijd-

stip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Loket Zandvoort officieel geopend

De dam

Een zorg minder voor wie vragen heeft over wonen,

welzijn en zorg. Sinds vorige week dinsdag kan

Zandvoort bogen op een vraagbaak voor jong en

oud. Welzijnswethouder Ton Kooiman opende onder

grote belangstelling het kersverse"Loket Zandvoort".

Door Ton Timmermans

In zijn openingstoespraak

onthult welzijnswethou-

derTon Kooiman de naam
van Zandvoorts nieuwste

service die na een paar

weken warmdraaien al zijn

waarde bewezen heeft:

"Niet niks wat hier staat."

Iedereen

Een honderdtal inwoners

wist in die beginperiode

de weg te vinden naar

Loket Zandvoort. De vraag-

baak zal iedereen,jong en

oud, antwoord op geven

op alle vragen over wonen,

welzijn en zorg."De vraag

van de cliënt staat cen-

traal", laat de wethouder

weten.

Kennis

De korte openingsceremo-

nie werd door vele beken-

den uit het dorp bezocht.

Niet alleen mensen van

maatschappelijke orga-

nisaties maar ook plaat-

selijke politici namen
met genoegen kennis van

Loket Zandvoort met haar

acht loketmedewerkers.

Aan bekendheid onder

de bevolking wordt hard

gewerkt; zo is er al een

informatief, kleurig vouw-

blad gemaakt.

Croeimodel
"Een gedenkwaardig mo-

ment", kwalificeert de

wethouder de officiële

es en heer van loket Zandvoort

opening: "als je op weg
geholpen wilt worden,

dan is die plek er nu."

Bewust is gekozen voor

een zogeheten groeimodel,

wat zoveel wil zeggen als

'tijdens de rit waar nodig

bijsturen'. Besloten is voor

een proeftijd van 3 jaar.

Huisbezoek

Met het oplaten van

felgele ballons is het

dienstenpunt een feit.

Van maandag tot en

met vrijdag is in het

Gemeenschapshuis, aan

de Louis Davidsstraat 17,

Loket Zandvoort

geopend van 09.00 uur

tot 12.30 uur.

Voor degene die niet in

staat is om het Loket te

bezoeken kan een huis-

bezoek geregeld worden:

tel: 023-5740450.
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Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Senioren handhaven eigen zorgverzekering

'Blijf zitten waar je zit, en verroer je niet.' De meerderheid van

ouderen blijven bij hun lopende ziektekostenverzekering.

De internetenquête van Seniorweb wijst uit dat ouderen

wijzigingen in hun leefgedrag niet altijd op prijs stellen.

Marktwerking
Het toverwoord van de huidi-

ge regering is 'marktwerking'.

Het spel van vraag en aanbod,

zoals bij supermarkten en

autogarages, zal ook wel in

de gezondheidszorg in het

voordeel van de consument
uitvallen, zo verwacht de rege-

ring. Concurrentie is goed voor

de consument, luidt de achter-

liggende gedachte. Zo ontstaat

onderlinge wedijver tussen de

verschillende organisaties, wat

'als vanzelf een scherpere, en

daarmee lagere, prijs oplevert.

En dus moet de zorgvrager,

aldus de overheid, kunnen

kiezen tussen verzekeraars.

Reclame
Met ingang van i januari 2006

is de concurrentie tussen de

zorgverzekeraars losgebarsten.

Onder druk van de overheid en

ten koste van de premie worden

"door de zorgverzekeraars gou-

den bergen beloofd, Miljoenen

euro's worden uitgegeven aan

reclame: een sigaar uit eigen

doos, dus. En dat allemaal

zonder dat de mensen waar

het om draait er ook maar de

geringste invloed op kunnen

uitoefenen.

"Gaat u zorgverzekeringen ver-

gelijken?". De vraagstelling van

SeniorWeb is helderen duide-

lijk. De grootste internetsite

voor senioren heeft onlangs

een enquête gehouden onder

hun lezers en lezeressen. De

uitkomst laat zien dat de

meeste ouderen niet van ver-

zekeringsvorm en -maatschap-

pij wensen te veranderen.

Uitslag

De uitslag van de interneten-

quête geeft een ander plaatje

dan een waarop de overheid

had gehoopt: "Nee, ik accepteer

het aanbod van mijn huidige

verzekeraar: 46,31%; Jazeker, ik

wil de beste en voordeligste

verzekering: 41,98%; Ik weet het

eerlijk gezegd nog niet: 11,72%

(Totaa I aanta I dee Inem ers. 3235)
."

Wijzigen

Niet ieder verandering is een

verbetering. Zo zal menig

oudere gedacht hebben om
wel of niet zijn ziektekosten-

polis te wijzigen. Of we willen

of niet, vanaf begin deze

maand is iedere Nederlander

verplicht verzekerd, en wel

minimaal volgens het basis-

pakket. Dat kan niemand zijn

ontgaan: de zorgverzekeraars

hebben luidruchtig een en

ander rond getrompetterd.

Buurmeisje Ariadne betrekt

ouderen bij samenleving

"Hallo, ik ben Ariadne, uw nieuwe buurmeisje". De 18-jarige

schone is vanuit de grote stad op het platteland komen wonen.

Via het verzamelen van verhalen van oudere mede-inwoners

wil het meisje snel wegwijs worden in het dorp Helden.

Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat dit 'nieuwe

buurmeisje' via het computerscherm de huiskamer binnenkomt.

De 18-jarige schone is alleen bereikbaar via internet. Het meisje

Ariadne is een ontwerp van de Rotterdamse kunstenares Jeanne

van Heeswijk.

Het Limburgs Dagblad over

haar taak: "...op een speelse

manier een sociaal netwerk

weven tussen de inwoners van

de Helden en met name de

ouderen in die gemeente." Die

opgave vervult Ariadne door

verhalen en levenservaringen

van ouderen te verzamelen en

door te geven. Via haar website

www.metariadne.nl koppelt zij

ieder verhaal aan een bedeltje

van haar armband.

Op de site zijn boeiende vertel-

lingen en grappige voorvallen

te lezen die een beeld geven

van het dorp en zijn omgeving.

"Het is de bedoeling dat oude-

ren via de verhalen gelijk-

soortige interesses bij elkaar

ontdekken waaruit verder

contact kan voortvloeien",

verduidelijkt de initiatief-

neemster. Via het project

wil men ook ouderen kennis

laten maken met nieuwe

communicatiemiddelen.

Seniorenraad organiseert dialoog politici en burgers
Politiek Den Haag schudt de kussens flink op. Op het vlak

van zorg gaat er veel veranderen; vooral de ouderen onder ons

krijgen daar persoonlijk mee te maken. Een kleine politieke

aardverschuiving. Hèt moment voor een samenspraak tussen

lokale politiek en burger, oordeelt de Seniorenraad Zandvoort.

Het landschap van verant-

woordelijkheden wijzigt. Zowel

voor de burger als voor de

plaatselijke politiek. Partijen

krijgen ruimte om zelf te

beslissen; de gemeente op de

regisseurstoel en de burger

wordt zelfverantwoordelijk

.

Vergadering

Ondermeer op het terrein van

welzijn adviseert de Senioren-

raad gevraagd èn ongevraagd

het College van Burgemeester

en Wethouders van Zandvoort.

Om de vinger aan de pols te

houden belegt de Senioren-

raad binnenkort een openbare

vergadering waar belangstel-

lenden van gedachten kunnen

wisselen met lokale politici.

Met burgers

Voorzitter Piet Keur: "Tezamen

met burgers willen wij graag

van gedachten wisselen met

leden van de politieke partij-

en." Onderwerpen die aan bod

komen zijn ondermeer:

DeinvoeringWet

Maatschappelijke

ondersteuning

- De Wet Voorziening

Gehandicapten

Minimabeleid

Wonen, welzijn en

leefomgeving.

Deelnemers
Deelnemers zijn: wethouder

T.Kooiman (welzijn) en afge-

vaardigden van politieke

partijen van Zandvoort, van

de ouderenbond ANBO
Zandvoort, van Nieuw Unicum

en van Pluspunt/SWOZ en

belangstellenden.

Iedereen

ledereen is welkom bij de

bijeenkomst op donderdag-

middag 9 februari 2006, om
14.00 uur in de raadszaal van

het raadhuis, ingang Raad hu is-

plein.

Graag hoort de Seniorenraad

wie aan de discussie wil deel-

nemen: mail tontim@planet.nl

of tel. 5717901.

Jeanne van Heeswijk is kunste-

naar zonder een atelier en is

koploper in de sociaal georiën-

teerde kunst. Zij ontwikkelt,

vaak in samenwerking met
lokale overheden, culturele

modellen voor de publieke

ruimte. Van Heeswijk maakt

geen beeldende kunst in de

traditionele zin van het woord.

Zij is meer geïnteresseerd in

nieuwe denkbeelden en ideeën

die ontstaan als mensen met

elkaar in dialoog gaan. "Zij is

een excellent regisseur van

onverwachte ontmoetingen",

aldus een juryrapport.

eeft diabetes.

u moetkimm

et als u liê bént?

m o33'

Diabetesvereniging
Nederland www.dwn.ni

&



Familieberichtenj|^

Je zou willen

dat liet voor eeuwig zo zou blijven.

Maar toch

moet ik afscheid van je nemen.

Onverwacht ben je van ons heengegaan

mijn lieve vrouw, onze moeder,

schoonmoeder en oma

Nelly van Duijn - Pieksma

* Amsterdam + Zandvoort
3 januari 1921 22 januari 2006

C. van Duijn

Ruud en Tjallie

Anneke en Martin

Rita en Manen
en kleinkinderen

Nicolaas Beetslaan 2

2041 NN Zandvoort

Mijn vrouw is overgebracht naar de

rouwkamer van de Tollcnstraat te Zandvoort,

alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op vrijdag 27 januari in het

crematorium We sterve ld.

Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driebuis,

Tijd van samenkomst aldaar om 1 2.00 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot

condoleren in één van de ontvangkamers.

Geen bezoek aan huis.

Burgerlijke stand

14 januari 2006 - 20 januari 2006
Geboren:

Twan Heinrich Henk, zoon van: Leloux, Matthijs

Albert en: Tromp, Esther.

Romi, dochter van: Schiereck, Joost Johannes

Alexander en: Hinke, Maria Johanna Regina.

Overleden:

Erkendiep, Arnoldus Johannes Antonius, oud Bojaar.

Raaijmakers, Johannes Petrus, oud 83 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 29 JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Juiianaweg

10.00 uur ds. J.G. Korteweg uit Haarlem

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuweriken/aan j, Aerdenhout

10.00 uur ds. MA. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastorC. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Openingstijden ma: 14.00 uur - 20.00 uur

Bibliotheek
dl: 14.00 uur - 17.00 uur

Zandvoort
WO: 10.00 uur - 17,00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur
Prinsesseweg 34, 14.00 uur - 20.00 uur
T (023) 5714131 Z3: 10.00 uur - 14.00 uur

Monuta'^ WesterveSd en Van Beek
iti

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bomholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tel: (023) 562 70 10

uwüttvadrtwensën

zijn persoonlijk; :

1 onze vervullingen

dus ook.

Bennebroek,

Rijksstraatweg 1 1 3,

Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Belom gerust.

Goed, betrouwbaar
en voordelig1

.

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven,

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

Vooreen éénmalige afkoopsom

van € 2.695,- (prijspeilimi wordt mijn begrafenis

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken.

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig

al gauw€ 3.750, -j.

ffff) GRATIS 0800-022 45 35

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, telefoon (023> 532 87 50

Altijd directe hulp bij overlijden
©

... uit liefde ... een wonder... .

VERWONDERING
Het is ongelooflijk maar waar:

wij zijn opa en oma.

Op 20 januari 2006 is geboren

een klein wondertje

QUINN
ELI HENDRIK

Zoon van onze allerliefste dochter

Sirrrone Bluijs en Mark de Boer

Broertje van: Romar de Boer

Kleinzoon van: Henk Bluijs en Elly van der Laan

• 8e Kleinkind van: Annie Grol

Waterstanden****^

a. CLUB _ s v^B
Nautiquef
Stra

Tel.

ndpaviljoen 23

023 S71 57 07

Januari/

Februari

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 26 0030 0804 1254 2039

Vr 27 0130 0940 1349 2220

Za 28 0219 1030 1440 2259 IllMii
Zo 29 0309 1119 1525 2349

Ma 30 0355 1150 1611 ' *jjj

Dl 31 0213 0441 1240 1654

Wo 01 0300 0524 1308 1741

Do 02 0345 0609 1359 1826

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huïs bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 CH Zandvoort

Tel & Fax 023 - 5732 752

Email: redactie®

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandagen dinsdag

0930 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentieacquisitie:

Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty®

zandvoortsecourant.nl

advertenties®

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop®

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
tR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 - 18.00 uur

023 - 5716 105 Of

06-12136136

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
.zandvoortsetour;

Het gebruik wan advertenties en/of,teksten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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't Lokaal aan de Haltestraat 32

Zondagmiddag
29januari
Live Jazz

o

in 't Lokaal!

ELKE DAG GEOPEND VANAE 15.00 UUR

De Olympische Winterspelen komen eraan

Wij bieden U extra scherpe prijsvoordelen!

PrljiVoonioet

€ 1.450,

* afbeelding iaat erfrg uitvoeringen zien

Profiteer nu van de Polo Turijn I

Volkswagen Polo Turijn
1.2 Motor 47 hW/65 pk 5 versnellingen

3-dOUrs h Clfrnatfc Q. stuurbekrachtiging

öjnfratR rteunnargrfindellng. afstandsbediening.. al. bedisnbare roman voor

bL verslet-- en verwarrritïBre burLsnsptegslB, 4 LutóspreKere

AJibags i Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, ABS
deelbare achterban* Easy Entry. in hoogte verstelbare vporsloeien

14.555,00
*

* [egcnover de -ad'^ssprip

wxv eenwgeh^öaar

baste model, 'vaföfufc

inb'ieDkm. 5.9ta£aal.

7,6 bfrinen bebouwde korn

5. i bütöfi bebouwde fc&m.

Uw VorMcswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
www.autostrijder.nl

Zandvoort Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 1 145 65

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Vooral uw behang-, wit-

en schilders-

werk2aamheden

Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen, oud

speelgoed, kristal, porse-

lein, schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,Zandvoort.

Tel. 5731787 ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te huur:

Garage appartement

€450 p.mnd. all in.

Sav. LohmanstraatQ.

Ideaal voor starter.

Woonkamer, bad k. + slaap-

kamer. NIET ROKEN!

Geen stellen.

06-10902074, na 18.00 uur.

Victor Bol

Van harte gefeliciteerd

met je titel

Zandvoortervan

het Jaar 2005!

Leida en Klaas Koper

Gevraagd:

Huishoudelijke hulp

1 Middaginde week.

Tel. 5736770

Edwin, Marja, Amber:
Gefeliciteerd

met de geboorte

van Luke.

We zijn reuze blij met
onze kleinzoon en neefje!

Opa en Oma,
Robin en Sb anti.

Duizendpoot zoekt werk!

Tel. 5712604

Te huur

in centrum van Zandvoort

etage boven een winkel:

grote woonkamer met
balkon, slaapkamer,

keukenen badkamer.

€ 800,- p.mnd. excl.

tel 06 53 250 629

Martijn uit Nibbixwout.

voor 60% autistisch, zoekt

ene Timo, 24-26 jr. die

medische biologie heeft

gestudeerd, Tel. nummer is

bekend bij de redactie, tel.

S732752.

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Gee n on roe re n d goed of a uto's

Geen goederen met een waarde boven

de € 500,-

Geen personeels- of zaken advertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1} De redactie van de krant. Hogeweg 31

2) B runa Ba I kenende, G rote Kroc ht 1

8

Inlevering vóór maandag 11oo uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen opgrond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

t

2

3

4

5

6

7

8

9

SVP Elk cijfer, teesteken en elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen

Tevens doob u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam).

Telefoon

gevraagd:

ervaren huishoudelijke hulp,

Nederlandssprekend;

wonend in Zandvoort.

Tel. 06-44488336

IJMOND . HAARLEM . HAARLEMMERMEER
DUIN- EN BOLLENSTREEK . AMSTELVEEN

mbo
economie
techniek

zorg Sl welzijn

vmbo-t havo vwo
voor volwassenen

7 februari
57,30 - 20.30 uur

Bc! (023) 530 20 10 of kijk

op www.novacolEEge.nl

—-^ï- 'NovaCoüefieO»»» e

Tfc ktgianaai Opleidingen Centrum

ROC NOVA COLtECE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN

fllllftM
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Deze week staat helemaal in het

teken van samenwerkingen com-

municatie met de ander. Lastig

want vaak voel je al aan dat de

ander iets wil. Daar reageer je

dan op, terwijl de ander dat niet

snapt want die ander heeft nog

niets gezegd. Verwarrend!!

^L stier

,^ö 27 april - 20 mei

Je bent nu heel idealistisch, dat

is geweldig natuurlijk. Maar
praktische zaken raken daardoor

snel op de achtergrond en dat

kan nadelig zijn. Zorg daarom

datje allebei in de gaten houdt,

lieve Stier!

Oir? Tweelingen

yw 2i mei -20juni

Opeens heb je geen last meer

van hoofdpijn ofandere kwaaltjes.

Daar heb je ook geen tijd meer

voor! Je gaat. romantiek nog leuk

vinden, net terwijl je dacht dat

het allemaal niet meer zo hoefde

en dat voelt goed!

jBk Kreeft

^>gj 27 juni -22juli

Familie geeft je af en toe hoofd-

brekens omdat jullie elkaar soms

echt niet begrijpen. Als je steeds

maar probeertom aardig te blijven

en niet zegt watje echt bedoelt,

wordt het alleen maar lastiger.

^Mf Leeuw

@k
23 juli - 22 aug.

Je bent wat aan het experimen-

teren. Je wilt een relatie maar

ook vrijheid. Hoe ver kun je

gaan? Het zit voorai in jezelf en

heeft vaak met je oude angsten

te maken. Durf in het diepe te

springen! Hoe wilde je anders

supergelukkig worden?

Maagd
2j aug. - 22 sept.

In de tweede helft van de week

ziet iedereen aan je datje het

leuk hebt. Dat kun je dus niet

'meer verbergen en dat wil je dan

ook niet meer! Tussen alle bedrij-

ven door, is het eindelijk tijd voor

liefde en vriendschap.

@»-I-. Weegschaal

&& 2]Sept.-22 0kt.

Geloof al te mooie financiële

meevallers pas als het geld op je

rekening staat. Neem wel de tijd

om te genieten van leuke nieuwe

vrienden waarvan die ene je

vooral nogal ineresseert! Je bent

romantischer aan het worden.

Schorpioen

25 okt. - 22 nov.

Je verwacht veel van je vrienden,

Deed je altijd al, maar nu in het

bijzonder. Soms weetje even niet

waar de grens ligt, is die ene nu

zomaar een maatje of meer?

Spannend, maar ook verwarrend!

»Ê

flK^L Boogschutter

*££?—> 23 nov. - 21 dec.

Een verre liefde heeft ook zijn

voordelen. Kun je ondertussen je

drukke werk doen. Dat begrijp je

allemaal heel goed, maar het

voelt anders! Celijk heb je! Neem
we! de tijd, als het de ware is, is

het dat overeen paar maanden

ook nog wel!

fï'S Steenbok

yfr) 22 dec. -20 jan.
Alsje nu sneller botst met je om-

geving, of er meer misverstanden

ontstaan dan je lief is, sta dan

even stil. Wat is je doel, wat wil je

bereiken? Je wilt graag winnen,

maar van wie eigenlijk? Misschien

wel van jezelf, lieve Steenbok!

Waterman
2i jan. igfeb.

Ook al wil je zo graag zelfstandig

en onafhankelijk blijven, je ont-

komternietaandatjedieandere

erg leuk vindt. Wat zegt je hart,

nietje verstand? Helaas isje angst

om teleurgesteld te worden vaak

groter dan dan je blijdschap.

£ Vissen

2ofeb. - 20 mrt.

Die relatie wordt zeer intens,jullie

lijken wel verslaafd aan elkaar!

Daardoor slajeop tilt alsje denkt dat

de ander zich bedenkt. Er onstaan

dan snel misverstanden, maar goed-

maken is ook weleen s fijn, toch?-

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

IfQeèM $<éeef>l

Vleesree pjes mei mosterdaardappeltjes
Een snel hoofdgerecht voort 2 personen.

Bereiding;

Pers-het teentje knoflook uit

boven een grote kom. Voeg de

rozemarijn, peper, zout en het

vlees toe. Laat dit afgedekt in de

koelkast een halfuur intrekken.

Verhit de olie in een braadpan

en bak hierin het vlees bruin.

Voegde aardappelen toe met de

slankroom en stoof het geheel

in ±io minuten gaar. Maak het

gerecht op smaak met peper,

zout en de mosterd. Lekker met

gesmoorde groene kool.

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 0251 -674433

of mail naar

info@ïandvoortsecourant.nl

Dier van de week

Dit zijn Max en Bobby, een gezellig westie stel van.4 en 5

jaar. Max is een reu en Bobby is een teef en ze willen graag

samen blijven.

Ze kunnen redelijk goed met
andere honden overweg,

alleen Max wil af en toe even

stoer doen naar andere man-

nen. Katten in hun buurt is

geen succes, want daar gaan

ze achteraan. Ze zijn kinde-

ren gewend en dat vinden ze

eigenlijk ook wel gezellig,

want hoe meer aandacht hoe

beter. Het zijn twee echte

knuffel konten, die er maar
geen genoeg van krijgen. Met

goed atleen zijn. Niette lang

natuurlijk, want dat is niet

gezellig. Het liefst gaan ze

natuurlijk gewoon lekker mee

op pad. Wie geeft deze twee

lieve witte spookjes een fijn

huis waar ze lekker kunnen

genieten van wandelingen

door het bos? Kom langs in

Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5,

Geopend van maandag tot

en met zaterdag van ti.oc&gB

16.00 uur. Tel. 5713888.zijn tweeën kunnen ze ook

Of kijk op www.dierentehuiskennmerlandlnt

We hebben nog steeds handdoeken en dekens nodig, dus wie

heeft nog wat oude spullen over...? Wij zijn er heel erg blij mee!
*

; ±L '

Prijsvraag bij Boudewijn's Visservice |rvj

Wat is de bijnaam van een
Zeeduivel?

Geantwoord deze prijsvraag en

win een heerlijke verrassing

die wij op dit moment niet

verklappen. Dit kan tot en met

30 januari 2006. Het beste en

juist omschreven antwoord

maakt de meeste kans op de

prijs.

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Stuur uw antwoord per email naar:

prijsvraag@boudewljnsvisservice.nl of bel 573 0695

Ingrediënten:

1 teentjes knoflook

mespuntje rozemarijn

snufje zout

snufje peper

200 gr. varkensvleesreepjes

ï etl. olijfolie

450 gr. voorgekookte krielaardappelen

1 dl. slankroom

letl. (grove) mosterd

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van ï tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van-de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

9 1 8

4 2 9

1 6 2
Oplossing sudoku week 01

2 7 5
3 4 6 2 8 s 7 1 9

6 4 78 7 1 9 4 6 2 3 5

9 2 5 3 1 7 6 8 4
7 8 9 6

2 8-4 6 |7 9 3 5 1

1 6 9 4 S 3 8 2 7 4 7 6 1 9
5 3 7 1 2 8 9 4 6

2 6 1 4 76 9 2 S i 1 4 7 8

7 1 3 8 9 4 5 S 2

1 8 5 2 64 5 8 7 6 2 1 9 3

£>
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Autosport

Wellicht AiGP in Zandvoort in oktober
Circuit Park Zandvoort is druk doende om dé AiCP naar de

Zandvoortse racepiste te halen. Indien een race van deze nieu-

we klasse aan Zandvoort wordt toegekend, zal deze medio okto-

ber verreden worden.

Woordvoerder Dirk Buwalda

houdt nog een slag onr de

arm; "We zijn in onderhande-

ling met de organisatie van de

AiGP. De serie wedstrijden

begint pas in september en

eindigt in april. De kalender is

naar verwachting pas eind mei

klaar,We hebben dus nog even

de tijd."

De AiGP bolide is een open

Grand Prix raceauto die door

landenteams wordt gereden.

Voor Nederland rijdt Jos

Verstappen de auto en is

Jeroen Bleekemolen de reser-

ve coureur. De auto heeft een

3400CC V6 motor met een ver-

mogen van circa. 550 pk. Alle

auto's zijn gelijken elektroni-

sche hulpmiddelen zoals

'launch control' en 'traction

contrei' zijn niet toegestaan. Er

wordt dus veel van het talent

en de ervaring van de coureur

gevraagd. Op dit moment
staat Nederland op een 8e

plaats van de 25 deelnemende

landen.

Handbal

Zware nederlaag handbaldames ZSC

Het eerste dameshandbal-

team van ZSC heeft ook in de

thuiswedstrijd tegen de reserves

van het Hoofddorpse Lotus met

een zware nederlaag genoe-

gen moeten nemen. Na voor-

al een desastreuze tweede

helft bedroeg het verschil tus-

sen beide teams na het eind-

signaal vijftien punten, 13-28.

Het begin van de wedstrijd was

helemaal voor de thuisclub,

want na 10 minuten stond er

een 4-1 voorsprong op het

bord. Een stand die het spel-

beeld op dat moment juist

weergaf omdat de Zandvoortse

dames de Lotus-verdediging

met regelmaat kansloos liet.

Nadat Lotus was terug geko-

men tot 4-3 wist Laura Koning

de voorsprong nog op 5-3 te

brengen. Hierna werd Lotus

steeds sterker en was de verde-

diging een vrijwel onneembare

vesting voor de Zandvoortse

aanvalsters. Lotus verhoogde

bovendien het tempo, waarop

de ZSC-defensie geen ant-

woord had. Na 5-5 nam Lotus

het spel volledig in handen en

liep uit naar een 10-14 rust-

stand.Tibboel, Daniels en Lucia

v.d. Drift zorgden er voor dat de

schade voor rust 'beperkt' bleef

In de tweede helft ging Lotus

steeds beter spelen en kwam
ZSC er zowel aanvallend als

verdediging er niet meer aan

te pas. Lotus bouwde de 10-14

ruststand met vaak fraai aan-

valsspel uit tot 10-27 zonder

dat de ZSC er ook maar iets

tegenover kon stellen. Pas in de

slotfase wisten Daniels (2x) en

Tibboel nog tot score te komen.

Basketbal

Lions heren behalen monsterzege
Het gaat de heren van basketbalvereniging The Lions dit sei-

zoen behoorlijk voor de wind. Op dit moment staan zij op de

twee plaats op de ranglijst met slechts twee punten minder

dan koploper Volendam. Afgelopen zaterdag moesten de

Zandvoorters naar Heemstede waar HOC gastheer was.

Al vanaf het' begin was het dui-

delijk dat het gehavende HOC
weinig tegen hun gasten kon

uitrichten. Vanaf de eerste

sprongbal was het éénrich-

tingsverkeer, Het was dan ook

niet verwonderlijk dat Lions bij

rust al met 30 punten voorstond,

30-60. In de tweede helft deden

de Zandvoorters er nog een

schepje bovenopen werd HOC
volledig weggespeeld. Uitein-

delijk stond er een score van

59-136 op het wedstrijdsheet.

Deze wedstrijd mag als een

generale repetitie gezien wor-

den want komende zaterdag

komt lijstaanvoerder Volendam

op bezoek en zal er gewonnen
moeten worden om eventueel

promotie naar de ie klasse afte

kunnen dwingen. Aanvang wed-

strijd; 20.45 uur< locatie: Korver

Sporthal, Duintjesveldweg.

FUTSAL

Casino Royale in Korverhal

Op de dag dat Victor Bol van Strandactief in het casino de

Zandvoorter van het jaar werd, speelde iets later op de avond

de futsallers van SV Zandvoort hun wedstrijd tegen de

Heemstedenaren van RCH. Het was net alsof de spelers van SV

Zandvoort in het casino waren geweest en de ceremonie van

de Zandvoorter van het jaar hadden meegemaakt, want het

fortuin waarmee de Zandvoorters bedeeld werden, was niet

van de lucht. De Zandvoorters speelden duidelijk beter, maar
RCH bleef een gevaarlijke tegenstander.

Bij SV Zandvoort was de inbreng

van Bas Lemmens weer eens

belangrijk omdat hij de mees-

te doelpunten voor zijn reke-

ning nam. Het was Lemmens
die de score opende en vlak

daarna de afstand vergrootte

met twee doelpunten. Daarna

leken de andere spelers ook

beter te draaien. Er volgden

een aantal mooie acties van

Patrick van der Oort en Stefan

Smit. Via uitgespeelde kansen

van Johan van Hespen maar ook

van Van der Oort en Smit zou-

den de Zandvoorters verder

kunnen uitlopen, maar de ploeg

vergat de bal in het doel te

schoppen. Een blunder van

keeper Paul Smit die met een

aanval te lang voorin bleef, werd

vlak voor het einde van de eerste

helft de tegentreffer gemaakt.

Een tikje nerveus begon de

Zandvoorters aan de tweede

helft. De hervonden zichzelf

echter snel en via een doelpunt

van Lemmens werd het ver-

schil weer naar twee getild.

Daarna hielp 'Vrouwe Fortuna'

Zandvoort een handje. Paul

Smit pakte een terugspringen-

de bal via de paal die via de

binnenkant van de paal, de zaal

weer invloog. Ook had Smit het

geluk dat hij een aantal malen

spelers van RCH trofvan wie het

vizier niet op scherp stond. Aan

de andere kant had Zandvoort

hetzelfde probleem. Kansen

genoeg, alleen het afmaken

was een kunst apart. Toch wis-

ten onze plaatsgenoten via

een doelpunt van Van der Oort

op 4-1 te komen. Een mooie

van Lemmens, die van links

hard inschoot, zorgde voor 5-1.

Daarna kwam RCH nog terug

tot 5-2.

SV Zandvoort deed daar goede

zaken mee, zodat het in de

bovenste regionen mee blijft

doen. De afstand met de andere

Zandvoortse ploeg, ZSC '04,

blijft echter groot. De vraag is

niet wie kampioen wordt in

deze klasse, maar de vraag is

alleen wanneer.

De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders

in de krant van deze week zijn (in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobed rijf Zandvoort

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

Boudewijn's Visservice

Bouwvergunning.lnfo BV.

Café Oomstee

CDA
Censeen vanLingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee

Galerie Kunst & KoffieV

Hotel Platzer

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Lokaal 't

Monuta

Nova College

Ouderen Partij Zandvoort

PvanKleeff

PvdA

Takefive

Trade Ard

Uitvaartcentrum Haarlem

Van' der Valk &Swart

notarissen

Van Schalk, makelaar

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek
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Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 januari

en de verdere in week 3 door het college genomen
besluiten zijn 17 januari vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 januari. Op de

agenda staat:

- Opening en nieuwjaarsrede

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Spreekrecht burgers

- Vaststellen notulen van 13 december 2005

Hamerstukken:
- Raadsvoorstel nota Speelvoorzieningen

- Vaststellen Programma Onderwijshuisvesting 2006
- Beslissen op aanvraag planschadevergoeding als

bedoeld in artikel 49 WRO
- Intrekken en vaststellen diverse verordeningen

- Hulpverleningsdienst Kennemerland Gemeen-
schappelijke regelingen

- Hulpverleningsdienst Kennemerland 2B begrotings-

wijziging 2005
- Raadsvoorstel Alternatieve dekking precarioheffing

- Bereikbaarheid kust/parkeerverwijssysteem

- Opdracht accountantscontrole 2005
- Project Middenboulevard, tweede fase

- Plan van Aanpak erfpacht en gronduitgifte Midden-

boulevard

- Onttrekking aan openbaarheid deel Eltzbacherstraat

- Sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van

deze krant nog wijzigen. U vindf de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.

De raadsvergadering wordt tussen 20.00 en 22.00 uur live

uitgezonden door ZFM (kabel FM 104,5, ether FM 106,9),

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op

de agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt

maken, meldt u dit ten minste 48 uur voor de aanvang

van de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch

op (023) 574 01 00 en via de website (Bestuur >
Raadscommissies > Meepraten). Naast deze regel gel-

den extra regels. Deze zijn te lezen in het Reglement

van orde van de gemeenteraad, zoals vastgesteld op

23 april 2002. Een exemplaar van dit reglement kunt u

opvragen bij de griffier of raadplegen via de website.

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan ZOOS
In de vergadering van 13 december 2005 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort de Actualisatie van het

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2005 vastge-

steld. Deze nota treedt in werking op de publicatie-

datum van 26 januari 2006 en ligt gedurende 4 weken
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat

op de website. De Actualisatie Van het Gemeentelijk

Verkeers- en Vervoersplan 2005 betreft een weergave

van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersbeleid voor

de komende jaren en geeft uitgangspunten bij de herin-

richting van wegen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijsten ter inzage
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op

dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de

leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat

de rieden ingeleverde en door het hoofdstembureau

onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste onder-

steuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in

artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor eenieder ter inzage

zijn gelegd bij Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de ver-

kiezing van de leden van de raad van de gemeente

maakt bekend dat overeenkomstig artikel I 1 , lid 1 van

het Kiesbesluit, heden in het Gemeentehuis ter inzage

is gelegd het proces-verbaal van de zitting van het

hoofdstembureau over de geldigheid van de ingeleverde

kandidatenlijsten.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort:

- 2006-OOSRv, ingekomen 16 januari 2006, Voltastraat 9,

het gedeeltelijk veranderen/vergroten van het bedrijfs-

pand met bedrijfswoning.

- 2006-010Rv, ingekomen 17 januari 2006, Koninginne-

weg 28, het geheel vernieuwen gevelatwerk ing en

kozijnen.

- 2006-011 Lv, ingekomen 16 januari 2006, Zandvoortse-

laan 24, het vergroten van de woning en het vervan-

gen van ramen, kozijnen en dakpannen.
- 2006-01 2Lv, ingekomen 17 januari 2006, Heimansstraat/

Lorentzstraat, het plaatsen van speelvoorzieningen.

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden.

Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze

over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouw-

verordening kan worden verleend, kan tegen ons voor-

nemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt,

Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of

vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar

indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen

voor:

- het bouwen van twee toiletgebouwen op het perceel

Zuidlaan 47 te Bentveld (bouwaanvraagnummer:

2003-116RV).
- het gebruik van detailhandel op het perceel hoek

Swaluëstraat 23 e.v./Prinsenhofstraat te Zandvoort.

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang

van 27 januari 2006 gedurende 4 weken ter inzage

bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens

de openingstijden. Gedurende de termijn van de

ter inzage ligging kan eenieder schriftelijk haar/zijn

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de
rechterbovenhoek van uw brief "zienswijze" te

vermelden.

Kapvergunningen aangevraagd
- Kostverlorenstraat 96, 1 eikenboom, aanvraag inge-

komen 11 januari 2006, boom geeft overlast, wel her-

pfantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning

ligt bij de Centrale Balie ter inzage (U kunt deze inzien

tijdens openingstijden). Belanghebbenden kunnen bin-

nen een termijn van zes weken na publicatie hun ziens-

wijzen schriftelijk kenbaar maken bij het college van de

gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend
Zandvoort:

- 2005-188Rv, verzonden 16 januari 2006, Kerkstraat 38,

het plaatsen van een luifel.

- 2005-1 19Rv, verzonden 16 januari 2005, Boulevard

Paulus Loot t.o. nr. 37, het plaatsen van'een standbeeld.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/geno-

men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen gedurende een termijn van zes weken na
bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen. Dé datum van bekendmaking is de verzenddatum

van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, Indien het

een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen

op of aan de weg, het houden van optochten, snuffel-

markten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet,

exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift

aan de burgemeester te richten.

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 voor-

ziening indienen bij de voorzieningenrechtervan de recht-

bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ 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.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag- 08.30- 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal 2aken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e,d,

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open .tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

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

naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Spannend debat verwacht

Gemeenteraad besluit over tweede fase

Dinsdag 31 januari vergadert

de gemeenteraad over de

voortgang van het project

Ter tafel liggen twee belangrijke stukken. Het

eerste stuk is het raadsvoorstel dat gaat over de

tweede fase van het project. De raadsleden

wordt gevraagd om te beslissen over het

starten van de tweede fa se. Tevens wordt voor-

gesteld om, als invulling van hetGarantieplan,

nu direct al voorzieningen op te tuigen voor

die bewoners die gedurende de stedenbouw-
kundige vernieuwing van deMiddenboulevard
in een noodsituatie komen. Tot slot zullen

de raadsleden zich buigen over het voorstel

om te starten met twee deelgebieden:

Watertoren plein en omgeving Palace.

Erfpachtcontracten

Het tweede stuk dat aan bod komt is het

Plan van aanpak erfpacht en gronduitgifte

Middenboulevard. In de commissievergadering

Raadszaken van 16 januari werd duidelijk dat

de raad niet zonder meer het voorstel van het

college wil overnemen en meer voelt voor het

starten van de onderhandelingen met de
betrokken bewoners.

Middenboulevard

Er lijkt zich op dit moment een politieke

meerderheid af te tekenen voor het starten

van de tweede fase van het Middenboule-
vardproject. Dat beeld kwam naar voren

tijdens de bespreking van de voorstellen op
16 januari jl.

Toch belooft het een spannend debat te

worden, waarin de partijen zich zo kort voor

de verkiezingen kunnen onderscheiden door
hun bijdragen en door amendementen op
het collegevoorstel. Net als bij de commissie-
behandeling wordt een volle publieke tribune

verwacht met veel insprekers.

De vergadering start om 20.00 uur en is in de

raadzaal. Als u de raadsleden in de vergadering

zelf toe wilt spreken, meldt u dit ten minste

48 uur voor de aanvang van de vergadering bij de

griffier. Dat kan telefonisch op 0Z3 - 5740 100

en via www.zandvoort.nl (onderdeel Bestuur

> Gemeenteraad > Meepraten).

Meer weten? Genoemde stukken zijn te

vinden op www.zandvoort.nl onder Bestuur >

Gemeenteraad > vergaderstukken.

Meer stukken en informatie vindt u bij Actueel

> Projecten en Plannen > Middenboulevard.

voort officieel van start

Woensdag 18 januari ging Loket Zandvoort na een

korte periode van proefdraaien officieel van start.

Bij het Loket kunnen jong en oud informatie en

advies krijgen over voorzieningen, instellingen

en regelingen op het gebied van wonen, wel-

zijn en zorg. Ook kunt u zich bij het

loket aanmelden voor een aantal

voorzieningen en hulpdiensten. Een

zorg minder voor wie vragen heeft

over wonen, welzijn en zorgen snel

een antwoord wil. In het loket wer-

ken vele instanties samen, waar-

door u op één plaats al uw vragen

kunt stellen. De dienstverlening is

professioneel,onafhankelijk en gra-

tis! U hoeft geen afspraak te maken.

Informatie en advies over...

Wonemhuurwoningen, koopwoningen, senioren-

woningen, aanleunwoningen, woningaanpassing,

klussen aan huis en in tuin etc.

Zorg: verpleeg,- en verzorgin'gs huizen, dagver-

zorging, thuiszorg (ook particulier), tijdelijk

verblijf ineen woonzorgcentrum, hulpmiddelen,

vrijwillige zorg, personenalarmering, ziekte-

kostenverzekering, zorgtoeslag, persoonsge-

bonden budget, indicatiestelling etc.

Welzijn: Haarlem Pas, maaltijden aan huis,

culturele en recreatieve activiteiten, cursussen,

vervoersmogelijkheden, maatschappelijk werk,

ondersteuning mantelzorgers, hulp bij dethuis-

administratie, schuldhulpverlening, bijzondere

bijstand etc.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.00 - 12.30 uur

Louis Davidsstraat 17 (Gemeenschapshuis),

tel; 023 - 5740450, e-mail: loket@zandvoort.nl
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Nieuwe manier van

samenwerken in Nieuw Noord

In de wijk Nieuw Noord begint de gemeente Zandvoort binnen-

kort een initiatief voor een nieuwe manier van samenwerken

met de wijkbewoners. Op donderdag 26 januari start de

gemeente, bij wijze van proef, een wijkspreekuur. De buurt-

bewoners ontvangen binnenkort een speciale informatie brief

over deze nieuwe voorziening.

De gemeente organiseert het

wijkspreekuur één keer per

maand. Wijkbewoners kunnen

langskomen en de, wijkgebon-

den, medewerkers vertellen

wat er in de wijk gebeurt.

Klachtenen ideeën voor verbe-

teringen kunnen dan bespro-

ken worden. De gemeente
hoopt dat met deze nieuwe

vorm van samenwerken met
de bewoners de buurt schoner,

veiliger en beter ingericht kan

worden.

Ton van Heemst, woordvoer-

der van de gemeente: "Het is

een nieuwe aanpak die de

gemeente voorstaat. Directer

contact met de klant en daar-

door bovenop de eventuele

problemen die er in een wijk

spelen.Ook kunnen de bewo-

ners hun ideeën kwijt over de

inrichting, waardoor een buurt

beter bewoonbaar zou kunnen

worden. Als dit spreekuur aan-

slaat in Nieuw Noord kunnen

er in andere wijken ook dit

soort spreekuren komen."

De proef met het wijkspreek-

uur is hfet resultaat van een

intern kwaliteitverbeterings-

traject van de gemeente. De

gemeente wil klantgerichter

gaan werken en daardoor tot

betere resultaten komen. Eén

keer per maand, op donder-

dagavond, organiseert de

gemeente het wijkspreekuur

Nieuw Noord 'm het gebouw
van Pluspunt (voorheen AKZA).

Het spreekuur is van 19.00 uur

tot 20.00 uur. Wijkbewoners

hoeven geen afspraak te

maken. Ze kunnen direct de

medewerker terecht. Dit is een

ambtenaar die op de hoogte is

van wat er speelt in de wijk

en die nauw samenwerkt
met personen en organisaties

die werken in de wijk, zoals

bijvoorbeeld wijkagent Theo

Achten en woningbouwvereni-

ging EMM.

Het wijkspreekuur is bedoefd

als proef. Misschien organi-

seert de gemeente in de toe-

komst-in andere wijken ook

wel dit soort wijkspreekuren.

Dat hangt af van de evaluatie

van de proef. Eerst wii de

gemeente in Nieuw Noord

zien wat het wijkspreekuur

voor de wijkbewoners oplevert.

Er wordt niet alleen naar de

resultaten van de bewoners

gekeken, ook wat het oplevert

voor de buurt en voor de

gemeentelijke organisatie. Aan

het eind van de proefperiode,

in december, volgt de evalua-

tie met de wijkbewoners.

Cartoon Hans van Pelt

VERGADEREN MET TATES

'Minder ziek van zwemmen'
Afgelopen week heeft het Europees Parlement in Straatsburg

over de herziene Zwemwaterrichtlijn kunnen stemmen. De

nieuwe richtlijn zorgt voor schoner zwemwater aan stranden

en in meren in Europa en dus ook in Nederland. Betere infor-

matie voor zwemmers en minder bureaucratische rompslomp
voor de lokale autoriteiten.

Jules Maaten, lid van de libe-

rale fractie in het Europees

Parlement, is mede-ontwerper

van de richtlijn: "In Nederland

houdt dit een daling in van

naar schatting 100.000 zieke

zwemmers per jaar. Bijna

35.000 minder gevallen van

maagdarminfectie. Ook zal de

zwemmer ter plekke kunnen

zien wat de huidige zwem-
waterkwaliteit is en worden de

kosten voor de lokale autori-

teiten verlaagd. Dit is goed

nieuws voor zowel badgasten,

vakantiegangers als bestuur-

ders. Bovendien is de nieuwe

richtlijn beduidend minder

bureaucratisch dan de oude."

Zandvoort heeft al de laatste

2 jaar de Blauwe Vlag mogen
ontvangen, een bewijs dat,

onder andere, het zwemwater

van uitstekende kwaliteit is. In

Nederland is zelfs 98% van de

zwemgebieden aan de kust

vei I ig om te zwemmen . Jaa rl ijks

nemen 2,5 miljoen recreanten en

toeristen een duik in Nederlands

zwemwater, waarvan 12% last

krijgt van misselijkheid, buik-

griep, huiduitslag, benauwd-

heid of een oog- of oorontste-

king. In de nieuwe richtlijn

worden de gezondheidsnormen

verhoogd, waardoor in 2015

naar schatting nog maar 8%
van de zwemmers ziek wordt.

Maaten wil invoering van

informatie aan de randen van

het zwemwater. Hij is van

mening dat een ieder, die

wil gaan zwemmen, over

deze informatie moet kunnen

beschikken en niet, met de

nodige moeite, deze informa-

tie op het Internet moet gaan

opzoeken. Hij pleit voor invoe-

ring van borden met uniforme

pictogrammen voor heel Europa.

Het Europees Parlement en de

Raad hebben consensus bereikt

over de normering. Vorige week

dinsdag werd het initiatief-

voorstel besproken en met 584

stemmen voor, 11 tegen en 56

onthoudingen, aangenomen.

Praatgroep voor kinderen met
broertje/zusje met handicap

MEE Noordwest-Holland start

in maart 2006 met de Brusjes-

groep. Deze speel- en praat-

groep is bestemd voor kinde-

ren van zeven tot twaalfjaar

die een broertje of zusje met
een verstandelijke en/of licha-

melijke beperking hebben. De

bijeenkomsten vinden plaats

op woensdagmiddag van 14.00

uurtot 16.00 uur op basisschool

De Ark in Haarlem. De handicap

van een broertje of zusje kan

grote invloed hebben op de

andere kinderen uit het gezin.

Ze moeten zich vaak aanpassen,

soms gaat het er met een

gehandicapte broer of zus

anders aan toe dan bij gezinnen

van klasgenootjes of misschien

worden ze daardoor gepest.

MEE Noordwest-Holland heeft

voor deze kinderen de Brusjes-

groep in het leven geroepen.

Tijdens deze speel- en praat-

groep kunnen kinderen met
elkaar praten over wat de ver-

standelijke en/of lichamelijke

beperking van hun broer of zus

voor hen betekent. Ze vinden

herkenning in eikaars situaties

en leren van elkaar hoe ze er mee
om kunnen gaan. Ouders kun-

nen meer informatie krijgen en

hun kinderen opgeven bij o,a,

consulent Ernst-Jan Dijksterhuis

via edijksterhuis@meenwh.nl

Of 023-5358877.

Deelname aan de groep is gratis.

Column

Storingen in Zandvoort

Storingen. Het gebeurt tegen-

woordig veel vaker. Zo lijkt

het. In december viel de elek-

tra uit. Niks van gemerkt! Wij

zaten nét in Duitsland. Ik zag

aan de keukenklok al hoe laat

het was. Ik bedoel dus, hoe

laat het juist niet was. We
hebben nog zo een ouder-

wetse klok. Op stroom. En bij

elke 'elektrahik' stopt 'ie

ermee. Lastig. Maar je weet

wel wat er aan de hand is

geweest. Gas storingen maak

je alleen in Spanje mee. Ais je

bomba (gasfles) leeg is. Ook

lastig. Maar weer een excuus

om uiteten te gaan.

Woensdag, alweer twee

weken geleden fs Casema

aan de beurt. De radio stopt

er mee. Kwart voor negen.

Ach, kabelstoring denk je

snel. Tien minuutjes? Niks

tien minuutjes! Ook de TV

geeft een zwart beeld. Nou

kijk ik overdag nooit televisie.

Maar het is woensdag,TV tijd

voor de kïds. Dan word je, als

ouder, er wat sikkeneurig van.

En als je provider Casema

heet, ben je helemaal niet

vrolijk. Ook de telefoon zwijgt

dan in alle talen. Over de

computer praten we dan niet

eens. Dat probleem heb ik in

ieder geval niet. Gelukkig

maar. Toch is het wel eens

goed. Zo een storing zo nu en

dan. Je wordt weer met de

neus op de feiten gedrukt. En

gaat andere dingen doen.

Lezen bijvoorbeeld. Ik heb nu

een dik boek uit. Waar ik niet

door kwam. 's Avonds heeft

half Zandvoort videobanden

gekeken. Trouwopnames.

Onze banden met zeilvakan-

ties van héél vroeger. Wist

trouwens niet dat ik zo veel

leuke CD's bezit. Oude, grijs-

gedraaide platen hebben we
ook weer beluisterd. O ja.

Gewoon zo nu en dan de TV

uitzetten kan ook. Goed plan

trouwens.
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26-1 Nationale Gedichtendag, o.a. met 'Dichter

bij zee' MareoTermes. Bibliotheek Z'voort,

aanvang 14.30 uur, entree gratis,

27-1 Rommelmarkt PLUSPUNT (voorheen akza).

Flemingstraat 180, 10.00-15.00 uur

27-1 Swingsteesjun Avonddisco. Station Haarlem,

Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur Entree:€ 6,50

tot. 21.00 uur, daarna € 8,00.

Voor info: www.swingsteesjun.nl

29-1 Jazz in Hotel Esplanada:

Ray Kaart & Adam Spoor kwintet.

Aanvang 16.30 uur, toegang gratis

29-1 Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the Tenor

Legacy.the musicof Sonny Roliins and John

Coltra ne.Geb. de Krocht, aanvang 20.00 uur.

30-1 t/m 4-2 Verkooptentoonstelling van

textielkunstenaars. Modern Art

(tegenover Casino), gratis entree. Meer info

via www.modernart-zandvoort.com

of Tel: 57 13420.

UITGAAN IN ZANDVOORT
Het CDA is voor evenementen in het dorp

De nieuwe inrichting van het centrum, onder

verantwoordelijkheid van de CDA wethouder,

draagt in sterke mate bij tot gezellig

en veilig uitgaan in Zandvoort. ,.

c^> '/)

Het CDA zal zich er voor blijven inzetten

dat met goede regels en handhaving

het uitgaan in Zandvoort veilig blijft.

Stem daarom op 7 maart CDA, Lijst 3

Kijk ook eens op www.cdazandvoort.nl

Winterwan deling door de Amsterdamse Waterleidingduinen

'4-SeizoenenwandellTig'

Zondag 29 januari organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland de ie excursie van een nieuwe serie

4-seizoenenwandelingen door de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Dit is de winterwandeling van een route die dit jaar

vier keer zal worden gelopen. De andere data zijn

13 mei, 15 juli en 22 oktober, leder seizoen is de natuur

en de wandeling weer verrassend anders! Dwars door

de duinen, in stilte op zoek naar verrassingen!

Wandelend van het dichtbegroeide binnenduin naar

het meer open duingebied ervaart men welke invloed

de waterwinning en het beheer hebben op de natuur.

Deze keer krijgt de natuur de aandacht die vooral in

de winter zichtbaar is. Bijzondere bomen en struiken

herkennen in de winter. En kijken naar mooie mos-

sen en kostmossen; momenteel erg goed zichtbaar,

nu er geen bladeren aan de bomen zijn! Tijdens het

lopen wordt ook gekeken naar de karakteristieke

verschillen tussen de oude en de jonge duinen en

het effect op de natuur.

Wie wil genieten van een mooie en spannende

tocht in een uitgestrekt natuurgebied wordt van

harte uitgenodigd om deze tocht door de duinen

mee te lopen. Er wordt geadviseerd om zelf iets

te eten en drinken mee te nemen.

Vertrek om 10.00 uur bij de ingang Panneland,

Vogelenzang.

De wandeling duurt ca. 3 uur. Toegangs kaart

verplicht. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Informatie: Margot Slot, 023-5276145 of op

www.natuurwegwijzer.nl

Kijk ook eens op www.ivnzk.nl

CDA maakt program bekend

Onlangs heeft ook het CDA haar verkiezingsprogram-

ma bekend gemaakt. De christendemocraten zetten

zich in voor, onder andere, de volgende zaken:

Een wijkgerichte aanpak
Het CDA zet in op een wijkgerichte aanpak. Per wijk

zijn een aantal speerpunten geformuleerd, waarbij

zij zich focussen op de leefbaarheid en de openbare

ruimte van de wijken in de gemeente. De burger

wordt gemotiveerd om te participeren bij nieuwe

ontwikkelingen in de wijk.

Handhaving
Handhaving is een belangrijk instrument om de

woon- en leefbaarheid te verbeteren. Hondenpoep,

de 'siooproute' langs de Vondellaan en overlast zijn

de hoofdpunten.

Parkeerbeleid

Gesignaleerde knelpunten in probleemwijken wil

men oplossen in samenhang met een goed tarieven-

beleid en een helder regime. Parkeercapaciteit moet

worden vergroten met parkeergarages en een betere

invulling huidige parkeerplaatsen.

Ondernemend besturen

Het CDA wil het bestuur stimuleren om te denken.

Niet alleen moeten burgerinitiatieven worden
afgewacht, maar zelf ook met plannen komen in het

voordeel van burger, de toeristisch en de onder-

nemende leefbaarheid van de gemeente Zandvoort.

Voorlezen

De nationale voorleesdagen van 31 januari t/m

n februari wordt ook bij de Zandvoortse bibliotheek

Duinrand extra onder de aandacht gebracht.

Op 31 januari is er voor de peuters en kleuters een

voorleesontbijt met als gast een politiefunctionaris.

Hij gaat vast een spannend boekvoorlezen.

Deze ochtend begint om 8.45 uur. Op vrijdag 3 februari

is er een leuke activiteit want dan komen de

'Mammie's' naar de bibliotheek. De voorstelling

'Dat ben jij Liesje' is van 10.30 uur tot 11,30 uur en alle

peuters vanaf twee en een halfjaar zijn welkom.

De toegangsprijs is €2,50 en na afloop van de voor-

stelling krijgt elk kind een klein presentje,

met vakantie?

AANZEE.com v<

uw huis!

el Hellen Landwier: 06-504258

Van der Valk c ,

. owartNotarisse
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail; notarissen@zandvoort.knb.nl
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Eindelijk

Het heeft watjaartjes geduurd

maar uiteindelijk is het won-

der geschiedt. De stationslift

is klaar en wordt op maandag

30 januari officieel in gebruik

genomen. Wie de opening

verricht is op dit moment
nog onbekend en zo ook of er

een elektrische rolstoel in de

lift past. We wachten rustig

af Zandvoort is allang blij dat,

na jaren, de gehandicapte

medemens maar ook ouders

met kinderwagens.de helling-

proef naast het station niet

meer hoeven te nemen.

Hondenjaar
Een trouwe lezer, woonachtig

aan de boulevard, heeft naar

aanleidingvan het vorige oog

en oor nog meer honden pret

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Dit gebied is

verboden voor

honden

naar de krant gestuurd. Het is

hem opgevallen dat er zoveel

'verboden voor honden' bord-

jes langs de boulevard groei-

en. De een ziet er nog viezer

uit dan de ander en geen

hondenbezitter houdt zich

aan het verbod. Trouwens, de

infoborden over het honden-

beleid aan het begin van de

strand afgangen zijn keurig

afgedekt meteen hoes. Echter

als je van het strand richting

boulevard terug gaat, dan

moet je je hond op het strand

achterlaten omdat het bord

(zie foto) 'verboden voor hon-

den' niet is afgedekt. Waarom
worden alle verbodsborden

voor honden die op diverse

plaatsen langs de boulevard

staan niet gewoon wegge-
haald? Er wordt toch niet

gehandhaafd.

Middenboulevard
Als er tijdens commissieverga-

deringen een hot item op de

agenda staat, moet je zorgen

datje bijtijds op het raadhuis

aanwezig bent want anders Is

er alteen nog een plaatsje op

de gang. Daar zijn wel luid-

sprekers waarmee je de zitting

kan volgen, maar leuker is toch

om de sfeer in de raadszaal

te proeven en personen te

herkennen die inspreken. De
VVD wil dat er voortaan bij

dergelijke druk bezochte ver-

gaderingen wordt uitgeweken

naar een andere zaal. Of het

een oplossing is? Misschien

kunnen er in de gang meer
stoelen komen en zou er via

opnames met een camera en

een scherm de gangbezoekers

mee kunnen gluren in het

binnengebeuren. Een live TV
uitzending zou voor de thuis-

blijvers ook zeer welkom zijnl

Zandvoort, tel je

zegeningen!

Op de bewuste commissiever-

gadering stond op de gang een

rekje met de haalbaarheids-

studie Middenboulevard. Deze

studie is In opdracht van de

gemeente gemaakt door O.PP

en daarin wordt het project

onder andere doorgelicht over

wellness, de zwakke en sterke

kanten van Zandvoort. Ook wordt

er ondermeereen vergelijking

met evenementen gemaakt
tussen vier andere Nederlandse

kustplaatsen. De plaats Zandvoort

komt er mager vanaf en dat is

niet terecht, wantinditschema
zijn diversen evenementen en

attracties doodleuk vergeten.

(Inter)nationale zeilwedstrijden

bij de zeilvereniging, het Jutters-

mu-ZEE-um dat in 2005 door

26.000 bezoekers werd bezocht,

geen wandel- en fiets 4daagse

(wei de zwem 4daagse}, geen

shanty- en dorpsomroepers-

concours en de strandactivi-

teiten van Vlktor Bol staan ook

niet genoteerd. Leuke evene-

menten die andere badplaatsen

niet hebben. Jammer vooraf

de enthousiastelingen die, vaak

in hun vrije tijd, hun dorp pro-

moten. Wel staat op de lijst bij

Zandvoort: Karaoke Beachbikini-

wedstrijden! Daar zit de doel-

groep wellness toch niet op te

wachten? Laten we nu eens

niet naar het gras van onze

buren kijken, want dat is toch

altijd mooier en groener.

Schatkist van de eeuw
In het jaar 2000 is op initiatief

van Eugène Weusten een kist

met brieven en andere berichten

van de Zandvoortse bevolking

van nu, aan die van over honderd

jaar in de grond van het Raad-

huisplein begraven. De piek waar

de Zandvoortse schat begraven

is, is gemarkeerd door een mar-

meren gedenksteen gemaakt

door Toon Lavertu. Nu de twee-

de fase is begonnen op het

Raadhuisplein en het plein

voor Jupiter Passage overhoop

ligt vraag ik me af of men de

plek waar de schat onder ligt

goed gemarkeerd heeft. Het

zal voor onze nazaten in 2100

flink graven worden ais de

steen niet op de juiste plaats

wordt terug gelegd. Een leuke

bijkomstigheid: de kist van

de eeuw is gemaakt door de

Zandvoorter van het jaar 2005

Victor Sol,

De vandalen worden
bedankt
Elke zondagochtend zijn er

Zandvoorters die actieffietsen.

Eén van hen meldde dat het

op22januari,tussen Bentveld

en Zandvoort weer eens raak

was. Alle prullenbakken waren

overhoop getrokken en het vuil

lag over het voet-en fietspad

verspreid. Maar dat was nog

niet alles, de grappenmakers

hadden ook nog het infobord

bij het Huis in de Duinen stuk

geslagen en de grond was een

groot tapijt van giaskorrels,

het gevolg voor de informant

was een lekke band. De lo!

van dit vandalisme is ver te

zoeken.

Gefeliciteerd

Als correspondent van de

Zandvoortse krant wordt je

soms naar de leukste activi-

teiten gezonden om een ver-

slag te maken, Zo ook Joop

van Nes die een artikel zou

schrijven over de jaarlijkse

biertapwedstrijd bij café

Koper. Het bleef niet alleen

bij schrijven want "iedereen

die binnen is, doet mee"was

de verordening van Fred Paap.

Joop kon er niet onderuit

en moest er aan geloven.

We wisten al dat Joop kan

koken maar dat hij ook

kan biertappen is een ander

verhaal. Op de foto is Joop

zijn kunstje aan het vertonen,

van de 20 deelnemers is hij

derde geworden.

Ouderen Partij ZandvooTt (OPZ) maakt
kandidatenlijst bekend
Op donderdag 19 januari j.l.

werd tijdens de algemene
ledenvergadering van OPZ

het verkiezingsprogramma

voor de raadsperiode 2006-

2010 goedgekeurd. Ook werd

de groslijst voor de komende

gemeenteraadsverkiezingen

bekend gemaakt.

De lijst wordt aangevoerd door

de huidige fractievoorzitter

Carl Simons met 'oudgedien-

de' Peter Boevé op drie. Op de

tweede plaats is Bruno Bouberg

Wiison naar voren geschoven

en staat oud-raadslid Eg Poster

op de vierde plaats.

De eerste tien zijn als volgt:

1. Carl Simons

z. Bruno Bouberg Wiison

3. Peter Boevé

4. Eg Poster

5. Dkk Suttorp

6. Tine Janssen

7. Han Wertheim

8. Freek Veldwisch

9. Cees Harms

10. Bob de Vries

De OPZ heeft nog niet beslo-

ten wie haar wethouderskan-

didaat is. Beoogd fractievoor-

zitter is Carl Simons.

Gemeente Belangen Zandvoort

Tijdens een druk bezochte

ledenvergadering van GBZ op

woensdag 18 januari, is de

groslijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen

samengesteld. In een ontspan-

nen sfeer werden de eerste vijf

plaatsen van de kieslijst als

volgt vastgesteld:

1. Joke Oraijer

2. Astrid van der Veld

3. Mkhel Demmers

4. Cor van Koningsbruggen

5. CnarlotteJongmans

Opmerkelijk is dat de vrouwen

in de top 5 van GBZ zeer goed

zijn vertegenwoordigd.

Zij beschikken over een erva-

ring van 4 jaar werken voor de

gemeenschap. In samenwer-

king met de mannen die langer

ervaring hebben, verwacht

GBZ dat ze een uitgebalan-

ceerd team hebben voor de

komende raadsperiode.

Speerpunten uit het GBZ ver-

kiezingsprogramma zijn:

• Openheid en duidelijkheid,

Weten wat er in Zandvoort

gebeurt,

• Samen communiceren

met de bewoners,

• Knopen doorhakken,

• Afstand nemen van de

oude politiek.

KRANT NIET

ONTVANGEN?

Bel vrijdag tussen

14.00 - 18.00 uur

023 571 61 OS of

06121 361 36

U kunt deze ook

gratis afhalen bij:

• Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

• Gemeente
centrale balie

• Bibliotheek

Prinsessewegi

• Bloemenhuis W. Bluys

Winkelcentrum

Nieuw Noord
• Redactiekantoor

Zandvoortse Courant,

Hogeweg32



Makelaars O.G.

CENSE I

uonLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR landvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

funda
NVM

(360^
virtual tour

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 81 ZANDVOORT

' Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet

3 kamer appartement met garage en berging

1 Ruime living (ca. 38 m !
) met toegang naar balkon

Moderne semi open keuken v.w. div, apparatuur

Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht

Het gebouw beschikt over een lift

Vraagprijs: €239.000,- appartement

f 27.500,- garage

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
lohan van Strfen 013-57 32 880

CENSE i
n

I

pahLINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

WITTEVELD 20 ZANDVOORT

Goed onderhouden, comfortabel 3-kamer appartement

op de 5e verdieping gelegen

Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen

Lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid)

Moderne semi open keuken (Siematic) v.v. app.

Complex v.v. een lift, berging op de begane grond

Woonoppervlakte 90 m !

Vraagprijs: € 259.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 91

• Monumentale vrijstaande villa (1906) met tuin rondom
• Garage en parkeergelegenheid op eigen terrein

• Vrijwel aile originele details zijn bewaard gebleven

• Klassieke woning met een bijzondere uitstraling!

• Mogelijkheid voor praktijk aan huis

• Woonoppervlakte ca.200 m!
, inhoud ca,725 mJ

• Perceeloppervlak 695 m'

Vraagprijs: € 749.000,-

De Hypotheekshop

Kostverlofen straat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

Of u „
HYPOTHEEK
SHOP

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen

• De woning dient inwendig gemoderniseerd te worden

Zitkamer met erker en openhaard, royale eetkamer met

marmeren schouw, studeerkamer en keuken

• 2 slaapkamers en 3* kamer om badkamer te realiseren

• Perceelopp. 75 m :
, erfpachtscanon e 453,78 per jaar

• Woonoppervlakte ca. 75 m !

Vraagprijs: €249.000,-
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De politieke partijen over...
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Gemeente haalt recht in

'woonwagenzaak'
De gemeente is in de rechtzaak tegen de firma Broekhuizen en

Wit BV, het bedrijf waarmee de gemeente het woonwagen-
beieid uitvoerde, in een tussenvonnis op bijna alle punten

in het gelijk gesteld en heeft nu een vordering op de firma

die behoorlijk is.

De woonwagens aan de rand van Park Dtiinwijk

De gemeente heeft lange tijd

met het bureau samenge-

werkt om het nieuwe woon-

wagenbeleid in Zandvoort op

te zetten en uiteindelijk uitte

voeren en deed een intens

beroep op hun expertise.

De partijen kregen echter ruzie

en er volgde een rechtszaak,

met nu een uitspraak. Het gaat

om een tussenvonnis, waarbij

de gemeente op bijna alle pun-

ten in het gelijk is gesteld, met
name de aansprakelijkheids-

vraag van Broekhuizen en Wit

voor het fiasco met de bestel-

ling va n 4 woonwagens voor

het woonwagenpark in Park

Duijnwijk. Tijdens de bouw

werd a! geconstateerd dat de

wagens van dermate slechte

kwaliteit waren, dat zelfs her-

gebruik van de materialen niet

mogelijk was. Ze moesten ge-

sloopt worden en de gemeente

stelde Broekhuizen en Wit

daarvoor aansprakelijk, ook voor

de aan de herbouw verbonden

kosten.

Omdat het echter om een tus-

senvonnis gaat; heeft de recht-

bank Broekhuizen en Wit de

gelegenheid gegeven om in

hoger beroep te gaan. Het

bureau heeft inmiddels aan-

gegeven van deze mogelijk-

heid gebruik te maken.

Bron: www.zandvoort.nl

Politiek

In aanloop naar 7 maart
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen,

waarop zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners

van Zandvoort kenbaar maken. Deze week:

Hoe moet hetparkeerbeleidde komendejaren eruitgaan zien?

\7wk

Het parkeerbeleid moet eerlijk en

effectiefte zijn { dus totaal anders).

De maatregelen die genomen

worden moeten ook handhaaf-

baar zijn. De burgers van de gehe-

le gemeente moeten centraal

staan en niet alleen de bewoners

van enkele wijken. De bezoekers

van Zandvoort moeten niet weg-

gepest worden t.g.v. onduidelijke

regelgeving. De parkeertarieven

mogen niet worden verhoogd om
parkeergarages mogelijk en ren-

dabel te maken. Flexibiliteit van

het beleid is noodzakelijk om in te

spelen op de seizoenen en behoef-

ten. Aanwijzingen t.b.v. parkeren

moeten meertalig zijn.

Het onoverzichtelijke parkeerbe-

leid wi! CBZ vervangen door één

parkeerbeleid. 'Belanghebbenden-

parkeren' is tegen de gronds-

beginselen van rechtsgelijkheid.

'Parkeerapparatuurplaatsparkeren'

is dit niet. G8Z wil uitsluitend

'parkeera pparatuurplaatsen', met

vrijstelling van betaling bij parkeer-

meters voor iedere Zandvoorter in

zijn directe woonomgeving, m.u.v.

de winkelomgeving en de boule-

vards. Eén parkeerbeleid is duide-

lijker en, in combinatie met de

geplande parkeergarages, over-

zichtelijker. De benodigde hand-

having kan dan betaald worden uit

de opbrengsten, bij 'belangheb-

bendenparkeren' vervalt de boete

aan de staatskas, bij niet betalen

aan de parkeermeter aan de

gemeentekas. Op die manier kan

er uitbreiding van parkeerbeleid

komen voor die gebieden die nu

last hebben van 'vuilparkeerders'.

Het parkeerbeleid moet zo veel

mogelijk afgestemd worden op de

behoefte van de inwoners van

Zandvoort, met zo laag mogelijke

tarieven.Verder uitbreiden van het

bestaande parkeerregime naar de

woonwijken; Park Duinwijk, Oud

Noord en de Brederodestraat/

Hogewegbuurt moet prioriteit

krijgen. Inspraak en overleg met

bewoners in de wijken is wense-

lijk en noodzakelijk. T.a.v. de

Brederodebuurt e.o, dient ook een

oplossing gevonden te worden

voor het parkeren van de verbiijfs-

toeristen en voor de werknemers

in dit gebied. Parkeergarages reali-

seren in de nieuwe gebieden Water-

torenplein, touis Davidscarré en

Middenbou leva rd. Ook h i er geldt dat

naast het bewonersparkeren.ook

parkeerfaciliteiten voor de toeristen

dienen te worden gerealiseerd,

Geen extreem hoge kosten voor de

bewoners van deze gebieden.

Wijken zonder parkeerregiem

raken overspoeld door gratis par-

keerders. Om die reden wil OPZ

daar parkeren uitsluitend toestaan

aan vergunninghouders. Ook aan

werknemers, hotel- en pension-

gasten wil OPZ parkeerplaatsen

toewijzen o.a, door gratis parkeren

op Badhuisplein, Favaugeplein en

Watertorenplein bijvoorbeeld vanaf

18.00 uur Parkeren op de boulevards

zou ook vanaf 18.00 uur gratis kun-

nen zijn. E.e.a. stimuleert de ver-

blijfsduur, alsmede dineren op het

strand en in het dorp. Minder in-

komsten aan parkeergeld worden

gecompenseerd doordat er veel kor-

ter controle nodig is. (n het centrum,

of dicht daarbij, moeten een of

meer parkeergarages komen. Wat

OPZ betreft desnoods goedkopere

bovengrondse parkeergarages.

PvdA
De Partij van de Arbeid pleit voor

betaalbaar ondergronds parkeren

in het centrum en ondersteunt het

pa rticu 11 er in itiat iefvoor een ond er-

grondse parkeergarage onder het

Stationsplein. De PvdA is niet ge-

lukkig met het feit dat bewoners

en bezoekers van Zandvoort in

wintertijd moeten betalen terwijl

er in veel straten legio vrije parkeer-

plaatsen te vinden zijn. Wij vinden

daarom dat er daar, met uitzon-

dering van het centrum, tussen

1 novembereni april gratis gepar-

keerd moet kunnen worden. Verder

moet er een nieuw parkeerbeleid

komen om de problemen van de

bewoners van straten rond het

centrum op te lossen.

SP
Per wijk moet er apart gekeken

worden naar een oplossing voor

de parkeerproblemen, dit in over-

leg met de wijk. Eventuele parkeer-

vergunningen dienen tegen kost-

prijs afgegeven te worden. Bij

nieuwbouw moet er voldoende

ondergrondse parkeergelegenheid

gerealiseerd worden voor bewo-

ners en hun visite. Om de toevoer

van auto's te kunnen herbergen is

een parkeergarage, bij de water-

toren, gewenst. Het auto gebruik

moet verder terug gedrongen

worden door het stimuleren van

openbaar vervoer en het doortrek-

ken van de busbaan. Een '50-cent-

bus' naar Haarlem en terug is een

goede stimulans. Een parkeerge-

legenheid bij de Randweg of bet

Brouwerskolkpark met een gratis

pendelbus naar Zandvoortdammen

ook het autogebruik in.

GROENLINKS
Groen Links wil de volgende wijzi-

gingen aanbrengen: Om het ge-

bruik van de fiets te stimuleren

moeten meer degelijke en veilige

parkeerplekken voor de fiets gecreë-

erd worden. Parkeren in woonwijken

is voor bewoners gratis. In de wijken

grenzend aan het toeristische gebied

zal het 'vergunning parkeren' ten

behoeve van de bewoners nog

wat uitgebreid moeten worden.

De bewonersvergunningen dienen

niet als inkomstenbron en moeten

tegen kostprijs uitgegeven wor-

den. Met een gehandicaptenkaart

zou het parkeren overal gratis moe-

ten zijn. In het winkel- en toeristi-

sche gebied moet het parkeren

geld opleveren, op de boulevard

geen minimumtarief alleen bèta len

voorde periode dat men daadwer-

kelijk wil parkeren.



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Irj-en verkoop vii rtnieuwe /1&X&\
i^^lj en gebruikte auto's £r*^E
jtij"J Kamerlingh Onnaastraat 23 \»^53
Sltltl Tel.: 023 571 45 80 ^QS'
www.autobedrijfzandvoort.nl

3<Cwekery

1 <=?• van S&eeft

Wij zijn er
weer!

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

„tv.

—

-Ji

l^Jm M a!$ÊÊÈ
\ï?- ''"Htt^^'T ' nul

hLh 1

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www, cng-groep.nl

IfYICI tre*tt.*«wui*wig :
W«rt«m An»*»trt*n

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangïfte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort,

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

I Jef & Henk

5lU!j5
öloemsiencunst 1

Lekker

jewroon öf

trendy!

Haltestraat 6? Zandvoort tel. : 02}-57 120 éO

BOUWVERGUNNING
NODIG?

\mw

Bouwvergunning.info

BOUWVIRGUNNING.!Nr-0 B.V.

Nijverheidsweg 1

2031CNHMRLEM
Tel.;Q23-5337519

www.böuwvergu n n ing . i nfg

A |S
Zandvoort fr

\ief is-

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) moet straks steun bieden aan

een ieder die dat nodig heeft om zelfstandig

te kunnen blijven wonen en leven.

Klinkt goed, maar gaat u die steun

ook echt krijgen? Hoe gaat de gemeente

Zandvoort de middelen verdelen?

De Partij van de Arbeid wil dat Zandvoort

klaar is voor de WMO.
Wij houden de vinger aan de pols

!

Bekijk ons verkiezingsprogramma op onze

vernieuwde website www.zandvoort.pvda.nl.

Of bel ons en wij sturen het u toe!

» Maaike Koper 57 13546

S Annelies van Kooten 5730846

Partij van de Arbeid

OTZ
Ouderen Tart ij Zandvoort

ZoweCRet verkiezingsprogramma a/i

de êandidatenfijst zijn vastgesteld.

Te zien op

www.zand~voort.org/o_pz
of aan te vragen via emaiC

:

oj?z@>zandvoort. org
of tef.5712375

Heeft u

MOEITE MET LEZEN

EN SCHRIJVEN?
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova
College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

r H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

R Elektrotechnische werkzaamheden
Beve i lig ingsinstal Falies

Brand meld i nstallati es

Ca mera-bewaktngssystemen

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

HELE STRATEN ZITTEN OP

jflv JÖtl TE WACHTEN...

XL

.. ALS JE BEZORGER

* BENT VAN DE

k Zandvoorts e

Courant

Met spoed bezorger gezocht voor

regio Noord: o.a. Rei nward straat,

Pasteurstraat, Treubst ra at,

Boe rlagest raat, etc.

Meld je nu aan!

Bel 0251-67 44 33

of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl



JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkmcm

"Jarig en meteen Bingo! Guus Berkhout is op 11 januari, 14 jaar

geworden en dat betekende dat hij, voordat hij cadeautjes ging

kopen, even bij de gemeente langs ging om de identiteitskaart

aan te vragen. Hij was de allereerste die gebruik maakte van

het aanbod. Daar zette hij graag zijn handtekening onder!" Deze

tekst stond op de gemeentelijke website en bij mij rinkelde

meteen het belletje. Deze jongen wil ik graag interviewen en na

een moeizame zoektocht kwam ik achter het adres van Guus. Op
mijn verzoek om mee te doen reageerde hij direct. Maak kennis

met Guus Berkhout geboren op 11 januari 1992.Woont samen met

zijn broer (11 jaar), ouders en zevenjarige kat in Nieuw Noord.

School

De basisschool van Guus is de

Duinroos geweest en hij heeft

nog twee jaar op de brede

school "de Golf" gezeten. Hij

vond de oude locatie gezelliger

dan de nieuwe. Guus is twee-

dejaars leerling op het Linnaeus

College Ewald in Haarlem. Ook

daar heeft hij het naar zijn

zin en fietst samen met een

groepje, dat ook uit Zandvoort

komt, naar school. Later wil hij

iets in de computertechniek

doen en dan het liefste bij

de landmacht. Geen één vak

vindt hij vervelend, het leukste

vak is uiteraard informatica

daarna gymnastiek en dan

handvaardigheid.

Guus Berkhout

Hobby's

Guus sport bij de oudste voet-

balclub van Nederland en dat

is de Koninklijke Haarlemse

Football club of korter HFC Hij

traint drie keer per week en

wordt dan door zijn ouders

met de auto gebracht. Guus
heeft ooit bij Zandvoort

gevoetbald vanaf de F tot aan

Zandvoort

Guus is niét,eêht een strand-

* mens, geefhem maar de duinen

waar je lekker kan ravotten.

Voorheen was hij veel bij de

skatebaan bij de Arie Koperflat

maar sinds die weg is, is er niet

zoveel meer voor zijn leeftijds-

groep om te doen. De voetbal-

veldjes 2ijn altijd overvol en

dan bedoelt hij die in Oud
Noord want in Nieuw Noord

zijn die er niet: Ook hij zou

graag de skatebaan weer terug

willen en snapt niet waarom
die niet ergens anders geplaatst

wordt. De skatebaan werd

goed bezocht en het was er

altijd erg gezellig maar door

overlast moest het helaas weg.

Hopelijk leest de politiek zijn

oproep want hij is echt niet de

enige jongere met dit verzoek.

Ergens moet er toch een plek

in Zandvoort te vinden zijn om
de wens van vele jongeren in

vervulling te laten gaan? Verder

is er niets mis in Zandvoort

volgens Guus en stapt op zijn

fiets om zijn nieuwe identi-

teitskaart bij de gemeente op

te halen. Gratis en voor niks,

want als tegemoetkoming aan

i4-jarigen heeft het kabinet

'Waarom komt de skatebaan

niet meer terug?"

D jeugd, daarna is hij naar

Haarlem gegaan. Hef bevalt

hem daar prima. Verder is

Guus vaak achter de computer

te vinden.

besloten dat iedereen die 14-jaar

wordt, éénmalig recht heeft op

een gratis identiteitskaart.Guus

is er blij mee, dat scheelt hem
weer in zijn spaarpot.

Genoeg van Poep!

«Ent Het is de bewoners van

het Schelpenplein nu

genoeg, ledere dag weer

uitwerpselen ruimen is

namelijk geen pretje.

Door middel van dit bord

proberen zij de honden-

bezitters aan te zetten tot

het opruimen van hun

'hondenproducten'.
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, Maak zelf een slakje. Laat mama of papa helpen

***JK (opa of oma mag ook) Zelf mag je niet snijden,

J|t laat een groter iemand dat doen; één kurk over-

* dwars en één kurk door de helft.

,"4( De ene h^ft van de kurk leg je plat neer. De andere

M . (halve) kurk plak je met sterke lijm op de andere

V kurk. Teken nu een spiraal op een vel stevig papier,

J* bruin kleuren en dan uitknippen. Deze spiraal plak

V Je weer boven op de kurk. Vooraan de kurk prikje

'\ twee kopspeldjes, dat zijn z'n sprietjes met ogen.

kl En klaar is je slak.

&z Kmëz,th&£%

Het slakkenversje

Slakje, slakje ben je thuis?

Kom eens uitje slakkenhuis.

Met je sprietjes op je kop

Zitten daar je oogjes op?

Jij bent niet zo heel erg snel.

Dat is makkelijk, denk ik wel

Want, ben je moe,

Wip je als een muisje

Heel snel tn je slakkenhuisje

Lienke.

Uit het boekje: Versjes door dejaren heen

3f'
*

*
*

*•

•V

•V

*

*

*
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Spaarlampen kunnen
€400 opleveren
De energierekening stijgt dit jaar met circa €135. Vooral voor

huishoudens met weinig geld komt dit hard aan. Het kabinet

geeft in 2006 een eenmalig extraatje van 35 miljoen euro om
huishoudens, met recht op bijzondere bijstand, te compenseren

voor de hoge energierekening. Gemeenten mogen zelf bepalen

hoe ze dat geld uitkeren. Greenpeace vroeg alle gemeenten per

briefom dit eenmalige extraatje veel slimmer te besteden. Door

bijvoorbeeld spaarlampen te geven in plaats van geld. Dat levert

huishoudens met recht op bijzondere bijstand geen 40 euro op,

maar 400 euro!

Voor €40 kunnen 6 hoogwaar-

dige spaarlampen worden
aangeschaft die, in vijfjaar,

een besparing van €400
opleveren! Het tienvoudige

derhalve van de slechts een-

malige uitkering. Bovendien

werken de spaarlampen mee
aan het tegengaan van de

klimaatsveranderingen die

wereldwijd worden gecon-

stateerd. Omdat er minder

elektriciteit nodig is om de

lampen te laten branden, is

er ook minder CO2 uitstoot,

het gas dat voor het broei-

kaseffect zorgt. En voor wie

alle gloeilampen al heeft

vervangen, zijn er nog veel

meer mogelijkheden om
op eenvoudige wijze energie

te besparen.

'Stand by killers' voor TV en

computer kunnen het sluipver-

bruik van apparatuur die aan-

staat stopzetten. Maar ook

slimme energiemeters en een

energie prestatie advies kun-

nen huishoudens helpen om
energie te besparen en dus kli-

maatverandering tegen te gaa n.
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JLTUUR
11 Kunst bij de fysi_

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport
P21 Volleybal

www.zandvoortsecourant.nl

Stationslift in gebruik genomen

Kordaat, ondernemend en

volhardend. De Zandvoortse

Bep Nieuwenburg (86) heeft

't voor elkaar gekregen.

Na jaren van soebatten heeft

de tweede badplaats van

Nederland een voorziening

die bij vele gemeenten als alle-

daagse dienstverlening geldt.

Sinds afgelopen maandag is

de langverwachte stationslift

voor Zandvoort een feit.

Onder grote belangstelling

reed de initiatiefneemster met
haar scootmobiel als eerste

'haar' lift uit.

Door Ton Timmermans

Ere wie ere toekomt. Niet zozeer

de Zandvoortse politiek, maar

inwoonster Bep Nieuwen burg

verdient in dezen alle lof. Met
engelengeduld en vastberaden-

heid heeft zij haar doel dan ein-

delijk bereikt. Eindeloos bedelen

en ontelbare smeekbeden aan

vooral de plaatselijke politiek.

"Hoe staat het met de lift?"

Trap

"Waarom is hier geen lift?"

Jaren geleden al vroeg Bep

dankzij volhoudende inwoonster

^JÜL

Bep nieuwenburg verrichtte de officiële opening

Nieuwen burg zich af hoe men-

sen die slecht ter been zijn het

perron moesten bereiken. Al leen

via een steile trap was het spoor

toegankelijk. Dus klopte Bep aan

bij wethouder Hans Hogendoom.

Het resultaat werd afgelopen

maandag, tien jaar later, gepre-

senteerd: een passagierslift die

er zijn mag. Contractueel is

vastgelegd dat het onderhoud

wordt bekostigd door ProRail,

die ook belooft te zorgen voor

een mettertijd te vervangen lift.

Sloop

Tot zo'n elf jaar geleden kon

Zandvoort nog trots zijn op zijn

oud,nostalgisch, station. Mede
door de gietijzeren overkap-

pingvan het perron stond het

bekend als een van de mooiste

kopstations van Nederland.

Reizigers met koffers konden

tussen de aankomsthal en het

lager gelegen perron gebruik

maken van een ruime (goede-

renlift Hoewe! het officieel

niet was toegestaan, konden

foto: OvM fotografie

ook mensen die slecht ter been

zijn de lift gebruiken. De lift en

het grootste deel van de (antie-

ke) perronoverkapping werden

echter gesloopt.

Stichtingskosten i

De Provincie heeft de gemeen-

te Zandvoort in 2003 voor de

herinrichting van het Stations-

plein 272.000 euro beschikbaar

gesteld. "Gedeputeerde Staten

hebben ons wel op het hart

gedrukt snel tot actie over te

DEALER VAN:
Chanel-Dior-Oakley-Prada

Serengeti-RayBan-Versace

Fendi-Donna Karan

Persol-Bikkembergs-Gucci

Kerkstraat 34-36

2042 |G Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

gaan. In juni wil de provincie al

resultaten zien", iiet wethouder

Hogendoorn bij die gelegenheid

weten. De gemeente Zandvoort

heeft een groot deel van de

kosten voor de liftinstallatie,

570.000 euro, bijgedragen.

Afgesproken is dat ProRail

150.000 euro betaalt. In de tijd

van de ontwerpfase van de

stationslift werden de stich-

tingskosten nog geraamd op

een slordige 300.000 gulden

ofwel een 136.000 euro

Wellness

nieuw toverwoord

'Hadden ze geen

Duits woord

kunnen verzinnen?'

Burgemeester Van der Heijden

heeft afgelopen dinsdag in zijn

Nieuwjaarsrede gepleit voor

een verlenging van de raads-

periode van vier naar zes jaar.

Ook brak hij een lans voor gro-

tere gemeenten.

Zes jaar

"Vier jaar, inclusief een ïnwerk-

periode en een verkiezingspe-

riode. In deze beperkte periode

komen zowel de voortzetting

van oud beleid, als ook de aan-

zet en (gedeeltelijke) uitvoe-.

ring van nieuw beleid aan de

orde. Er zijn redenen te beden-

ken om vooreen mandaatver-

lenging van twee jaar te zijn.

Een wat langere periode biedt

meer politieke en bestuurlijke

zekerheid naar andere partij-

en, publiek en privaat. Als in

2010 de burgemeester zal wor-

den gekozen, zal dat hoogst-

waarschijnlijk eveneens voor

een zes-jarige termijn zijn. In

dat geval is het praktisch als de

drie gekozen organen: raad,

college én burgemeester allen

dezelfde zittingstermijn ken-

nen", aldus Van der Heijden,

Lokaal

Over de ontwikkelingen van

het lokaal bestuur merkte

Zandvoorts eerste burger

onder meer op: "Het lokale

bestuur blijft hevig in bewe-

ging. Deregulering van taken

en verantwoordelijkheden

nemen toe. Ik pleit ervoor om
vertegenwoordigingen uit de

lokale gemeenteraden, binnen

een samenwerkingsverband,

herkenbare politieke invloed te

geven op de uiteindelijk te

nemen besluitvorming."

Grotere gemeenten
Volgens Van der Heijden bepaalt

de rol van een 'gemeenteraad

op afstand' ook de politieke

invloed die een raad in veel

geva I Ie n heeft. " Imm ers, h oe

minder de lokale invloed, hoe

groter de afstand tussen bur-

ger en lokaal bestuur. Ik pleit

er nogmaals voor om juist dié

bestuurskracht onder de loupe

te nemen en te zoeken naar

antwoorden die deze, indien

noodzakelijk, versterkt. Het

antwoord zou kunnen liggen in

de keuze van grotere gemeen-

ten die meer invloed kunnen

uitoefenen en niet meer zo

afhankelijk zijn van gemeen-
telijke samenwerkingsverban-

den", besloot Van der Heijden

zijn traditionele betoog.

•0



Familieberichten

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is,

maar terugkijkend op zo veel fijne herinneringen,

geven wij kennis van het overlijden van onze

lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Antoinetta Cornelia

Borst - Verhoeven

Amsterdam
13 december 1913

Zandvoort
27 januari 2006

Kinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in

besloten kring plaatsgevonden.

Als je ouder wordt

en niet meer weet waarje bent,

als je mensen ziel,

maar ze niet echt meer herkent,

als je toch blijft strijden

om bij ons te leven

dan hopen wij

datje nu de rust is gegeven.

Er zijn geen tranen genoeg voor ons verdriet

nu wij afscheid moeten nemen van onze

lieve mama, schoonmoeder, oma en oma Jaan

Jaantje van Malsen - Bol
Sjaan

weduwe van Martin van Malsen

in de leeftijd van 83 jaar.

Ans en Nico
Willy en Wim
Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Zandvoort, 26 januari 2006

Correspondentie-adres:

Familie Paap

Jan Steenstraat 1

1

2042 VZ Zandvoort

Speciale dank gaat uit naar het personeel van afdeling

de Branding, Huis in de Duinen,

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar dal haar een langer lijden

bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden

van onze lieve 'moeder, oma en overgrootmoeder

Catrien Jurriaans-Koridon
sinds 1992 weduwe van Piet Jurriaans

* 14 november 1920 t 24 januari 2006

Lea en Tom
Sebastiaan

David en Bea
Lotte

Maud en Bas

Marijke en Peet

Mirjana en Heman
Jehca en Jurre

Correspondent i e-adres:

Dr. J.P. Thijsseweg 22

2041 BM Zandvoort

Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze speciale dahk gaat uit naar de medewerkers
van de ziekenboeg van Huis in de Duinen voor de
liefdevolle verzorging van onze moeder.

Kerkdiensten

ZATERDAG 4 FEBRUARI
Nieuw Unicum

Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortsetaan 165

10.45 uur drs, Rolinka van Zuiden - Herlaar

ZONDAG 5 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dr. G.J. van Butselaar uit Bennebroek

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan /, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

1030 uur pastor D, Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

1030 uur de heerB. Blans

Burgerlijke stand

21 januari 2006 - 27 januari 2006
Geboren:

Quinn Eli Hendrik, zoon van: de Boer, Mark Jozef en:

Bluijs, Simone.

Djino Diégo.zoon van: Buchel, Mare Robert Willem en:

Lismonde, Chantal Antoinette.

Nienke Merel, dochter van: Bracke, Martin en:

Zwarts, Renate Johanna Jacoba.

Nash Hugo, zoon van: Éshuis, Den nis John en:

Gooijer, Kim Manon.

Jaap Pi eter, zoon van: de Wit, Martin Peter en:

Nanninga, Elisabeth Ineke Dorien.

Ondertrouwd:

Erde, David Richard en:

Zwart, Monique Margaretha Helena Maria.

Overleden:

Paap, Leendert.oud 77 jaar.

van Hoek.Anton Maurits, oud 57 jaar.

Hoenderop, Cornelis Hendrik, oud gijaar.

Kingma.Tjitte, oud 85 jaar.

van Vlijmen, JohannesGerardus, oud 64 jaar.

van Duijn geb. Pieksma, Nelly, oud 85 jaar.

Jurriaans geb. Koridon,Catharina, oud 85 jaar.

Monuta $ Westerveld en Van Beek 1

aörtwen

zijn persoonlijk;

onze vervullingen

i dus ook.

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tei: (023) 562 70 10

Bennebroek,

j Rijksstraatweg 113,

Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Belons gerust

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
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Project Middenboulevard mag tweede fase ingaan

Zoals te verwachten viel,

heeft de gemeenteraad dins-

dagavond besloten dat het

college door mag gaan naar

de tweede fase van het pro-

ject Middenboulevard. Dat

dit niet zonder discussie ging

mag duidelijk zijn, ondanks

dat het agendapunt al uit en

te na door de commissie was

voorgekauwd. Zowel tegen-

standers als voorstanders

wensten geen water bij de

wijn te doen waardoor er

eenzelfde stemverhouding

ontstond als een paar weken

geleden.

Deze raadsvergadering, de op

één na laatste van deze raadspe-

riode, was een bijzondere. Voor

het eerst in de Zandvoortse

geschiedenis had het gemeen-

tebestuur het mogelijk ge-

maakt om ook visueel in de hal

de vergadering te volgen. Hier

De bomvolle raadzaal. Ook de hal was

maakten circa 50 belangstel-

lenden gebruik van.

Nadat burgemeester Rob van

der Heijden zijn Nieuwjaars-

toespraak had voorgelezen,

konden een tiental insprekers

van hun recht gebruik maken

door nog één keer hun menin-

gen aan de raad kenbaar te

maken, veelal gesteund door

de rumoerige tribune, Direct

bij behandeling van agenda-

druk bezet met belangstellenden.

punt Middenboulevard werden

er door OP2 en VVD een drietal

amendementen ingebracht.

Deze waren alle drie bedoeld

om het proces van de voort-

gang van het project direct

stop te zetten omdat zij vin-

den dat het college moet gaan

zorgen voor een breed draag-

vlak onder de bewoners van de

Middenboulevard, Net als in de

commissie waren ook nu de

andere partijen niet gechar-

meerd van de goede bedoelin-

gen van de ouderen en libera-

len. Ook de argumenten dat er

een tekort van tenminste 35

miljoen euro zal ontstaan, kon

niet verhinderen dat het colle-

ge door mag gaan. Wethouder

van financiën Ton Kooiman

maakte namelijk duidelijk dat

het begrote tekort een bruto

tekort is. Kooiman: "ledere euro

die er bij de gemeente binnen-

komt door bijvoorbeeld de

grondverkoop en subsidies, gaat

daar weer af. Daardoor zal het

tekort aanmerkelijk lager uit

gaa n komen ." P rojectwethouder

Hans Hogendoorn had al ken-

baar gemaakt dat er absoluut

subsidiesvan Provincie, Rijken

de Europese Gemeenschap zul-

len komen en dat er al gesprek-

ken zijn met investeerders.

Gestart zal overigens gaan wor-

den metde'polenVPalaceplein'

en 'Watertoren plein'.

College gaat praten met bewoners over erfpacht ofkopen

Het college heeft van de raad opdracht gekregen om de onder-

handelingen over erfpacht verlengen of kopen van de grond in

de Middenboulevard, te gaan beginnen. In eerste instantie zal

met de bewoners van het Palace gebouw en de Van Fenemaflat

worden gesproken. De meeste erfpachtcontracten in het gebied

lopen binnen afzienbare tijd af. Deze onderhandelingen zullen

model staan voor de rest van het plangebied.

Alle raadsleden waren het

erover eens: de onzekerheid

over de grondkwestie moet zo

snel mogelijk worden opge-

lost. Een gezamenlijk amende-

ment van GBZ, CDA, PvdA, Lijst

Herben en Liberaal Zandvoort,

zorgde ervoor dat het college

de onderhandelingen kan

gaan voeren over de hernieuw-

de grond uitgifte waarbij

aanbevelingsbrieven worden

aangeboden die enerzijds een

aanbod bevatten om de

omschreven grondpercelen in

eigendom te krijgen, met de

bijbehorende koopsom, en

anderzijds een aanbod voor

het opnieuw in erfpacht krij-

gen, Deze onderhandelingen

moeten op zo kort mogelijke

termijn gaan beginnen. Een

opdracht waar het college

graag aan zal voldoen om
bijvoorbeeld schrijnende ge-

vallen van bewoners die in

problemen komen bij verkoop

van hun appartement te kun-

nen helpen door de onzeker-

heid weg te halen.

Mededeling
Aangezien de afgelopen

gemeenteraadsvergadering

zeer uitgebreid was, heeft

de redactie moeten besluiten

om het agendapunt over

de onttrekking van grond aan

de openbare weg in de

Elzbacherstraat, in de volgen-

de editie te plaatsen.

Onze excuses aan de belang-

hebbenden voor dit besluit..

Cartoon Hans van Pelt

WE HEBBEN EEN STATIONSLIFT !

Bloemenhuis W. Bluijs

naar grotere winkel

J

Bloemenhuis W. BI ijs in winkel-

centrum Nieuw Noord, heeft de

winkel waar ze al sinds jaar en

dag in gevestigd was, uitgebreid.

Toen de buurman de verkoop

van zonweringen stopte heeft

de familie Bluijs de gelegenheid

aangepakt om het vrijgekomen

pand bij hun eigen zaak te voe-

gen. Hierdoor is een zeer ruim

bloemenhuis ontstaan waarin

ook cadeauartikelen te koop zijn.

Marco Bluijs:"We kunnen nu

de mensen in Noord houden

met de cadeauartikelen die wij

nu ookverkopen.Tevens hebben

we nu veel meer ruimte voor

de verse snijbloemen en de

planten." Een verrijking voor het

winkelcentrum Nieuw Noord!

Volgens mij.

...eindigen bijna atle sprook-

jes met "ze leefden nog lang

en gelukkig". In één van de

sprookjes heeft de hoofd-

rolspeelster honderd jaar

gewacht voor dat ze wakker

werd gekust. In veel sprookjes

zijn er heksen en nare wezens

en in een ander verhaal wordt

de kikker opeens een prins,

ikzelf ben gek op sprookjes

met een happy end maar in

m'n directe omgeving zijn er

genoeg mensen die fantasie-

verhalen vreselijk vinden. Dat

kan natuurlijk want gelukkig

zijn we niet allemaal hetzelfde.

Er zijn lieve grootouders die

sprookjes voorlezen aan hun

kleinkinderen en landelijk

krijgt het voorlezen in de

maand februari aandacht in

de Zandvoortse bibliotheek

tijdens de Nationale voorlees-

dagen. Zelfs in de Zandvoortse

raadszaal wordt erdoor heel

aardige opa's voorgelezen.

Dat constateerde ik afgelopen

dinsdagavond toen er twee

sprookjes in de schijnwerper

werden gezet. De eerste was

getiteld "de Well(n)ess nietes

droom" en daarna werd uit

eigen werk "rupsje Eltzbacher"

voorgelezen. Deze twee
sprookjes duren al tig-jaren

waarin nog niemand is wak-

ker gekust door een ofandere

lieftallige prins. De luchtkas-

telen in deze verhalen zien er

ieltjk uit en zijn gigantisch

hoog, alleen de figuranten in

de verhalen zijn verschillend.

In het sprookje "Well(n)ess

nietes" zoekt men naar

personen die verleidt willen

worden, geen patat eten en

meer dan een kwartje te ver-

teren hebben. In het andere

sprookje "rupsje Eltzbacher"

is het net anders om; daar

behoren de hoofdrolspelers in

het verhaal tot het kwartjes-

volk, reizen met het openbaar

vervoer en zijn doi op patat.

Het wordt tijd dat de prins op

het witte paard in Zandvoort

verschijnt om iedereen wak-

ker te kussen. Want wat zou

het fijn zijn wanneer de

nachtmerrie voor velen zou

veranderen in "ze leefden nog

lang en gelukkig".

N^K^^^'
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30-1 t/m 4-2 Verkooptentoonstelling van

textielkunstenaars. Modern Art

(tegenover Casino), gratis entree. Meer info

via www.modernart-zandvoort.com of Tel: 57 13420.

3-2 SwingSteesjun, Station Haariem, Perron 3a,

20.00 tot 01.00 uur.

Toegang: tot 21.00 uur € 6,50 daarna € £,00.

www.swingsteesjun.nl of 06-18938260

4-2 SwingSteesjun Gouwe Ouwe, Station Haarlem,

Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur.

Toegang: tot 21.00 uur € 6,50 daarna € 8,00.

www.5wingsteesjun.ni of 06-18938260

5-2 Jazz in Zandvoort; Tom Beek plays the Tenor Legacy,

the music of Sonny Rollins and John Coltrane.

Ceb. de Krocht, aanvang 14.30 uur.

Circuit Park, de '5 Uur van Zandvoort'

f

Excursie: Diersporen en vogels

Zondag 5 februari organiseert

het IVN Zuid-Kennemerland

een kinderexcursie 'Diersporen

en vogels'. Kinderen gaan op

zoek naar sporen van dieren en

kijken/luisteren naar vogels.

Op pad als echte spoorzoekers.

Naast deze excursie voor kin-

deren is er gelijktijdig en afzon-

derlijk een excursie voor vol-

wassenen. Vertrek om 11.00

uur bij info-paneel bij parkeer-

plaats landgoed Koningshof,

Duinlustweg 26, Overveen,

Duur: + 1,5 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig.

Informatie:

Emmy van de Wiel, 023-5246723

ofop www.natuurwegwijzer.nl

Zandvoorter opgepakt in

zaak Holleeder
Onderde arrestanten in de zaak

Willem Holleeder, de Amster-

dammer die door Justitie wordt

verdacht van afpersing en

bedreiging van vastgoedhan-

delaren, is ook een inwoner van

Zandvoort. De man werd al

maanden door een speciaal

observatieteam van de politie

in de gaten gehouden. Hij werd

in de vroege maandagochtend

in zijn woning in Zandvoort -

Noord aangehouden.

De politie doet in deze zaak op

dit moment geen nadere

mededelingen.

Open Huis ROC Nova College

Het ROC Nova College houdt

Open Huis. Dinsdag 7 februari

van 17.30-20.30 uur zijn belang-

stellenden van harte welkom

op vrijwel alle locaties in de

regio. Bezoekers krijgen infor-

matie over mbo Economie,Tech-

niek en Zorg & Welzijn en over

mavo/vmbo-t, havo en vwo.

Het is belangrijk goed na te

denken over de toekomst en

bewust te kiezen voor een leuk

en passend beroep. Of het nou

kapper, kok of kapitein wordt,

secretaresse, systeembeheer-

der of sociaal pedagogisch

werker: het begint met een

goede opleiding.

Het Open Huis is op dinsdag 7

februari van 17,30-20.30 uur op

de volgende locaties; Amstel-

veen, Beverwijk, Haarlem,

Hoofddorp, Umuiden en Lisse.

Het Open Huis van CIOS

Nova College

Regionaal Opleidingen Centrum

Haarlem is op 11 februari van

09.30-13.30 uur.

Informatie over de opleidingen

en alle adressen van de loca-

ties zijn te vinden op

www.novacollege.nl.Of bel het

Nova Informatiepunt, telefoon

023-5302010.

Peuters in Beweging

Vrijdag 10 februari starten

weer twee nieuwe cursussen

'Peuters in Beweging'. De ene

cursus is voor peuters, vanaf

21/2 jaar, zonder de ouders

erbij. De andere cursus is voor

peuters, vanaf ongeveer 2jaar,

samen met hun ouders.

In deze bijeenkomsten staan het

spelenderwijs opdoen van nieu-

we bewegingservaringen en

het contact met elkaar centraal,

waarbij natuurlijk plezier voor-

op staat. Er wordt gewerkt met

ballen, hoepels, touw, doeken,

stokken, ballonnen en muziek-

instrumenten. De peuters gaan

kruipen, huppelen, springen,

hollen en doen verschillende

spelletjes op liedjes en muziek.

Voor de fijne motoriek wordt

er gebruik gemaakt van onder

andere klei,wascoen kralen.

Een leuke veelzijdige cursus,

van 10 bijeenkomsten op vrij-

dagochtend.

De kosten bedragen voor peu-

ters alleen: €45,00 (09.00-

09.45 uur) en voor peuters met

ouders: € 50,00 (10.OO-11.OO

uur).

Voor meer informatie en aan-

melding kunt u contact opne-

men met Stichting Pluspunt

Zandvoort: 023-5717113.

HAARLEMMERSTRAAT 66, ZANDVOORT i
VAN SPEIJKSTRAAT 2-2 5, ZANDVOORT

OPEN HUIS ZAT. 04/02/2006

VAN 13:00 TOT 15:00 UUR.
Woonhuis op 401 m perceel, 5 slaapkamers en

een vrijst.gastenver blijf. Woonopp. ca 160 m1
.

Vraagprijs: € 568.000,= k.k.

OPEN HUIS ZAT. 04/02/2006

VAN 11:00 TOT 13:00 UUR.
Mod erne 3 kamer maison n ette met 2 da kterrassen

en parkeerplaats, Woonopp. ca lOO m .

Vraagprijs: € 259.500,= k.k.

Creeven makelaardij o.c. - Tel. 57 39 234
www.greevenmakelaardu.nl
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Presentatie bestemmingsplan 'Strand en Duin'

Mogelijkheid voor naaktcamping

Maandagavond is het nieuwe

bestemmingsplan 'Strand en

Duin' in de hal van de Centrale

Balie van het gemeentehuis

gepresenteerd. Een groot aan-

tal belangstellenden,voorname-

lijk strand pachters en bewo-

ners van de boulevards, waren

gekomen om het nieuwe plan

in vogelvlucht door te nemen.

Het nieuwe bestemmingsplan

biedt strandpachters de moge-

lijkheid om de oppervlakte van

hun paviljoen te vergroten. In

plaats voor de huidige maxi-

male capaciteit van circa

48501 3
,
gaat er straks gemeten

worden in oppervlakteen mag
een paviljoen maximaal soom2

.

Ook de taluds worden nu

expliciet in het plan genoemd.

Deze mogen niet meer dan 40
meter bedragen, haaks uit de

duinvoet gemeten. De strand-

paviljoens mogen slechts uit

één bouwlaag bestaan. De

maximale goothoogte mag
niet meer dan drie meter zijn

en de flokhoogte is op maxi-

maal 5,s meter gesteld. Verder

moeten de paviljoens gelegen

zijn opeen hoogte tussen de

4,5 en 5,5 m boven NAP. De
strandpaviljoens krijgen bin-

nenkort ook toestemming om
kleine zaken als schepjes en

vormpjes en dergelijke te gaan

verkopen. De gemeente Zand-

voort gaat er verder vanuit dat

er totaal 4jaarrondpaviljoens

komen. De plaatsen die ge-

noemd worden zijn, buiten

Take Five, Club Maritime,Tijn

Akersloot en Club Nautique.

Deze paviljoens moeten ande-

re maatstaven hanteren ten

aanzien van de bebouwing van

hun kavel.

Er is binnen het bestemmings-

plan een mogelijkheid open

gehouden om in de duinen ter

hoogte van het naaktstrand

een nudisten camping te star-

ten. Hiervoor is echter overleg

met en toestemming voor

nodig van het Amsterdamse
waterleidingsbedrijf en van de

gemeente Amsterdam. De dui-

nen aldaar zijn namelijk in het

bezit van het Amsterdamse
Waterleidingbedrijf. Als over-

eenstemming wordt bereikt

kan de naturisten camping
gerealiseerd worden.

Intercity Zandvoort - Amsterdam definitief!

"We hebben er jarenlang voor geknokt. Maar nu is het duide-

lijk dat we weer een rechtstreekse verbinding met Amsterdam

krijgen", zegt CDA-wethouder Hans Hogendoorn, die zich de

afgelopen jaren namens de gemeente Zandvoort als portefeuil-

lehouder Toerisme heeft ingezet om dit resultaat te bereiken.

Uit de reactie van Hogendoorn kan ook worden opgemaakt dat

een ooit gesuggereerde opheffing van de lijn tussen Zandvoort

en Haarlem volledig van de baan is.

Met ingang van de nieuwe

dienstregeling 2007 krijgt

Zandvoort tweemaal per uur

weer een rechtstreekse treinver-

binding met Amsterdam CS.

Zandvoort wordt met ingang

van die datum opgenomen in

het vernieuwde Intercitynetwerk

waarmee NS in 2007 start,

Amsterdam CS wordt, nog meer

dan nu al het geval is, een knoop-

punt waar overgestapt kan

worden op Intercitys naar alle

delen van het land. Wel zal er

op lange trajecten meer over-

gestapt moeten worden dan

tot nu toe. Vorige week meld-

de een regionaal dagblad dat

Zandvoort weer opgenomen
wordt in het Intercitynetvan

NS. De gedachte dat vanuit

Zandvoort weer direct met de

trein naar plaatsen als Utrecht

Eindhoven en Maastricht ge-

reisd kan worden is echter niet

juist. Overigens verliest de regio

Kennemerland de rechtstreeks-

verbinding met Maastricht.

'Stoptrein'

De opname in het Intercitynet

betekent niets meer of minder

dan dat er tweemaal per uur

een rechtstreekse verbinding

komt met Amsterdam Centraal.

Een Intercity die echter in de

praktijk te vergelijken is met de

dienstregeling van stoptreinen,

welke met ingang van de dienst-

regeling 2005 zullen worden

aangemerkt als Sprinters.VoIgen

s

de plannen van NS zal de

Intercity Zandvoort -Amsterdam

op vrijwel ieder station tussen

beide plaatsen stoppen.

SP organiseert 'Zonde-Geld-Dag'

Zaterdag 18 februari is door de SP uitgeroepen tot "Zonde-Geld-

Dag". De dag waarop grote en kleine verspillingen van de

gemeente Zandvoort aan de kaak gesteld gaan worden.

"Bedoeld om er om te huilen of om te lachen, maar in ieder

geval om er van te leren. Want met gemeenschapsgeld
moet zorgvuldig worden omgesprongen", aldus Ingrid de Leeuw,

lijsttrekker van de SP voor de komende gemeenteraads-

verkiezingen.

Verbazingwekkende projecten,

ondoordachte maatregelen,

oplossingen die geen oplos-

sing zijn, regelrechte miskleu-

nen... Ergaat wel eens iets mis.

Jaarlijks verdwijnt veel geld in

het putje zonder dat we er met

ons allen béter van worden.

Zonde geld.

U kunt als inwoner van

Zandvoort uw eigen item aan-

reiken. Ais u vindt dat er geld

over de balk is gegooid bijeen

of ander Zandvoorts project,

nomineert u dan uw project

via www.zandvoort.sp.nl, of

meldt u op zaterdag 18 februa-

ri bij de S P-stand in het dorp.

Een jury, met o. a. radiomaker

Jacques Jongmans en foto-

graaf On nova n Middelkoop,

zal de meest in het oog sprin-

gende verspilling uit de inzen-

dingen kiezen. Op maandag 20

februari zal de'Zonde-Geld-

Award'aan het college over-

handigd worden.

OGenOO
DE BADPLAATS DOOR

Standbeeld
Het gratis parkeren aan de

Boulevard Paulus Loot wordt

per i maart weer omge-
draaid in betaald parkeren

maar dat is niet de enige

verandering. Aan dezelfde

Boulevard wordt binnenkort

een bronzen beeld geplaatst.

Het heeft twee jaar geduurd

om een plek voor het kunst-

werk te vinden. In eerste

instantie was het de bedoe-

ling dat het beeld in de zee-

reep bij het jaarrond pavil-

joen Take Five zou komen té

staan. Deze plek is niet door-

gegaan en het sculptuur

wordt nu geplaatst in de

zeereep tegenover Boulevard

Paulus Loot nummer 37. Het

kunstwerk is gemaakt door

de in Zandvoort woonachti-

ge beeldhouwer Mark Sjerps

en is aangekocht door Leo

Heino die het opzijn beurt

permanent in bruikleen aan

de gemeente heeft aange-

boden. Het bronzen beeld is

282 cm hoog en heeft de

fraaie titel "The Seas of She"

en het verbeeldt de verbon-

denheid met de zee.

Nog meer beelden

De beeldenroute in Zandvoort

wordt |n de toekomst met
nog een beeld uitgebreid.

Deze komt te staan bij

de opgeknapte Boulevard

Barnaarten is in opdracht van

de provincie Noord-Holland

a*anbesteed. Meer hierover

elders in deze krant.

Misschien een idee voorVVV
Zuid Kennemerland? De wan-

delroute: slenteren door

Zandvoortse "sloppies" kan

aangevuld worden met slen-

teren langs de Zandvoortse

beeldige beelden.

Drankstem
In samenwerking met de

lokale omroep ZFM, de

Zandvoortse Courant en de

Gemeente wordt op 17

februari een speciale avond

georganiseerd voor jonge

bewoners die voor het eerst

gaan stemmen op 7 maart.

De jongeren kunnen in een

informele sfeer met de kan-

didaten kennismaken die

meedoen aan de gemeente-

verkiezingen. Een leuk initia-

tief dat in eerste instantie

door de politieke partijen

positief werd ontvangen.

Totdat de locatie van de

raadzaal werd veranderd in

' café de Bierburcht die niet

toegankelijk is voor minder-

valide. Tevens stelde de

gemeente voor om na elke

presentatie van een politieke

partij de zaai (op kosten van

de partijen) in de gelegen-

heid te stellen een rondje te

laten halen aan de bar. Dat

zouden dan 7 rondjes worden

en daar kunnen veel partijen

zich niet in vinden.Vooral niet

omdat juist de gemeente wil

voorkomen dat de overlast

door overmatig alcoholge-

bruik in het uitgaansleven

toeneemt en wil sturen

op een verantwoord alcohol-

gebruik. Maar de politiek zou

toch moeten weten dat er

ook drankjes zonder alcohol

bestaan!

Warme bakker

Jaap Paap, de warme bakker

aan het Raadhuisplein, gaat

per i februari verbouwen.

Het pand aan het plein Is

meer dan honderd jaar oud

en zo ook de vloeren die aan

het wegzakken zijn. Tevens

wordt meteen het interieur

gemoderniseerd.Engel Paap,

de vader van Jaap, vertelde

dat de verkoop van een vers

broodje en aanverwante arti-

kelen gewoon doorgaat. Er

komt op het nieuwe gedeel-

te van het Raadhuisplein

zolang een noodwinkel te

staan. De verbouwing gaat

ruim drie weken duren.

Er is en jarig

Precies een jaar geleden viel

op 3 februari onze eerste

Zandvoortse Courant op uw
deurmat. In dat jaar is geble-

ken dat vele Zandvoprters de

krant waarderen. Alle mede-

werkersvan de Zandvoortse

Courant willen Peter en

Gillis Kok feliciteren met
hun initiatief, Op naar het

100ste exemplaar!



Appartementencomplex
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof'

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat- besloten ligt tussen vier

bekende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en het gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 8óm 2 tot 1 5óm2
.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Makelaars O.G.

CENSE n
trcwLINGEN

Tel 023 - 5715715

www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL
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De politieke partijen over...

Komende week laatste serie

commissievergaderingen

Komende week zullen weer de raadscommissies de vergade-

ring van de raad op 21 februari gaan voorbereiden. Het zullen

zeer bijzondere vergaderingen worden omdat dit de laatste

serie van deze raadsperiode is. Ook zal de raadsvergadering van

21 februari de laatste zijn waarin beslissingen zullen kunnen

worden genomen. De vergadering daaropvolgend, woensdag

15 maart, zal het afscheid zijn van de huidige raad en de dag

daarna, donderdag 16 maart, zal de nieuwe raad worden voor-

gesteld aan de burgers van Zandvoort.

De raadsvergadering van dins-

dag 25 april zal dan worden

gebruikt voor het vaststellen

van het raadsprogramma,

de benoeming van de wet-

houders, het instellen van de

diverse commissies, de benoe-

ming van de commissieleden

en overige benoemingen.

De eerste 'echte' raadsvergade-

ring zal zijn op dinsdag

30 mei, voorafgegaan dooreen

serie commissievergaderingen

begin mei.

Aangezien het kort dag is

voor- 2i februari, hebben de

commissies College Zaken en

Planning & Control hun laat-

ste vergaderingen direct na de

afgelopen raadsvergadering

gehouden.

Maandag 6 februari volgt de

commissie Projecten & Thema's

en dinsdag 7 februari de com-

missie Raadszaken.

Tijdens de vergadering van de

commissie Projecten & Thema's

zal een presentatie worden

gehouden overde herindeling

van Duintjesveld (derde fase),

gevolgd door een discussie

om tot een raadsvoorstel

te komen. Eveneens ïs de

wethouder is uitgenodigd om

informatie te verstrekken over

de huidige stand van zaken

rond de Wet Maatschappelijk

Ondersteuning (WMO).

De commissie Raadszaken zal

zich onder meer buigen over

de aanpassingen van het

Masterplan voor het Louis

Davids Carré. De raad heeft

op 13 december 2005 besloten

om de inspraaknota Master-

plan LDC vast te stellen.

Besloten is het plan, mede
op basis van de inspraak-

reacties, nog eens kritisch

tegen het lichtte houden. De

projectgroep heeft stappen

gezet in de aanpassing van

het Masterplan. Nu zullen een

paar kaderstellende besluiten

moeten worden genomen.

Een ander agendapunt is het

Voorbereidingsbesluit Midden-

bouievard.

Voorbereidingsbesluiten gel-

den voor één jaar. Op 10 juli

1998 is begonnen met de

bestemmingsplanprocedure.

In de jaren 1999 t/m 2005
zijn opnieuw dergelijke beslui-

ten door de raad genomen.
De commissie wordt verzocht

advies uit te brengen aan

de raad.

Politiek

In aanloop naar 7 maart
De Middenboulevard heeft de laatste jaren al meer dan eens gezorgd voor stevige discussies.

Niet alleen in de commissievergaderingen en in de raadsvergaderingen maarzeker ook op

straat en in de diverse uitgaansgelegenheden in Zandvoort. Naar het zich nu laat uitzien zal

het waarschijnlijk één van de meest belangrijke onderwerpen voor de komende gemeente-

raadsverkiezingen worden. De Zandvoortse Courant stelde dan ook de volgende twee vragen:

Wat is uw beleid ten aanzien van de herstructurering van de Middenboulevard?

Watmoet er dus de komendejarengaangebeuren?

m
Een bouwplan zonder draagvlak

.bij de betrokken burgers en met

een tekort dat kan oplopen tot

€70 miljoen (dat is €4000 per

inwoner) is idioot. De peildatum

van 1 januari 2005 voor het garan-

tieplan moet speculatie voorko-

men, maar brengt bewoners in de

misère. De VVD kiest voor de

bewoners! Grootheidswaanzin

moet gestopt worden. Na de ver-

kiezingen moet het plan worden

teruggebracht tot de proporties

van de 'Nota van Uitgangspunten

2002'. De VVD zal nooit instem-

men met het jarenlang procede-

ren tegen de eigen burgers, nota

bene met hun eigen geld. Neem
geen besluiten voor de verkiezin-

gen van 7 maart a.s.!

De Middenboulevard heeft geen

enkele functie als verblijfsgebied.

Om dit gebied aantrekkelijk te

maken is een herstructurering

nodig. Helaas is dit niet te doen

zonder sloop van een aantal wonin-

gen. Soms moet het persoonlijk

belang wijken voor het algemeen

belang en in het geval van de

Middenboulevard kan dit niet

anders, hoe vervelend dit ook is voor

de huidige bewoners. GBZ heeft,

van het begin af aan.ervoor gestre-

den dat dit zonder geldelijk verlies

voor de bewoners gerealiseerd

moet worden. Omdat het hele

project in stappen (die financieel

stap voor stap verantwoordt wor-

den) zal plaatsvinden, staat GBZ

achter de gepresenteerde plannen.

Het CDA houdt zich vast aan zijn

ideeën, die wij verwoord hebben

in de nota:"Het Ruimtelijke Functio-

neel Plan (RFP) voor de Midden-

boulevard CDA Zandvoort" (10 maart

2005). De 'polen'Van Fenemaplein,

Badhuisplein en Watertoren plein

ombouwen tot het moderne toe-

ristische gezicht van dé badplaats

Zandvoort. Woongebieden niet

volstampen met hoogbouw. Het

CDA blijft in contact met de bewo-

nersvan de Middenboulevard,we
zullen ons uiterste best doen dat

zoveel mogelijk wensen worden

meegenomen in de verdere ontwik-

keling van de plannen. Bij het CDA

is onteigening in principe niet aan

de orde! Er zal geen gebied worden

ontwikkeld, voordat de financiële

haalbaarheid is aangetoond.

opzI
Uitgangspunt was: beide polen

toeristisch ontwikkelen. Een raads-

meerderheid ging, zonder investe-

ringscontracten noch zekerheid

over subsidies, akkoord met ingrij=

pende plannen voor het hele

Middenboulevardgebied. Met een

tekort van 32 miljoen euro oplopend

tot.? Wij allemaal draaien ervoor

op als het fout gaat. Uit de Structuur-

schets:"Een zorgvuldige planmatige

aanpak, een duidelijke zonering en

het aantonen van behoefte en slaag-

kansen zullen aan de ontwikkeling

voorafmoetengaan",en;"Vanuitde

polen het gebied vernieuwen zodra

het draagvlak hiervoor aanwezig Is."

Aan beide voorwaarden is niet vol-

daan. Gedwongen sloop (huizen

slopen om nieuwe huizen te bou-

wen)isvoorOPZonbespreekbaar.

PvdA
Dat de Middenboulevard hoogno-

dig moet worden 'opgewaardeerd',

betwijfelt niemand. Maar hoe is

de vraag? Veel bewoners maken

zich grote zorgen over de waarde

van hun bezit en hun woonplezier.

De PvdA onderkent deze proble-

men en maakt zich hard voor de

belangen van de bewoners en

ondernemers in dit gebied, in het

bijzonder wat betreft het 'garan-

tieplan'. Het gaat ons om heldere

afspraken en besluiten bij de

Middenboulevard maar ook bij het

Louis Davids Carré en Nieuw

Noord. De PvdA is ook van mening

dat de verdere ontwikkeling van

de Middenboulevard voortvarend

ter hand moet worden genomen

om te zorgen dat Zandvoort weer

een aantrekkelijke badplaats wordt.

^1^SP
Dat er eindelijk iets moet gebeu-

ren met de Middenboulevard is

voor ons geen vraagstuk. Wij

betreuren het echter zeer dat over

de Middenboulevard geen referen-

dum is gehouden. Zaak is dat er

een groot draagvlak voor de plan-

nen onder bewoners is. Het kan en

mag niet zo zijn dat mensen finan-

cieel of anderszins in de problemen

komen, er moeten dus goede

regelingen getroffen worden. De

bebouwing moet laag blijven met

veel open ruimten en groen. Met

een mooi plein, waar men in de

winter bijvoorbeeld kan schaatsen,

gezellige winkeltjes en leuke horeca-

bedrijven. De plannen moeten

financieel haalbaar zijn,de inwoners

van Zandvoort mogen hier niet de

dupe van worden.

GROENLINKS
Het .project Middenboulevard

moet onmiddellijk gestopt worden.

Het vraagt om heroverweging.

Jammer, dat na jaren hard werken

er geen haalbaar plan optafel ligt

wat aan de verwachte doelstel-

lingen voldoet.We moeten realis-

tisch zijn en een stevige stap op

de plaats maken. Doorgaan met

emotionele besluitvorming levert

alleen een heleboel verliezers op.

Een tekort van 35 miljoen euro is

door de Zandvoortse bevolking

niet op te brengen. De beoogde

upgrading van het zeefront is ook

volgens extern rapport twijfel-

achtig. Veel leed en financiële

onzekerheid bij de huidige bewo-

ners. Leegstand door een te grote

toename van het winkeloppervlak

In Zandvoort.



f H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechnische werkzaamheden
&fi vfi-i lig ing sinstal Eaties

Brand meld installaties

Camcrrj-bcwükingssystemcn

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

-Burg. Engelbertsstraat 30 * 2042 KM Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: han5willemse@planet.nl

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova
College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

"Gebouw De Krocht'

Jazz in Zandvoort
Zondagmiddag 5 februari 2006

Tom Beek plays Tenor Legiacy:

The music of Sonny RolHtis

U* and John Coltrane.

Zaal open: 14.00 uur Toegang: 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort

Tel. 06 - 546 779 47

IJzerhandel Zantvooit
Af 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 57t 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naarde voorwaarden

Bij grote beurt gratis E

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onncsstraat £3
Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zandvoort
jeüef*-

Ik ben Uschi Rietkerk-

Gubbels, nr. 5 op de

lijst van de PvdA.

Ik werk bij de

Hulpverleningsdienst

Kennemerland bij

de GGD. Al jaren

ben ik actief in de

Ondernemingsraad

De PvdA is een sociaal-democratis'che

partij die uitgaat van gelijke kansen,

vrijheid en solidariteit. Deze 3 waarden

zie ik graag in mijn dorp. Want

"Zandvoort is mij lief'?

PvdA

Boudewijn's Visservice
Het adres voor al uw visschotels en specialiteiten

Tegen inlevering van deze advertentie
5 Haringen voor€ 7,50

(Zoals U van ons gewend bent VERS VAN HET MES!)

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Ca si na en

Qp dit Hamert °P het strand (zuid} van Zandvoort

ZnHbi.nZ.nbg. Iel: 023-S7306SE/ 06-1220M46

ngpe rd www.boudewfjrtsvl sservlce, nt

Administratiekantoor

K. WILLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort

Tel.: 023-5739272 • Mob.; 06-45304531

E-maik kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS Een metamorfose Feestje!!! Te huur: Te koop:

hoeft niet Laatje opmaken Eénpersoons zomer- complete inboedel

Behang- en schilders- duurte zijn: dooreen huis, voor permanente 2-ka merappartement
bedrijf Arnold Nijkamp kleur/inrichtingsadvies professionele verhuur. Beschikbaar o.a. Koelkast, TV,

Tel /Fax 571 3172 al voor €50. visa giste. vanaf 1 maart. fornuis, magnetron,
Mobiel 06-54 264 259 i

e Gesprek gratis. Ervaring in € 400 incl. G/L/W. oven,2bankstellen,

Vooral uw behang-, Begeleiding tnglk. diverse ma ke-up. voor bezichtiging: 2-pers. bed,

wit-enschilders- Joyce Boddaert, Info: Tel.023-57i58oiof wandkasten etc.

werkzaamhedeh tel. 06-41389387. tel.06-41915832 zomerhuis@zonnei:.nl Tel. 06-53644663

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden":

G ee n o n roerend goed of a uto's

G ee n goedere n met ee n wa 3 rde bove n

de €.500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1} De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Smna Balkenende, Grote Krocht i

8

Inlevering vóór maandag 11,00 uur betekent plaatsirig dezelfde week.

Wij kun ne n gee n e n kele aa n spra kei ij khe id aanvaa rden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan'door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud ronder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SVPEIk cijfer, leesteken en eikeletterofspatie in eenapart vakjeplaatsen

Tevens doog u in ie vullen:

Uw naam

.

(Bedrijfsnaam).

Telefoon.

cnü

mm. T&AtjBF.*

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-groep.nl

«Ï.1WCBI «.[Ml

r. wa-stfu-M



JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

De zoektocht naar jongeren van Zandvoort is altijd voor mij

verrassend. Soms heb ik niemand en dan is het echt "help"

maar soms schiet er een naam van een jongere te binnen die

ik kan bellen. Deze week heb ik mijn gast dicht bij huis gezocht

en eigenlijk is het een verrassing voor zijn oma. Hoewel iets

te jong voor de rubriek, een jongen die lekker kan kletsen

{van wie zal hij dat hebben) en actief bezig is. Zijn naam is

Wesley Spierieus en hij wordt op 31 maart 12 jaar. Hij woont
in het oudste gedeelte van Zandvoort samen met zijn ouders

en hamster Mosie.

Wesley Spierieus

School

Wesley zit in de laatste groep

van de Oranje Nassau school.

Vandaag is hij met zijn groep

op snuffel bezoek geweest bij

hetWim Gertenbach College

in Zandvoort. Helemaal "vet"

vond Wesley het. Ze mochten

meelopen door de diverse loka-

len waar Frans, scheikunde en

informatica gegeven werd. Het

Wesley geweldig vindt. Hij

traint twee keer per week bij

Skicentrum Heemskerk in het

ski racingteam. Een middag
wordt getraind op de lopende

band waar de techniek wordt

geoefend en een middag skiet

hij bij Snow Planet in Spaarn-

woude op echte sneeuw waar

de slaloms geoefend worden.

"Myn ïievelingsmaaltijd is wokken'

was al een belevenis op zich

want op de basisschool moet

je op één plek blijven en nu

ging je van lokaal naar lokaal.

Na de basisschool gaat Wesley

naar de open dagen van de

scholen in Haarlem om te kij-

ken hoe de scholen daar zijn.

Hij heeft nog niet een echte

keus gemaakt, net zoals hij

nog niet weet wat hij straks

wil worden; misschien piloot

of iets bij de sportacademie.

Vanwege de vele sporten die

Wesley beoefent en daar gaan

we hef nu over hebben.

Sport en andere interesses

Wesley heeft heel lang op judo

gezeten dat heeft hij ingeruild

voor hockey, tennis en skiën.

Laten we maar van sport naar

sport gaan anders wordt het

te ingewikkeld. Skiën is op dit

moment wel dé sport die

Wesley is al een paar keer

gevraagd om met de jeugd-

groep mee te doen met
skiwedstrijden in Oostenrijk

maar daar moet hij nog over

nadenken. In de winter krijgt

Wesley tennislessen in het

Center Parcs en zomers bij de

Zandvoortse Tennis Club op

"De Glee"waar hij samen met
zijn vrienden of met zijn oma
ook buiten de lessen om een

balletje slaat. Wesley hockeyt

bij ZHC en zit in jongens Di

waar er meer op recreatieve

basis gespeeld wordt. Eigenlijk

zou hij meer wedstrijdtrainin-

gen willen en hij weet nog niet

of hij in Zandvoort blijft spe-

len. Buiten al zijn trainingen

om is Wesley ook op straat te

vinden om bijvoorbeeld te

gaan voetballen bij de voet-

balveldjes in Oud Noord of hij

gaat met zijn fiets naar de

boulevard om van de trapjes

op en af te rijden en op je ach-

terwiel te balanceren, dat is

echt vet! Thuis is Wesley

achter zijn computer te vinden

waar hij met vrienden MSN of

gaat chatten.

Zandvoort

Hoewel Zandvoort.een dorp is

vindt Wesley het één leuke

plaats waar zelfs een bioscoop

is die de nieuwste films draait.

Zomers gaat hij vaak naar het

strand om te voetballen ofte

zwemmen. Om de week gaat

Wesley met een stel vrienden

naar de kinderdisco in Plus-

punt (AKZA) het is daar gezel-

lig en je kunt er veel doen zoals

meedoen met de playback-

show. Na ons gesprek gaat

Wesley naar de bibliotheek

want hij moet een werkstuk

maken over Nieuw Zeeland. Ik

vraag waarom hij voor dit land

heeft gekozen. Wesley vertelt

dat hij in het voorjaar een

maand, samen met zijn ouders

en zijn beste vriend, zusjes en

hun ouders, daar naar toe

gaat. Vandaar zijn interesse.

Geweldig zeg, wat is hij een

bofkont!
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weer opgebeldom te wagen naar

de stand van zaken, want ik had

nog niets vernomen. Daarbij

werd me duidelijk dat het met
name een financieel probleem

was. De baan zou er komen ais

er geld 'over' was...

Op 12 september heb ik weer

naar de stand van zaken geïn-

formeerd en kreeg helaas weer

geen duidelijk antwoord. Ten

slotte heb ik op 23januari 2006

weer contact opgenomen en

kreeg toen als antwoord: "De

skatebaan zit niet in het nieuwe

'speelplan' van de gemeente

en moet betaald worden uit

reguliere budgetten. Het moet
dus zuinig aan. De gemeente

hoopt de kinderen wel een

keer te kunnen helpen."

Maar dus weer geen datum of
toezegging helaas.

Zoals je ziet heeft ook de

bewonerscommissie zich inge-

zet voor jullie skatebaan. Ik

hoop dan ook, dat door jouw
stuk in de Zandvoortse Courant

en onze reactie hierop, dit iets

zal losmaken bij college ofraad

van de gemeente en dat er nu

dan toch eindelijk een nieuwe

skatebaan voorjullie gaai komen!

Marion Landman,

Voorzitter BCCF

Bewonerscommissie

Celsiusstraat Flemingstraat

Een antwoord aan Guusggrkhout

naaraanhidin^foftzijn vraag

in de rubriWfong- in Zandvoort.

Beste Cuus,

Graag wil ik je vertellen wat ik

hier van weet,

In april 200$ heb ik namens de

bewonerscommissie BCCFaan de

gemeente Zandvoort gevraagd

om de skatebaan op het speel-

plein naast de Arte -Koperfiat

op te knappen ofte vervangen.

Op dat moment zaten er grote

gaten in en de boel was be-

hoorlijk verrot en dus ookgevaar-

lijk voor jullie. De gemeente

beloofde dit te doen en ze heb-

ben de skatebaan weggehaald

om dit plan uit te voeren.

Bij navraag eind april 200$

bleek dat, door nieuwe regel-

geving, dezelfde baan niet

teruggeplaatst kon worden. Ik

heb dringend verzocht in ieder

geval op korte termijn een

andere soortgelijke baan te

plaatsen en heb benadrukt,

dat de jeugd veel gebruik van

de skatebaan maakte en zich

zou gaan vervelen.

Op 31 mei 200$ heb ik de des-

betreffende gemeenteambtenaar

J

Het Nationale Voorleesontbijt
Jaarlijks wordt in het hele land een groep bekende Nederlanders

uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale

Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belang-

rijk vinden. De Zandvoortse bibliotheek Duinrand had dit jaar

op dinsdagochtend 31 januari twee agenten uitgenodigd tij-

dens het Nationale Voorleesontbijt.

Door Net Kerkman

Kinderen luisteren aandachtig

De zeventig kinderen vonden

het eigenlijk wel spannend om
twee agenten, Bert Halmingh

en wijkagent Jeroen Poppe, in

vol ornaat te zien. Bert had een

boek bij zich over Dikkie Dik die

zich steeds verstopte en Jeroen

had Dikkie als poppenkastpop

bij hem. De agenten moesten

duidelijk wennen aan hun

nieuwe rol als voorlezende

agenten maarjeugdbibliothe-

caris Annette Juffermans stel-

de hen op hun gemak. Dikkie

Dik werd snel door de kinde-

ren en met hulp van Bert en

Jeroen gevonden. Daar ben je

tenslotte politieagent voor. Het

prentenboek van het jaar "Dat

ben jij, Kiki!" werd door Anette

Juffermans verteld met het

vertel kastje. Daarna mochten

alle kinderen gaan picknicken.

Ze kregen lekkere sandwiches

met pindakaas,jam of kaas en

een beker limonade.

De nationale voorleesdagen

zijn met deze actie van start

gegaan. Op vrijdag 3 februari

om 10.30 uur komen 'de mam-
mies' naar de bibliotheek met

de peutervoorstelling "Dat ben

jij Liesje". Er zijn nog kaartjes

te koop aan de balie van de

bibliotheek. Tijdens de voor-

leesdagen krijgt elk kind die

zich opgeeft als (gratis) lid, het

eendje Kiki cadeau.



SCioekery

^P. aan 3Ciee\\
vanStolbergweg 1

Tel. 57 170 93

öloemsiericunst I

Lekker

cjeweon of

trendy!

Haitestraat^ Zandvoorttel.: 025^7 '20 éO

Eric Koller:

Kolder in Circus

Zandvoort
In zijn eentje presteerde Eric Koller opnieuw het

publiek goed aan te voelen. Met zijn kolderieke

humor en grappen kreeg hij op 29 januari in Circus

Zandvoort weer het publiek aan zijn voeten.

Door lienke Brugman

Vooral jongeren, ruim

aanwezig deze zondag-

avond, weten deze apar-

te humor te waarderen.

Hoewel,jongeren ook

uit de hoek van de wat

oudere generatie borrel-

den regelmatig daveren-

de lachsalvo's de zaal in.

Wie voor de tweede keer

deze voorstelling zag,

herkende veel items uit

zijn vorig optreden. De

'voetbalwedstrijd' aan

het begin van de avond,

was als vanouds weer

een topper. Wat een

energie verbruikt deze

comedian, hij staat geen

twee tellen stil en springt

als een kikker over het

toneel. "Gek als een

deur", hoorde ik iemand

uit de zaal lachend

beweren.

Met zijn weergaloze

mimiek wordt dan ook

elk stukje 'theater' een

topper. Of het nu een

act is als poppenkast-

speler achter een houten

kist, of als golfer, Koller

weet er overal een speci-

ale draai aan te geven.

Regelmatig dook hij

tussen het publiek, om ze

als een jonge hond te

verrassen met zijn gekke

grappen. Schoot ping-

pong balletjes de zaal in

bij het spelen van zijn té

gekke golfact (en kreeg

ze ook weer tienvoudig

terug gegooid omdat
iedereen er bij binnen-

komst een balletje kreeg

aangereikt).

Grappig en goed gevon-

den was de uitbeelding

van een schaatser, de

ijsvloer uitgebeeld door

een opgehangen stuk

plastic, compleet met
wak. Als je Koller na

het schaatsen dan ziet

'zwemmen'als vis ónder

SPORTEN IN ZANDVOORT

Onder regie van de CDA-wethouder is de

sportnota tot stand gekomen.

Ook in

de toekomst
zal het CDA zich

inspannen om faciliteiten zoals

een tennishal en een jeu de boules centrum
in het Duintjesveld te realiseren.

Stem daarom op 7 maart CDA, Lijst 3

Kijk ook eens op www.cdazandvoort.nl

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00-12.00 uur Klassieke muziek

12 00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60, 70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "Het Wapen van

\Za ndvoort". www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
ilADiO+TV NHORIÏ-HHLLAfJD

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie, frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

het ijs, kun je echt je

lachen niet houden. Het

stukje van de oude man
achter een looprekje die

aan het eind in elkaar

zakt mager van mij uit.

Het gaf géén goed beeld

van de onbevangen en

niet kwetsende humor
die deze comedian

normaal laat zien. Maar
daar is het ook een

try out voor: kijken en

voelen wat is grappig en

wat niet. Ijzersterk en

zeker nog eens voor

herhaling vatbaar was
het optreden van de

balletdanseres. Verfraaid

met WC borstels en

twee met water gevulde

WC eenden werd op

de muziek van de Blauwe

Donau een dansje uitge-

voerd waarbij het water

op de maat van de

muziek in het rond

zwierde.

Waanzinnig goed en leuk

gevonden was ook de

conference waarbij de

microfoon hapert, heel

knap gevonden en, met

iemand uit de zaal die

prima meespeelde, werd

dit een topper. Een man
van weinig woorden

maar veel daden.

'Tool Koller", houdt het in

de gaten, een lach en een

traan (van plezier).

Succes verzekert.

Filmprogramma
2 februari t/m 8 februari

Qi



Kunst bij de fysiotherapeut

Zandvoortse Courant • nummer 5 • 2 februari 2006

Achttien jaar geleden begon Fysiotherapie De Boer en Zwart

aan de Hogeweg met het exposeren van kunst in hun kleine

maar gezellige praktijk. Elke twee maanden proberen zij nieuwe

schilderijen op te hangen van diverse kunstenaars en kunstena-

ressen."Heel veel mensen exposeren hun kunst hier voor het eerst.

Maarje hebt ook mensen die hier al een paar keer hebben gehan-

gen met hun schilderijen. Het is erg leuk om te zien hoe mensen

groeien met hun kunst. Iedereen krijgt bij ons een kans om hier

zijn eigen ding op te komen hangen", vertelt Arjan de Boer.

"Maagd"

Zo ook Lilian Gaus, die twee

maanden van de praktijk van

De Boer en Zwart gebruik heeft

gemaakt om haar schilderijen

aan het pubHek van Zandvoort

te laten zien. "Arjan is mijn

buurman. Toen hij mij een keer

thuis had zien schilderen vroeg

hij mij of ik bij hen wilde expo-

seren. En dat heb ik natuurlijk

met beide handen aangepakt,

maar eerst moest ik nog schil-

deren om voldoende doeken te

creëren om in de praktijk op te

hangen!" Gaus is altijd al zeer

creatief geweest. Toch heeft

het iangetijd geduurd voordat

ze begon met schilderen. "Ik

ben een telg uit eèn horeca-

familie. De stimulatie die er

nodig was om de kunstwereld

in te gaan ontbrak. Maar een

aantal jaren geleden is het

kunstzinnige bij mij vanzelf

naar boven gekomen. Ik ben

zomaar op een dag begonnen

met schilderen", vertelt ze

enthousiast. Voordat ze begon

met haar hobby deed Gaus

allemaal dingen die niets met
schilderen te maken hadden.

Maar ze heeft altijd al het idee

gehad om ooit een keer te

gaan schilderen. "Als ik schilder

ben ik daar best fanatiek in en

vergeet ik de tijd. Dan ben ik er

even niet" aldus de Zandvoortse

kunstenares.

Inmiddels heeft ze les gekregen

van Marianne Rebel en laat zij

zich van tijd tot tijd adviseren

dooreen kunstenaar in harten

nieren. Haar hobby lijkt uit te

groeien tot een ware fulltime

baan. "Vorig jaar was één van

mijn schilderijen te zien in de

Agatha Kerk en ik had een

expositie in het casino. Ook heb

ik een drieluik in Heemstede

hangen. Daarnaast heb ik dan

nog twee maanden bij De Boer

en Zwart geëxposeerd en

onlangs ben ik gevraagd om
les te geven in een 'centrum

voor" mensen met epilepsie.

Het gaat dus erg goed met mij

en mijn schilderijen!"

De schilderijen van Lilian Gaus

zijn kleurrijk en vrolijk. Als je bij

Fysiotherapie De Boer en Zwart

binnen komt, lijkje de pijn al

snel te vergeten. Gaus gebruikt

allerlei soorten verf en diverse

doekmaten. Ze is begonnen

met het schilderen van de

sterrenbeelden. Maar tegelij-

kertijd schildert ze kunstwaar-

mee ze de mens wil bereiken.

"Het allermooiste vind ik dat

mensen zo positief zijn over

haar schilderijen en dat ze

die zo vrolijk vinden. Dan ben

ik gelukkig", zegt De Boer

enthousiast over de schilderij-

en van zijn buurvrouw. Voor

degenen die geïnteresseerd

zijn in de schilderijen van Lilian

Gaus, kunnen haar bereiken via

tel: 57183 85 of

liliangaus@casema.nl

Politieke Column

"Lijstduwers of

nepkandidaten ?"

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart

belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én

inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken
enkele aspecten van de lokale politiek.

doorHans Botman

Een lijstduwer is een chic

woord voor nepkandidaat, zo

kopte de NRC zaterdag. In

Zandvoort barst het van de

nepkandidaten, maar zijn ze

ook allemaal lijstduwers? Het

antwoord is nee. Bij veel par-

tijen staan er kandidaten op de

verkiezingslijst die er nacht-

merries van krijgen wanneer

de realiteit van een raadszetel

dichterbij komt. Ze zijn ge-

zwicht voor de smeekbeden
van het partijbestuur om de

lijst aan te vullen.

Op de officiële kandidatenlijs-

ten, verstrekt door de gemeen-

te, is er slechts één persoon die

zich echt lijstduwer wil noe-

men: Coen Bleijs van Groen

Links. Al sinds ja ren een fervent

strijder tegen de vermeende

geluidsoverlast van het circuit.

Dus wie dit walhalla van de

pk's weg wil hebben moet op

de nummer negen van Groen

Links stemmen. Dat is ten min-

ste duidelijk.

Anders ligt het met Michael

van Praag.de nummer vier van

de VVD. Ik denk dat hij, mocht

het zo ver komen, zich inder-

daad in gaat zetten voor onze

gemeente. Nooit weg, iemand

die ook weet wat er in de grote

boze buitenwereld achter de

duinen speelt. Overigens slim

gedaan van deze partij, want

de voormalige voorzitter van

Ajax staat precies op een plek

die wel of geen toegang geeft

tot de gemeenteraad. DeWD
moet dan wel vier (van de 17)

zetels halen. Bij het CDA staat

Yvonne van Gennip wederom
op de lijst, als zesde. Dat is ver-

moedelijk een onverkiesbare

plaats, dus het goudhaantje

vanCalgary'88iseen nepkan-

didaat.Van Praag en Van Gennip

zijn wel de enige landelijk

bekende personen op de kan-

didatenlijsten in Zandvoort.

Opvallend is verder dat van de

in totaal 118 kandidaten er

slechts 31 vrouw zijn, dat is iets

meer dan een kwart. Politiek is

kennelijk een mannenzaak.

-Gemeentebelangen Zandvoort

springt er positief uit met
twee vrouwen op de bovenste

twee plaatsen. De langste lijst

leverde de Ouderen Partij

Zandvoort in: 27.mensen. Het

aantal senioren in Zandvoort

is inderdaad hoog, maar om
daar nou op deze manier het.

accent op te leggen... Het zijn

.

in ieder geval 27 stemmen voor

OPZ, zullen we maar zeggen.

Prestigieus kunstwerk voor

opgeknapte boulevard

De opgeknapte Boulevard Barnaart krijgt een prestigieus kunstwerk.

Kunst en Vormgeving Noord-Holland, die in opdracht van de Provincie

Noord-Holland de 'aanbesteding' begeleidt, meldt dat momenteel

drie internationaal opererende kunstenaars zijn geselecteerd.

Kunstenaars Van der Toorn,

Alphons ter Avesten Herman n

Maier Neustadt zijn nu bezig

met een schetsopdracht voor

het kunstwerk. Kunst en Vorm-

geving Noord-Holland verwacht

de schetsvoorstellen begin

maart te kunnen presenteren.

De gemeente Zandvoort is blij

met het plan van de provincie

om aan de Boulevard Barnaart

een kunstwerk te plaatsen. De

boulevard is één van de twee

toegangswegen van Zandvoort

en moet derhalve het visite-

kaartje van onze badplaats vor-

men. Een kwaliteitskunstwerk

heefteen duidelijk toegevoeg-

de waarde voor de omgeving.

'Drieluik"

£>



Voor alle ZandvoortPas houders d

ViOGf.apQCil -

2 februari t/m 8 februari

Ierse Sucadelappen

kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.sIagerijhorneman.nl

SEA OPTIEK
Op alle zonnebrillen 10% korting

in de maand februari voor

ZandvoortPashouders.

Haltestraat 5, Tel. 5712174

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 - Tel. 023 S71 66 31

ZARAS
GR1EK.SE SPECIALITEITEN

imuiii imni
"VVmr pasbowk-ra«w fff <Jrt^jfr

welkomstdrankje
h% een ék*r gratis'

44ardt|pf

Haltestraat -te Td: 57
'

M ww. tatuvi-enbard v
.n I

Greeven

/^ Makelaardij o.gT io%. korting voor

A^f ^ ZandvoortPashouders op

^|j|y een taxatierap port.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

i\\

LI/CAS ZAJVDVOOflT
Voor Pashouders

Vrijblijvende

prijsopgave

Ak ^ Wij leveren goed werk
^^j^oor een redelijke prijs

Tel. 06 UI 403 59
Ingeschreven b(j KvK Haarlem

O 5COTH eek: Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

ZANDVOORT SHOOTERI

c

DE BODE'
Ruime sortering spiegels

ZandvoortPas.

Bezoek 0£>k ome spiegelh.al in Haarierr:,

Gewïerstraat sï (zijstraat i ...

3-featfier
In de maand februari voor Zandvoort

Pashouders een valentijnssetje in

het rood van het italiaanse merk

Vallisere voor € 40,--

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

^«ta^ Maand februari

#'•^0 }? op vertoon

van de pas

2e drankje gratis

Raadhuisplein 1

(boven) Tel: 5712197

Pcrsonai Stylin»

Hij e-uu nieuwe set kuustnagels

een gratis paruffiiicbehandciiiit;

voor alk* pashouders

Achterweg in, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714
www.bnudoir-personalslylEitg.nl

EMOTION BY

ESPRIT
Op vertoon van de pas io% korting

op nieuwe collectie schoenen

van 2 t/m 16 februari.

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

ZandvoortPas ^Zandvoort
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Albatros, rest,

Belli e Ribelli

Bemard Coiffures

Bibi for Shoes

Bierburcht, café

Bloemen aan zee

Bluijs, Café

Bode, De

Boudoir

Bruna Balkenende

Chin Chin, Discotheek

Confetti, Damesmode
Dam Magasin, Van

Danzee, Hotel Grand Café

Dobey, Dierenspec.zaak

Dubrovnïk Joegosl. rest,

Fancy Place

Foto Menno Gorter

Geerling

Greeven Makelaardij o.g.

Heather

Heeren, eetcafé de

Holland Casino

Hong Kong, Chinees rest.

Horneman, slagerij

KVSA, reisbureau

Kwekerij van Kleeff

Lachende Zeerover, de

Laurel & Hardy

Leder Paleis

Lokaal 't

Lucas Schildersbedrijf

Mecca
Mimo, pizzeria

Mollieen Co

NG New man Casual

North Sea Piercing

Onel, Home Decorations Ed

Oude Halt, snackbar de

OVM Fotografie

Piaids and Pillows

Plein, Snackbar het

Radio Stiphout

Sack-Time

Sea Optiek

Slinger en Zn Optiek

Spolders B.V.

Take Five aan Zee

Trattoria Vacirca

Videoland Videotheek

Voogel, restaurant

Vreeburg, Slagerij

Waves, beach and Health

Williams Pub

Zandvoort Optiek

Zantvoort IJzerhandel

Zaras, Grieks restaurant

Zeemeermin viskar

Koene Öeaning ServicQ

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 023 5717820

bloemen aan zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestel lingen.^Bfe

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl
Mat/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.oo tot 1 7.00 u u r

FOTO MENNO GORTER
Analoog en Drgitaal Menno kan hel allemaal

Gratis
Een wegwerpcamera t»««6.9s

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

GfOte Krocht 26 Zanduoprt Tel 023 573U60Q
maandag L'm zatertlag vanaf 9 30 uur

www.fotomennogorter.nl

ilt'rnurd l.imat

ZandvoortpasHouders

5% korting in februari

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) S715380 Schoolplein 4

n vrijdag

830 t/m 12.00 en 3.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30



e aanbiedingen van deze week

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN !?!

DAGMENU 7,-

INCL GLAS WIJN

Maandag t/m Vrijdag

metZANDVOORTPAS

023-5734001

A/\ ONNO VAN MIDDELKOOP

©FOTOGRAFIE

20% korting op een fotoreportage
voor ZartdvoortPashouoers!

Tefefeoreas-413 2S7 62
E-maifc iri5o@o**nkitaqrafi*-nh

WWW.OVMfOTOGftAH&M.

Zandvoort en Zandvoorters op een
bijzondere manier in beeld

Webolbum met cJe laatste foto's * Bedrijvengids

* Groepsfoto's van vroeger • Evenementenkalender

F«STcb{JP*NY (ÜVoTOGftAFII

©Zandvoort

www.zandvoortinbeeld.nl

FAnc>
Place

Aanbieding:
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Thorbeekestraat 1 - 023 571 45 93

Broodje Shoarma € 3^50

Turkse pirzaf2^0
Alle Jtafiaartse piua 's €6,-

op dinsdagVm vrijdag.

«afteïtfjat 23* Tel 023 TTi *4 63

Zandvoort Optiek

VOOR ALLE

ZANDVOORTPASHOUDERS

10% korting
op

OAKLEY
ZONNEBRILLEN

IN DE MAAND FEBRUARI

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 623 -57 12 466

iÜnnneoiiockenbuis ™

j. bij kinderpannenkot
*" in de maand februar

voor

ZandvoortPastiouder

^J'eerovcr 7*fc (on) f7? sr 40

ftjKj/

overnachting in

Hotel Danzee
voorZandvoort

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvobrtKashoüdeïs.

cVfW

p al oi

. \ .
-• 11

:.:-' • o?

Klit k ufrdtZand/mrt& Cov

Op vertoon van uw ZandvoortPas i

10 % korting op de a la carte kaart

Graag even van tevoren melden.

Voor reserveringen: 023-57 1611Mnfo@tfaz.nl
j

tackbar Het Plei

éi
Zand

J
1 Zelfgemaakte.

\

'1 «'

J Bamiblok

»»•»»»•«•*•»»• www«B»«a«-»a*wwl *<i«iMliaBaH«a«liMl

i
Frikandel
€0,50ct

1 Milkshake
€0J5ct

i i

l<4

1 Gritlburger

€tf,75rt

i
umm£

1

lUWminuWMa -Tel. 0235.71 58 10

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV I

Voor ZandvoortPas houders
Bij aanschaf van een

Friedrich Grohe Kraan

een fles Grohe ontkalker cadeau

ISr
VrWinigingvwv
Mmrt wam

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl



ZANDVOORT "HET HUIS MET DE DOLFIJNEN"
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN

"Hogeweg46" is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorpscentrum

dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 appartementen met

parkeerplaats op privé terrein.

De woonoppervlakten variëren van 100 rn* tot 120 m 2
(dit is excl, balkon/terras).

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas-

sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het

gebouw een specifiek karakter.

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement.

Er zijn 2 dubbele garages beschikbaar in de parkeergarage, prijzen vanaf€ 50.000,- v.o.n.

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n.

Uitgebreide brochure op aanvraag.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort

Tel.; 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanscfoaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES - HUUR- VERHUUR • BEHEER /

HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pas u biedtl

BKANDVOORT

ZandvoortPas 2006

Achternaam + voorlette r(s)„

Woonadres+huisnr.

Postcode „ Telefoon,

(Handtekening)

Betaling CONTANT

Doe deie volledig ingevulde bon in een gesloten

e nve I op, voeg €7,50 (conta nt) toe en geef d eze af b i j

:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht jB

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 33

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61 .57.69.0 55 ow ' Za ndvoortPas ' e n verm el d

daarbij duielijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tesamen met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappentas, binnen 5

werkdagen Wj u thuis bezorgd,

Met de aangehechte tegoedbon voer

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

De jeugd van tegenwoordig.

Lang zo lui nog niet!

Er wordt vaak geklaagd over de 'nieuwe' generatie.

Lui, niet vooruit te branden en niets meer voor elkaar

over hebbende. Dit imago is soms natuurlijk best fijn

om op terug te vallen, maar zo af en toe is het ook

wel goed om te laten zien dat het de grootste onzin

is! En daarvoor is nu de kans.

Door iana temmens

Wonen Plus Zandvoort,

onderdeel van Stichting

PlusPunt, is een organi-

satie die alle ouderen,

gehandicapten en chro-

nisch zieken helpt, zodat

ze zo plezierig mogelijk

zelfstandig kunnen blij-

ven wonen. Deze huip

kan variëren van honden

uitlaten, helpen in de'

tuin, boodschappen doen,

even gezamenlijk een

wandelingetje maken, de

rolemmer buiten zetten

tot aan de planten water

geven. Ook is er vaak

hulp van 'technische'

aard gewenst. Een hoop

kan er worden gezegd

over de jeugd van tegen-

woordig, niemand doet

het jnen na in de snelheid

waarmee een mobiele

Q,

telefoon of computer

wordt bediend. En deze

hulp is zeker nodig! Zo

zijn er mensen die een

jaar na het aanschaffen

van een nieuwe televisie

nog steeds de Duitse

zender op het eerste

kanaal hebben zitten...

Hulp bij het aanschaffen

van een computer kun-

nen deze mensen ook

gebruiken. Welke com-

puter kan ik het beste

aanschaffen en belang-

rijker, welke programma's

moeten erworden'geïn-

stalleerd en hoe? Kortom,

zat mogelijkheden om
iets te vinden wat jij leuk

vindt en wat deze men-

sen enorm helpt!

Wil je ook?

Wil je ook graag van je

luie imago af? Of heb je

dat imago helemaal niet,

maar vind je het gewoon
leuk om met een hond te

wandelen of lekker in de

tuin te werken? De werk-

zaamheden zijn licht van

aard en kunnen variëren

van een uur per maand
tot meerdere uren per

dag, dat bepaal je hele-

maal zelf. In overleg is er

zelfs een mogelijkheid

om dit te combineren

met verplichte werk-/

stage-uren voor school,

Ben je ouder dan veer-

tien jaar en hebje inte-

resse?

Neem dan contact

opmetWonenPlus
en vraag naar

Mariskavan Huissteden,

tel:S7i7Z2O0fvia

info@wonenpluszand-

voort.nl.

Meer informatie op:

www.wonenpluszand-

voort.nl.
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Mode voor de zomer
Wat gaan we dragen in zomer 2006? Waar zijn de nieuwste

modetrends te vinden? Wat zijn de leukste winkels om te shop-

pen? En bovenal, kan je goede kwaliteit en leuke hippe kleding

en schoenen voor weinig geld kopen? Allemaal vragen die de

meeste jongeren bezig houdt. Aangezien de jongeren van

Zandvoort de modewinkels in Zandvoort en Haarlem uit hun

hoofd kennen ben ik voor ze naar Amsterdam vertrokken om
de nieuwste trends en winkels op een rijtje te zetten.

Belangrijk is om te kijken

wat tijdens de zomer on-

misbaar is in je kleding-,

en schoenenkast.

Voor de mannen is het van

belang dat ze stijlvol en ele-

gant gekleed gaan komende

zomer. De sleutelwoorden zijn,

nonchalance, relaxt en stijl.

De man moet doen alsof hij

zich binnen 5 minuten heeft

aangekleed en vooral dat hij

zich daarbij heeft verveeld!

Voor hem is wit dé kleuren zijn

voeten steekt hij in leren

mocassins {in diverse kleuren)

en natuurlijk de niet weg te

denken sneakers. Ook het spij-

kergoed is niet weg te denken

van de catwalks die net afge-

lopen zijn in Milaan. En voor de

zeer metroseksuele mannen
onder ons isde'supersize bag'

een must-have!

De vrouw moet haar kleding-

kast weer opfrissen door het

volgende aan te schaffen voor

het komende warme seizoen:

streepjes op diverse kleding-

stukken en met diverse kleu-

ren, veel kleding in huidskleur

(skin), strikjes zijn komende
zomer niet weg te denken,

ruches en rokken (de Spaanse

schone), jaren '40, shorts, wit

kant, trenchcoats, de marine-

look en heel veel bloemen-

prints. Ook de schoenen van de

vrouw blijven aankomende
zomer vrouwelijk en sexy.

Er is een keuze tussen plat

of pump. Sleehakken blijven

nog steeds in. Het is dus al

met al een zomer voor het

meisje in ons!

Dus ik zou zeggen: 'Laat de

zomer maar komen!'

What's new and what'shot!?

Rode lippen.

Weetje nog die keer dat je

voor het eerst lippenstift

opdeed? Meestal was het

stiekem met de rode lippen-

stift van je moeder. Snel haal-

de je hef er dan weer af... wat

een kleur! Maar let op, rode

lippen zijn hotter dan ooit.

Op de catwalk zagen we dit

seizoen rode lippen in alle

mogelijke variaties. Van

hoogglans bij de show van

Dior tot mat bij Alexander

McQueen, en van felrood bij

Anna Sui tot wijn rood bij

Prada en Louis Vuitton.

Tips en trucs:

• Belangrijk bij rode lippen...

zelfvertrouwen.

• Bij een bleke huid staan

warm rode tinten het mooist

• Rode lippen laten je tanden

witter lijken*

• Rood op je lippen accen-

tueert al het rode In je gezicht.

Dus de camouflage stick is

onmisbaar om rode vlekjes

te verbergen.

Vooral bij rode lippen is het

zaak datje lippen goed ver-

zorgd en glad zijn.

Naast lipbalsem maakt ook je

dagcrême lippen soepel, dus

vergeet ze niet als je toch aan

het smeren bent. Een beetje

poeder offoundation op je lip-

pen zorgt ervoor dat de lipstick

niet gaat uitlopen. Een pot-

lood randje doet ook altijd

goed.

Erg fijn:

Lancome, Le Rouge Absolu,

€ 23,50, twaalf nieuwe dek-

kende roodtinten.

Clinique, Colour Surge

Butter Shine Lipstick,

€ 17,80.

Verenigt het beste van lip-

stick en gtoss, want geeft

hoogglans, is crêmig en heeft

het uiterlijk van een lipstick.

IE DE SCHOEN PAST.

Wel eens een schoen-o-ftei

meegemaakt? Laats kwam
ik bij iemand thuis en

geloofde mijn eigen ogen

niet. Het waren geen post-

zegels die daar gespaard

werden maar schoenen. En

dan praat ik niet over tten

paar ofzo... Maar liefst 154

paar schoenen stonden er

in de, daar speciaal voor

gemaakte, kast. Geld te

veel zeker? Nee, dat was het

niet eens. "Het ts gewoon
echt een ware verslaving''

werd me verteld. Van saaie

slippers tot kinky laarzen,

van warme boots tot hippe

gympen.

Het gaat hier uiteraard om
de vrouw des huizes, over

het algemeen hechten de

meeste mannen niet al te

veel waarde aan schoenen!

Even krab ik me op het

hoofd en bedenk me dat ik

ook wel toe ben aan nieuwe

schoenen als ik dit zo zie.

Wie wil dat nou niet, bij elke

outfit bijpassende schoenen.

Meestal weet ik het wel

goed te combineren met
de stappers die ik heb,

maar toch.

Dan maar even het dorp

in om te kijken. Gelukkig

hebben we hier in Zand-

voort aardig wat keus

qua schoenen. Aan het

einde van mijn trip door

het dorp ben ik 150 euro

lichter, maar in het bezit

van nieuwe laarzen. Toch

kies ik meestal voor zwart of

bruin, terwijl de eerder

genoemde schoenenkonin-

gin alle kleuren van de
regenboog in de kast heeft-

staan. Je moet het natuur-

lijk ook wel kunnen hebben..

Gelukkig komt straks de

zomer er weer aan en is de

keuze van schoenen, veel

groter dan in de winter. Ook

zijn de slippers en gympen
stukken goedkoper dan de

laarzen en boots. Hoewel...

als schoenengek bén je

natuurlijk niet snel meer
tevreden. En je weet het,

schoenen maken de man!

Mct*>
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Kerkplein 8, Tel. 023 571 22 52

ft
ft*

ft

ft
Voor een heerlijk <fc

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Donderdag en vrijdag vanaf 15.00 trnr JS»
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. JA

Haltestraat 13 j«é

Tel. 023-571 47 38 fl^

. ZAndvoorT I
ft #

ft

ft
ft

ft

ft

Vlees' en visgerechten van de houtskoolgrill

Keuzevueekmenu
(ma t/m vrij)

Vissoep
Goulashsoep

Gamba's Al 'Ajülo

Vistriangel

Lamskoteletjes
Forel van de Grilt

Palaginka

€16,75

Voor informatie ofreserveren tel. 023-5716450

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdaggesloten

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort j

Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ook biljarten

is mogelijk!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort

<s
>•
£
es

D.EM©

Februari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2 x Mini Loempia's
2x Pangsit
2xKerry Kok €15,00

* Babi Pangang Speciaal l * ALLEEN AFHALEN*

* Chiu Yim Kai
(kïpblokjes met peper)

* Foe Yong Hai

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 • 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

f
7*"

t

-<

7T

ippüttiap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Bergen sneeuw in de aanbieding!!

Er nog een weekje of een paar dagen tussenuit deze winter?

Hotel Platzer bevindt zich midden in het centrum van Gerlos in het

grootste skigebied van Tirol op een hoogte van 1250m.

160 km piste met veel sneeuw garanderen u een heerlijke skivakantie.

Ook voor Apres Ski is er in Cerlos veel te beleven.

Aanbieding:

7 nachten haifpertsion

{ontbijt + 4 gangen keuze menu)

+ 6 dagen Zillertal Super skipas € 606,20

Reserveringen: info@ hotelplatzer.at Tel. 0043 52 84 52 04

B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening
Uw voetlicht i * * « » * » * <

Vergeet n!et uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C van Gelder E3ZANDV0ORTSE
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Courant

Ck
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

door C van Ce/der

Foto 's.- OvM Fotografie

Deze week geen feesten of partijen, dus tijd

om mijn belofte in te lossen die ik gedaan had

aan Mieke Groenendaal, de vrouw van muzi-

kant Cer, om op zondag naar de jazzmiddag

in Beach Hotel Esplanada te gaan.

zangerei Monique met Ger Groenendaal

Bij binnenkomst in de hotelbar

zag ik dat ik niet de enige was;

de bar was overvol met gasten

die, onder het genot van een

hapje en een drankje, zaten te

luisteren naar de Mainstream

Jazzband. Ik werd verwelkomd

door 'het meisje van de leider

van de band' Mieke, die als een

volleerd gastvrouw iedereen

verwelkomde en er voor zorg-

de dat het een ieder aan niets

ontbrak. Als je haar zo bezig

ziet en combineert met gast-

heer Rob Witte van het vorige

B.Z, Journaal, zou het mis-

schien het ideale stel kunnen

zijn voor een nieuwe horeca-

gelegenheid. Rob was (toeval-

lig?) ook aanwezig en mis-

schien lopen zij beiden wel

met dezelfde gedachte ais ik.

Emre, de eigenaar van het

hotel, stond vergenoegd ach-

ter de tap om de gasten van

een drankje te voorzien. De

vorige keer dat ik Emre sprak,

vertelde hij me hoe moeilijk

het was om ïn Zandvoort iets

van de grond te krijgen. Vooral

daar de zaak nogal waf nega-

tieve bagage had meegekre-

gen van de vorige eigenaar.

Maar, benadrukte hij toen, hij

zou zich tot het uiterste inzet-

ten om in zijn hotel eens in de

week leuke jazz te laten klin-

ken. En jawel hoor, mede door

toedoen van Ger Groenendaal

en Adam Spoor, twee
Zandvoortse musici die met

veel enthousiasme de kar aan

het trekken zijn, is dit dan ein-

delijk met succes van de grond

gekomen. De Mainstream

Jazzband bestaat voorname-

lijk uit amateurs, maar allen

met een jarenlange ervaring,

die door hun muzikale inzet

een prima sfeertje weten te

creëren. Zo sprak ik de zange-

res van de band, Monique van

Doomeveld, over wie ik vorige

keer bij de partij van Rob Witte

heb geschreven: "de zangeres

met de goed gevooisde stem".

Zij vertelde mij dat zij jaren-

lang met haar man Pieter (de

bassist van de band) diverse

kapsalons had gerund en voor-

namelijk in Amsterdam Zuid,

waar ik zelf ben opgegroeid.

Leuk dat er dan namen van

klanten boven komen, die bij

hun het haar lieten doen, om
daarna bij mijn ouders hun

groente en fruit te halen. Mijn

ouders hadden in die tijd

namelijk een delicatessenzaak

op de Parnassusweg, Monique

en Pieter hebben ook nog jaren

gespeeld bij de heer Neefs in

het oude Zandvoortse

'Caramella'. Jens Daniels speel-

de intussen op de vleugel een

Boogie Woogie nummer, om
naderhand zijn stoel weer af

te staan aan Hans Piano die

met de bassist en de drummer
nog even lekker los ging. Emre

vertelde mij dat hij de menu-

kaart in het restaurant totaal

had veranderd en dat hij zich

nu had toegelegd op de

Mediterrane keuken, waar hij

zich toch beter in thuis voelt.

Seydi is de nieuwe chef-kok, die

zijn sporen heeft verdiend bij

Serge Tibot, de eigenaar van

een tweesterren restaurant in

Le Mans (Frankrijk). Tussen het

koken door heb ik nog even

met de nieuwe chef kennisge-

maakt en hij liet mij vol trots

de nieuwe kaart zien. Gelukkig

is mijn Turks heel goed, dus zal

ik het één en ander voor u ver-

talen. Bij de voorgerechten o.a.:

gepaneerde Feta met kruiden

uit het pannetje, rolletjes van

bladerdeeg met Feta en peter-

selie, garnalen geflambeerd in

whisky en roomsaus. Bij de

hoofdgerechten veel lamsvlees

en ossenhaas op z'n Turks

overzichtsfoto van de bar

bereid en diverse vissoorten.

Als nagerechten echte typische

Turkse zaken, waaronder

Baklava (een nagerecht van

bladerdeeg met pistachenoten

met honingsiroop en een bol-

letje ijs) of Pamukkale (Turkse

Yoghurt met honing en gebro-

ken walnoot). Naar mijn idee

is de nieuwe chef hier goed op

zijn plaats en ik zal zeker eens

van zijn kookkunsten gaan

genieten. Met moeite heb ik

afscheid genomen van het lek-

kere sfeertje in Esplanada en

na drie dikke afscheidszoenen

van Mieke stond ik weer bui-

ten in de kou. Ik vond deze

middag met de Mainstream

Jazzband erg geslaagd en aan

het dansende publiek te zien

was ik niet de enige.

eigenaar Emre met Ger die proosten op het succes

Chefkok Seydi

10 JAAR BRUNA BALKENENDE

l.v.m. ons 10-jarig bestaart

gaan wij weer met het hele team uit.

Wij zijn daarom op
ZATERDAG 4 februari 2006>eerder gesloten !!!

ZATERDAG 4 FEBRUARI:

GEOPEND VAN

09.00-15.30 uur

ZONDAG 5 FEBRUARI

GEOPEND VAN

13.00-17.00 uur

Bruna Balkenende «Grote Krocht 18

Teï.023 571 6033 -brunabalk@planet.nl

Expositie Filmfoto's
De expositie van Thys Ockersen

die morgen (vrijdag) in de

HEMA door zijn vriend

Herman Pieter de Boer wordt

geopend, is in tegenstelling

tot eerdere berichten vanaf

komende zaterdag 4 februari

voor het publiek toegankelijk.

£>
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OPENING DONDERDAG 9 FEBRUARI

^epua in landvoor

Bertram & Brood is geboren uit een passie

Toen al, in 1898, realiseerde grootvader Bertram zich dat het dagelijkse brood

meer moest zijn dan verplichte kost. Voedzaam brood gemaakt van de pure

granen en met liefde en toewijding bereid. Die gedachte, zijn werklust en

passie voor eerlijk brood bakken vormden de basis voor de ambachtelijke

Bertram & Brood dorpsbakker van nu.

Bertram & Brood blijft bij de basis

Bertram Brood is in 100 jaar uitgegroeid tot een hecht familiebedrijf. Hier

werken wij met de faciliteiten van tegenwoordig en bieden de service

en kwaliteitvan toen. Onze enthousiaste mensen werken uitsluitend met

verantwoorde natuurlijke, niet-genetisch gemodificeerde, ingrediënten. Juist

dat maakt alle broodsoorten van Bertram & Brood authentiek en ambachtelijk.

Bertram & Brood bakt het lekker vers

Ons brood is altijd vers, knapperig, geurig,

bijzonder smakelijk en lekker gezond.

Zo hoort brood te zijn. In onze gezellige

winkelvertellen wij u graag alles over

onze unieke werkwijze en onze eerlijke

broden. De versgebakken broden

gaan als warme broodjes

over de toonbank. Letterlijk, want

Bertram & Brood bakt waar u

bij staat Verser kan het niet.

Kom snel de sfeer en het brood

proeven bij uw eigen dorpsbakker.

w
De bakkers van Bertram & Brood.

Bertram
s§)B*OODo

Raadhuisplein 14

T. 023 - 573 64 61 - Zandvoort

=y



Zandvoortse Courant nummer S • 2 februari 2006

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

De Vries, het gezicht achter

ZorgContact

Leveren van zorg, begelei-

ding en ondersteuning.

Ouderen in de regio Zand-

voort die niet meer zelfstan-

dig kunnen blijven wonen,
krijgen door ZorgContact

woonruimte aangeboden.
Daartoe beschikt de Stichting

over woon/ zorgcentra, Huis

in de Duinen in Zandvoort

(HID), De Bodaan in Bentveld

en Meerleven in Bennebroek

en zogeheten aanleunwo-
ningen. Drijvende kracht

achter dit alles is directeur

René de Vries.

De verzorgingshuizen van

ZorgContact bieden plaats

aan 295 verzorgingsplaat-

sen en bijna evenzoveel

aanleunwoningen.

De Stichting biedt, naar

eigen zeggen, ouderen die

dat wensen de mogelijk-

heid hun leven en leefstijl

voort te zetten.

Midden in een Noord-
Hollands polderlandschap,

in het verlengde van

Heerhugowaard, ligt zijn

huidigs woonplaats Hens-

broek. René de Vries is voor-

zitter van de plaatselijke

schaatsvereniging.een vrije-

tijdsklus die hij met passie

vervult. Als directeur heeft

de in Heemstede geboren
René de Vries (60) de dagelijk-

se leiding over de Stichting

ZorgContact. Na omzwer-
vingen in de koopvaardij en

werkzaamheden bij de Sint

Janskliniek en bij zorginstel-

ling Overspaame in Haarlem,

belandde De Vries in het

bestuur van het Huis in de
Duinen. Al snel werd hij niet

alleen directeur van dit Zand-

voortse woonzorgcentrum
maar ook van Meerleven
in Bennebroek. Daarnaast

verzorgt de Stichting de
exploitatie van centrum De
Bódaan in Bentveld.

Het Huis in de Duinen stelt

ruimte ter beschikking voor

een polikliniek, waarZand-
voortse inwoners medisch

behandeld kunnen worden.

"Op onderdelen werken
wij met de instelling

samen", merkt De Vries

op, "bijvoorbeeld bij nood-
zakelijke opname en omdat
het daarbij om wettelijke

AWBZ-zorg gaat, is ook hier

indicatiestelling door het

CIZ verplicht."

"De verzorgingsplaatsen

van nu zijn in feite vergelijk-

baar met de lichte verpleeg-

huisplaatsen van vroeger",

verduidelijkt de directeur.

Opname in het verzorgings-

huis verloopt via een wet-

telijk verplichte indicaties-

telling door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ)

in Haarlem. Om in aanmer-
king te komen voor een

aanleunwoning is opgave
via een vragenformulier

nodig. Bij toewijzing kan de

oudere naar keuze beroep

doen op verzorging vanuit

het zorgcentrum.

In de keuken van het Huis

in de Duinen is een capaci-

teit van ruim 450 maaltij-

den per dag: Zo worden ook

maattijden verzorgd voor de

Open Eettafel van Pluspunt

(v/h AKZA) en voor aanleun-

woningen van het Huis in 't

Kostverloren(HIK).

De Vries voorspelt zwaar
weer voor de zorgverlening.

De complicaties rond het

nieuwe zorgstelsel buitelen

over elkaar heen. En de

recente ontwikkelingen m
Zandvoort rond de één-

loket gedachte zijn niet

voor iedereen duidelijk.

Door de grote verscheiden-

heid aan zorg die geboden
wordt dreigen vooral oude-

ren door de bomen het bos

niet meer te zien."lkfen me
de verwarring best voorstel-

len", aldus de directeur. Hij

is dan ook in gesprek met
de.gemeente wat de beste

aanpak is om voor beide

partijen duidelijkheid te

scheppen.

René de Vries

Herman van Veen pleit voor ouderen

'De Nestor van de bühne' wordt

hij genoemd. Onlangs vertoonde

de Nederlandse televisie een vraag-

gesprek met de 60-jarige Herman
van Veen. Over welke kennis het

'het klimmen van de leeftijd' zoal

met zich meebrengt. Enkele rake

uitspraken van de levenskunste-

naar willen wij u niet onthouden.

"We moeten ervaringen

bewaren. In de Japanse cul-

tuur gaat men met een

werknemer die met pensi-

oen gaat heel anders om
dan hier in Nederland."

Kunstenaar

'Herinnerje, en vergeet niet'

is zijn levensmotto. De
inmiddels zestigjarige voor-

drachts- en levenskunste-

naar Herman van Veen is te

gast bij het tv-programma
Alziend Oog. Presentatrice

Annemiek Schrijver legt uit:

"Met dit programma willen

we mensen troosten, ver-

rassen en verontrusten. Dat

kan met gasten die niet

kunnen zwijgen over het

wonder dat leven heet."

Vergrijzing

Herman van Veen: "In ons
land, met de vergrijzing

voor de deur, doen we iets

heel vreemds. We maken
ons vooral zorgen om de
groep ouderen. Terwijl we
juist veel profijt van ze kun-

nen hebben. Mensen op
leeftijd worden in ons land

vooral gezien als een eco-

nomische klant van de
maatschappij, als econo-

misch middel. Dat voelen

die mensen. Ze zien zich

veel te weinig bemind. Ik

' pleit voor veel meer respect

en ontzag voorde senior in

onze maatschappij."

Apathisch

"Er heerst een fundamen-
tele angst die mensen apa-

thisch maakt", signaleert
*

Van Veen, "De relatie tussen

armoede en geweld is al zo

verschrikkelijk oud. Precies

dat bedoel ik met mijn

inzicht voor Alziend oog:

Vergeet niet. Herinner je.

Beha ndel ouderen met eer-

bied en respect.

Levenservaring

Daar in dat verre Japan blijft

zo'n man een raadgever, hij

blijft ook na vertrek behou-

den voor een bedrijf. Er is

daar een diep geworteld

ontzag voor mensen met
ervaring. Zowel in het

bedrijfsleven als in de fami-

lie; de hele samenleving is

ervan doortrokken. Vaardig-

heden worden zo van gene-

ratie op generatie doorge-

geven en bijgeschaafd. Dat

respect voor de ouderdom
gaat verder dan alleen prak-

tische kennis, het gaat ook

om levenservaring.

Leren

Natuurlijk hebben nieuwe
generaties recht op hun
eigen ervaringen en ont-

dekkingen, maar is het

nodig dat iedereen altijd

maar weer dezelfde fouten

maakt? Kunnen we leren

van de ouderen? Sta open
voor de ervaringen van onze

voorouders. Ook al bevindt

de mensheid zich op een
hele grote Titanic, er kan nog

best mee gevaren worden.

Woonbond opent

meldpunt huurtoeslag

ledere huurder van een woning wist het precies. Zijn

of haar eventuele huursubsidie stond altijd maandelijks

op de bankrekening. Nu voelt Woonbond Nederland
zich niet gerust op een correct verloop van de nieuwe
regeling voor huurtoeslag, de vroegere huursubsidie.

De Nederlandse Woonbond
opent een meldpunt. De
bond wil de financiële con-

sequenties voor huurders

inventariseren. Dit om even-

tuele knelpunten onderde
aandacht te kunnen bren-

gen van de Belastingdienst

de minister van VROM en

de politiek.

De Woonbond maakt zich

ongerust of de uitbetaling

van de huurtoeslag goed
verloopt: de dienst toesla-

gen van de belastingdienst

heeft nu al laten weten
dat van de 6 miljoen aan-

vragen voor zorg- en/of
I huurtoeslag er 300.000

onvolledig waren inge-

vuld.

Ontvangt u minder huur-

toeslag dan vorig jaar?

Hebt u opeens geen recht

meer op huurtoeslag?'

Komt u daardoor financi-

eel in de knel? Of hebt u

uw klacht gemeld bij de
belastingdienst maar bent

u niet tevreden over de
afhandeling? Bel dan het

meldpunt of vul het for-

mulier in op www.woon-:
bond.nl. Het telefonische

meldpunt is elke maan-
dagmiddag bereikbaar

van 14.00 uur tot 1.6,00

uur via tel: 020-5517755.

Heeft u al een ZandvoortPas?
Bestel hem snel via de bon op pagina 14!

SZANDVOORTSE
Courant
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Uitaten

Nederiands Musical

aterdag I

Willy Latino

zondag Live muziek

joorhet Nederlands Musical Ensemble

17 februari vrijdag Live muziek
• Live muziek 'Cuban Nights' met bet Nederlands Musical

Ensemble vanaf 21.30 uur

18 februari zaterdag Live muziek
• Live n Cioss Over

19 februari zondag Live muziek
• Live muziek 'Combo' door het Nederlands

Musical Ensemble vanaf 17.00 uur

vrijdag ; h e muziek
' met het Nederlands Musical

Ensemble vanaf 21.30 uur

zater e muziek

William & The Handjives

zondag Live mu

dinsdag

dinsdag Valentijnsfeest

Met optredens van Re-Play en een Valentijnsshow door bet

Nederlands Musical Ensemble, een speciaal Magie Love Menu

en een cursas flirten.

woensdag Specia! Ladies Day
Met aantrekkelijke Cocktailshakers van SaMOders, trendy

modeac'cesolres, persoonlijk modeadvies en kans op diverse

mooie prijzen!

vrijdag Live muziek

Show' met het Nederlands Musical

Ensemble vanaf 21.30 uur

lari zaterdag Live muziek

Tommy Thompson

zondag Live muziek

Perfect Match

dinsdag Tourna ment Tuesday

Mystery Jackpot Februari

Sony fotocamera en printer

Een mooie gelegenheid om uit te gaan. -HOUAND
QASINO
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Volleybal Basketbal

In Zandvoort wordt nog gevolleybald
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nemen
Zandvoortse teams deel aan de volleyba kompetitie. Eerst was
het vereniging OS5 en sinds 1985 is het Sporting/OSS, Aan het

begin van de competitie 2005/2006 was er geen Zandvoorts

senioren- ofjeugd team meer dat deelnam aan de competitie.

"Het was eert grote teleurstel-

ling dat we onvoldoende leden

hadden om aan de competitie

deel te nemen. De afgelopen

jaren was het ledental al

teruggelopen, maar nu is het

dieptepunt bereikt", zegt Eric

Schilpzand die het afgelopen

najaar het initiatief nam om
alsnog met een herenteam

deel te nemen aan de districts-

competitie. "Ik heb een aantal

oud-leden gevonden die net

als ik nog graag een partijtje

wilden spelen en daar een

team meegevormd. Het is een

voorlopige voortzetting van

Sporting/OSS, waardoor er een

basis blijft bestaan om in de

toekomst de club weer op te

bouwen", zegt Schilpzand opti-

mistisch.

Winst
Vorige week dinsdag werd in

de Korv*erhal een thuiswed-

strijd gespeeld tegen het vijf-

de team van het Haarlemse

Die Raeckse. Het team bestaat

uit Edse de Bruijn, Casper

Bonset, Edward Hoogendijk,

Jan Hilco Dietz, Eric Schilpzand,

Paul en Martin Menks en is

een combinatie van oudere en

jongere spelers. De oudste is

57 jaar, maar speelt als spelver-

deler nog de sterren van de

hemel.

Het duel tegen Die Raeckse

leverde een 4-0 overwinning

op. De eerste drie sets werden

gewonnen met 25-16, 25-14 en

25-19, zonder dat Die Raeckse

ook maar één keer op voor-

sprong was gekomen. De vier-

de set ging een stuk moeiza-

mer maar eindigde in 26-24,

waarmee de 4-0 overwinning

in sets een feit was.

Komende dinsdag 7 februari

speelt Sporting/OSS om 20.45

uur in de Korverhal thuis tegen

het Heemsteedse Gazellen 1.

Hockey

Dubbel verlies ZHC heren

De heren van de Zandvoortse Hockey Club hebben afgelopen

zondag in de Korverhal geen kans gezien de eerste overwin-

ning in de Overgangsklasse B van de zaalhockeycompetitie bin-

nen te halen. Zowel tegen HIC als tegen FIT konden geen pun-

ten worden gehaald.

HIC

In de eerste helft van de wed-

strijd tegen HIC gaf Zandvoort

(ZHC) goed partij. Gillis Kok

zette ZHC op een 1-o voo rspron g.

Nadat de Amstelveners gelijk

hadden gemaakt, gaf Niki

Gatsonides ZHC opnieuw de

leiding. HIC nam daarna het ini-

tiatiefen wist een 2-4voorsprong

op te bouwen, In de laatste

minuten van de eerste helft

zorgde Gatsonides met twee
goals voor een 4-4 ruststand.

In de tweede helft nam ZHC
via Gatsonides opnieuw een

voorsprong, 5-4. Na de gelijk-

maker (5-5) werd HIC sterker

en liep uit naar een geflatteer-

de 5-9 voorsprong. Gatsonides

bepaalde in de slotfase de

eindstand op 6-9 voor HIC.

FIT

In de tweede wedstrijd tegen

FIT had Zandvoort zowel voor

als na rust het beste van het

spel.Twee doelpunten van Gillis

Kok zorgde er voor dat ZHC na

9 minuten-een 2-1 voorsprong

had. Het aanvallende spel van

Zandvoort werd echter teniet

gedaan omdat FIT twee minu-

ten voorde rust de gelijkmaker

scoorde, 2-2. Na rust zorgde Niki

Gatsonides door het benutten

van drie strafcorners voor een

5-2 voorsprong. Met nog vijf

m i n uten te spelen leek de eerste

overwinning binnen. Een com-

binatie van verdedigingsfouten

en merkwaardige beslissingen

van de door FIT geleverde

scheidsrechter stonden aan de

basis van de 5-6 nederlaag,

welke na een door Zandvoort fel

omstreden treffer in de laatste

minuut tot stand was gekomen!

Handbal

Geflatteerde nederlaag handbalsters HC
De handbalsters van ZSC'04

hebben zondag een 18-8

nederlaag geleden tegen het

sterke TOB/Vriendschap 3. De

nederlaag geeft de verhou-

dingen in het veld echter niet

goed weer.

ZSC was in het veld de gelijke

aan TOB/Vriendschap.

Vooral het sterke verdedigen

van de 17-jarige Christel

Ga zen beek zorgde ervoor dat

ZSC goede tegenstand kon bie-

den. Dat ZSC bij rust aankeek

tegen 8-3 achterstand kwam
omdat de Amsterdamste keep-

ster goed op dreefwas eri een

groot aantal schoten wist

te pareren. In de tweede helft

bouwde TOB/Vriendschap de

voorsprong uit tot 15-3. Daarna

zag ZSC kans iets terug te

doen.

Dat de nederlaag uiteindelijk

uitkwam op 18-8 is geflatteerd,

gezien de inzet van de

Zandvoorste dames.

Martina Loos leidt Lions

dames naar nipte winst

De basketbaldames van Lions boekten zaterdag in de Korverhal

een nipte 49-48 overwinning op de reserves van het Umuidense

Akrides. Gedurende het grootste deel van de wedstrijd had het

team van coach Johan Beerepoot de leiding. In de vierde peri-

ode nam Akrides het initiatief over. In de slot minuut wist

Martina Loos alsnog de overwinning veilig te stellen.

In de eerste periode kwamen
beide teams moeizaam tot sco-

ren en was het vooral Lions die

veel kansen onbenut liet, waar-

door aan het einde van de eer-

ste tien minuten de voorsprong

slechts 9-8 was.

Ook in de tweede periode wist

Lions de voorsprong niet te ver-

groten. Met 25-23 ging Lions de

derde periode in. Aanvankelijk

leek Lions door te drukken nadat

het was uitgelopen naar een 32-

26 voorsprong. Akrides toonde

veerkracht en kwam bij 33-33

weer langszij. Het was ander-

maal Martina Loos die ervoor

zorgde dat Lions met een 39-34

aan de laatste periode kon

beginnen.

In de slotperiode ging de strijd

wederom gelijk op. Dat Lions in

deslotminuuttochnogmet49-

48 de winst greep komt hele-

maal voor rekening van Martina

Loos, die na een overtuigend uit-

gevoerde break het winnende

punt wist te scoren.

Bridge

CDA-bridgedrive

De CDA afdeling Zandvoort

organiseert zaterdag 11 februa-

ri, voor de negende keer, dejaar-

lijkse bridgedrive. De deelne-

mers worden om 10.00 uur

verwacht, waarna om 10.30 uur

zal worden begonnen. Opgave

is mogelijk aan de bar van het

Gemeenschapshuis en via tele-

foonnummer 5717098.

De adverteerders

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

houden van ailes wat in Zandvoort leeft. De adverteerders

in de krant van deze week zijn (in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

CDA

Censeenvan Lingen

Circus Zandvoort

ClubM

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Del Mar, Café Restaurant

Gebouw de Krocht

Greeven, makelaardij

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Me ije rshof, Restaurant

Monuta

Nova College

P. van Kieeff

Platzer, Hotel

PvdA

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Wülemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

£>
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Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort;

- 2006-013Rv, ingekomen 20 januari 2006, Regentesse-

weg 6, het gedeeltelijk vergroten van de woning.

- 2006-014Rv, ingekomen 24 januari 2006, Van Speijk-

straat 26, het plaatsen van een dakopbouw.
- 2006-01 5R, ingekomen 24 januari 2006, Celsius-

straat 192, het piaatsen van een reclamebord op de

gevel.

- 2006-016Lv, ingekomen 23 januari 2006, Lorentz-

straat 36, het gedeeltelijk veranderen woonkamer/

keuken en plaatsen dakvenster.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen 'daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend

dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen belang-

hebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens 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

Paradijsweg 11a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer:

2005-009Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 3 februari

2006 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale

Balie van het Gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de ter inzage ligging kan

eenieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de

aanvraag kenbaar maken bij het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, U dient in de rechterbovenhoek van uw brief

"zienswijze" te vermelden.

Bouwvergunningen verleend
Zandvoort:

- 2005-177Lv, verzonden 24 januari 2006, Tolweg 31,

het veranderen van de constructie van de woning.

- 2005-1 79Rv 2e fase, verzonden 24 januari 2006,

Boulevard Paulus Loot 35, het uitbreiden van de woning.

- 2005-202Lv, verzonden 24 januari 2006,

Beatrixplantsoen 1 , het uitbreiden en het wijzigen van

de achtergevel.

- 2OO5-210L.V, verzonden24 januari 2006, Dr, J.G, Mezeger-

straat 62, het plaatsen van een dakkapel op het voor-

dakv lak.

- 2005-21 2Lv, verzonden 27 januari 2006, Vinkenstraat 12,

het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage, U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het

houden van optochten, snuffelmarkten, verruiming

sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speel-

automaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge-

meester te richten.

Gemeente Zandvoort

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van

het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
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.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in of stuur een briet

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag: OB.30 - 16.00 uur

Donderdag: OB.30-20.00uur
Vrijdag: 08,30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00- 16.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

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

naar een vakafdéling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Dier van de week

Dit is Pim, een gecastreerd katertje

van ongeveer een jaar oud. Toen Pim

bij ons binnen kwam was hij heel erg

bang. Met een hoop geduld is hij

inmiddels aardig bij getrokken.

Hoewel hij handen nog steeds een

beetje eng vindt wil hij eigenlijk wel

heel graag geaaid worden. Hij geeft

kopjes tegen alles wat er bij hem in

de buurt is maar tegen je handen aan,

dat durft hij toch nog niet helemaal.

Spelen met een muis is een favoriet

spelletje van onze Pim en we denken

dat als u die in huis heeft hij uw groot-

ste vriend wordt. Met ande/èlkatten

kan hij prima overweg, drukke fionden

is geen goed idee voor onze Pim. Wie

heeft er een speelgoedmuisin huis?

Om onze Pim of andere dierente bekij-

ken kunt u langs komen in het asiel op

de keesomstraat 5. We zijn geopend

van maandag tot en met zajerdag

van n.00 uur tot 16.00 uur. Ons tele-

foonnummer is 023-5713888 of kijk op

www.dierentehuiskennemerland.nl

We hebben inmiddels al aardig wat

handdoeken en dekens binnen gekre-

gen, maar we kunnen ze nögsteeds

heel goed gebruiken!

Politieberichten

Hennepkwekerij
opgerold

Vorige week dinsdag is bij

het blussen van een

brand aan de Lorentzstraat

rond 16,30 uureen kleine

hennepkwekerij ontdekt.

De Technische Recherche

is ter plaatse geweest voor

een onderzoek. De be-

woonster, een 52-jarige

Zandvoortse, is door de

pol itie aangehouden en in

verzekering gesteld. Een

buurtbewoner bleek zelf

al met emmers aan het

blussen te zijn en heeft

hierdoor uitbreiding van de

brand kunnen voorkomen.

Politie houdt inbre-

ker aan

De politie heeft zaterdag

27 januari jongsleden,

omstreeks 20.00 uur een

51-jarige man uit Maars-

sen aangehouden op de

Regentesseweg. De man
wordt verdacht van po-

ging tot inbraak bij een

huis aan de Emmaweg.
De agenten zagen twee

mannen zich verdacht

ophouden aan de Emma-
weg. Een van de mannen
verdween vervolgens uit

het zicht, terwijl de 51-

jarige man op de uitkijk

bleef staan. Toen hij een

tuin van een woning aan

de Regentesseweg inliep,

werd hij aangehouden.

De politie heeft direct

een onderzoek in de

omgeving ingesteld naar

de andere man. Hij werd

niet meer aangetroffen.

Het is nog onbekend of er

bezittingen uit de woning

zijn gestolen. De politie

stelt een onderzoek in.

Honden doden konijn

Afgelopen maandagnacht,

rond 01,00 uur, werd ge-

meld dat twee honden een

konijn uiteen hok hadden

gehaald en gedood. De

eigenaar van het konijn,

een bewoner van de Prof.

Zeemanstraat, zag de

honden met het konijn

in de bek wegrennen en

is er achteraan gegaan.

Hij heeft het konijn

teruggepakt maar dat

bleek al dood te zijn. De

agenten hebben de eige-

naresse van de honden

er op aan gesproken. Ze

had de dieren niet aan-

gelijnd uitgelaten. Ze

dient de schade te beta-

len en kan een proces-

verbaal tegemoet zien.
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Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van

19 januari en de verdere in week 4 door het college

genomen besluiten zijn 26 januari vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Commissie Planning & Conttol
De Commissie Pianning & Control vergadert op

2 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Besluitenlijst 12 januari 2006
- Vaste agendapunten: Accountant + Rekenkamer
- Nieuwbouw Brandweerkazerne
- Integraal parkeerbeleid en gebouwde parkeervoor-

zieningen

- Nota wegbeheer 2005
- Kadernota 2006 deel I en II

- Aanpassen verschillende verordeningen

- Budgetoverheveling van 2005 naar 2006
- Wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoor-

zieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk)
- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Commissie Projecten en Thema's
De Commissie Projecten en Thema's vergadert pp
6 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Besluitenlijst vergadering van 9 januari 2006
- Presentatie Duintjesveld

- Raadsvoorstel herinrichting Duintjesveld - fase III

- Zandvoorts Museum, meer dan een museum
- Informatie voortgang WMO
- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Commissie Raadzaken
De Commissie Raadzaken vergadert op 7 februari

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Spreekrecht burgers

- Besluitenlijst vergadering van 10 en 16 januari 2006
- Aanpassing Masterplan Louis Davidscarré

- Voorbereidingskredieten Louis Davidscarré

- Vbörbereidingsbesluit Middenboulevard
- Vaststel Ien Hu isvestingsve ra ideningZuid-Ke nneme rland

2006
- Voorbereidingsbesluit voor het strand van Zandvoort
- Voorstel tot delegeren procedure als bedoeld in art. 19

lid 1 WRO
- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda
als over een eigen onderwerp. Degene die over een
eigen onderwerp wil spreken, meldt dit ten minste 24
uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier.

Dat kan telefonisch op (023) 574 01 00 en via de
website (Bestuur > Raadscommissies > Meepraten).

Klein Chemisch Afval
Op zaterdag 4 februari haalt de ecocar van Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek

09.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-

12,00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen In een stembureau naar keuze
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de

gemeenteraad op dinsdag 7 maart 2006 is het een

kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een

stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende

bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoek-

schriften om in een stembureau naar keuze aan de

stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart

(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de

veertiende dag voor de verkiezing (21 februari 2006),

door de kiezer worden ingediend bij de burge-

meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag
23 januari 2006 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de

verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de

stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing

op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt

omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG.
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de

oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor

de verkiezing (2 maart 2006), de oproepingskaart

over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijntfiaar

woonplaats op maandag 23 januari 2006,

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing

op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt

omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau

verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Stemmen bij volmacht
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de

gemeenteraad op dinsdag 7 maart 2006 is het een
kiezer toegestaan bij volmacht te mogen stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek-

schriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende

dag voor de verkiezing (21 februari 2006), door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van

de gemeente, waar hij/zij op maandag 23 januari

2006 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan

de verzoeker is toegestaan om in een stembureau

naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als

gemachtigde op te treden, moet op maandag
23 januari 2006 als kiezer zijn geregistreerd,

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem

dient tegelijk met de eigen stem te worden uit-

gebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE
OPROEPINGSKAART
6'. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift

in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart,
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tot en met de dag van de stemming, zeif een andere

kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit

geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer

over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet
op maandag 23 januari 2006 in hetzelfde stern-

district als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem

uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het

stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uit-

brengen:

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten

aannemen^
Een votmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te

trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Nadere

inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen,

Swaluëstraat 2.

Uitoefening van het kiesrecht door personen
die in dienstbetrekking zijn

De burgemeester van Zandvoort herinnert in verband

met de op dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing

van de leden van de raad van de gemeente aan de
onderstaande bepalingen van de Kieswet.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werk-

gever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde

werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is,

gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel

te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn

werkuren kan doen.

Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de
werknemers, die binnen de voor de stemming

bepaalde tijd geen dienst verrichten in een

gemeente, waar zij aan de stemming kunhen deel-

nemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien

laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de

stemming deel te nemen, niet langer dan twee

achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen,

geldt vorengenoemde verplichting van de werk-

gever wel.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de
werkgever die de -hierboven vermelde, hem/haar
opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met
hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld-

boete van de tweede categorie.

Kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau maakt

conform het bepaalde in artikel I 1, lid 2, van het

Kiesbesluit bekend, dat heden bij Bureau verkiezingen

van de gemeente Zandvoort ter inzage is gelegd het

proces-verblal van de zitting van het centraal stem-

bureau betreffende het nummeren van de kandidaten-

lijsten alsmede het beslissen over de geldigheid van de
lijstencombinaties voor de op de leden van de raad van

de gemeente te houden verkiezing van dinsdag 7 maart

2006.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 15, lid 1 , van de
Kieswet maakt hij tevens bekend, dat aan boven-

bedoelde kandidatenlijsten de volgende nummers zijn

toegekend:

1. VVD
2. Gemeente Belangen Zandvoort (G.B.Z.)

3. Christen Democratisch Appèl "(CDA)

4. Ouderen Partij Zandvoort

5. Partij van de Arbeid (PvdA)

6. SP (Socialistische Partij)

7 GROENLINKS

Er zijn geen lijstencombinaties aangegaan.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Aanpassing Masterplan Louis

commissie Raadszaken
Op 7 februari aanstaande vergadert de

integrale commissie Raadszaken. Eén van

de zaken die de commissie bespreekt is de

aanpassing van het Masterplan Louis

Davidscarré. Zoals bekend, bereidt de

gemeente Zandvoort een stedenbouw-

kundige vernieuwing voor van dit gebied.

Een ingrijpend project dat zich momenteel

in de beleidsvoorbereïdende fase bevindt.

Op 13 december jl. heeft de gemeenteraad
besloten om de inspraaknota Masterplan Louis

Davidscarré vast te stellen. Besloten werd dit

plan, mede op basis van de inspraakreacties, nog
eens kritisch tegen het licht te houden. Op welke

manieren kon het masterplan aangepast wor-

den? De projectgroep heeft daarop het

Masterplan nog eens onder de loep genomen.
Uitgangspunt was een aanpassing vanuit de

wens te komen tot minder massaliteit (bij gelijk-

blijvende grondexploitatie).

Eerste presentatie

Ton Kooiman, de projectwethouder, verzorgde

op 9 januari jl. een presentatie voorde integra-

le commissie Projecten & Thema's en liet zien

op welke wijze de plannen mogelijkerwijs aan-

gepast kunnen worden. Naast instemming met
de stedenbouwkundige oplossingsrichtingen,

had de commissie fikse kritiek op de gehanteer-

de parkeernorm en daardoor op het aantal par-

keerplaatsen in de voorgestelde ondergrondse

parkeergarage(s). Hoe daarmee om te gaan?

Voorkeursva riant
Na deze presentatie heeft het college van

Burgemeester & Wethouder een voorkeursva-

riant laten uitwerken. De oplossingsrichting 'C'

- onder andere met een marktplein aan de
Cornelis Slegersstraat. Inzake de door de pro-

jectgroep gepresenteerde voorkeursvariant is

het momenteel noodzakelijk een aantal kader-

stellende besluiten te nemen. Aan de commis-

sieleden wordt 7 februari gevraagd advies uit

te brengen aan de gemeenteraad, opdat beleids-

voorbereiding verder kan.

Voorbereiding
Tevens brengt de commissie advies uit over de

voorbereidingskredieten voor de werkzaamhe-
den aan het Louis Davidscarréproject. Een

bedrag van 440.000 euro, voor de vele verdere

vervolgacties die de komende periode op sta-

pel staan, alsmede een voorbereidingskrediet

van 62,400 euro voor de geplande brede school

in het plangebied.

Evenementenbeleid doorgelicht
Zand voort lokt vele gasten -met leuke evene-

menten, variërend van muziekfestivals tot

de DTM-races. Grote en kleine evenementen
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de
badplaats. Echter, tegenover de commerciële
belangen van de organisator staan bewoners-
belangen en tegenover de toeristisch-economi-

sche belangen van Zandvoort staan de veilig-

heids- en openbareordevraagstukken. Heel veel

partijen hebben een belang bij het evenemen-
tenbeleid, bijvoorbeeld de evenementenorga-
nisatie, de bewonersorganisatie, de gemeente
en de politie. Gemeente Zandvoort probeert met
een evenementenbeleid te komen tot een juiste

belangenafweging en een goede afstemming.

Analyse
Het college van Burgemeesteren wethouders
heeft onlangs een analyse lafen opstellen van

het evenementenbeleid, de manier waarop de

gemeente samenwerkt met verschillende evene-

mentenorganisatoren en de handhaving. De
analyse heeft onder andere tot doel de dienstver-

lening en de advisering op het gebied van ver-

gunningverlening en handhaving te verbeteren.

Verbeteringen
De analyse mondt dan ook uit in S verbeterpun-

ten, Een ervan richt zich op het verbeteren van

de werkrelatie tussen de gemeente en de orga-

nisatoren van evenementen door het verster-

ken van de regisseursrol van de gemeentewaar-
bij voorgesteld wordt een coördinatiepunt in

het leven te roepen, met daarin actief een eve-

nementencoördinator. Tevens wil de gemeente
meer service bieden aan de organisatoren van

evenementen. Te denken valt aan het instellen

van een spreekuur voor organisatoren voorvra-

gen en hulp bij bijvoorbeeld het invullen van
formulieren. Een ander aandachtspunt is het

ontwikkelen van een visie op evenementen in

relatie tot citymarketing en promotie. Daarin

zal beschreven staan hoe de evenementen kun-

nen helpen" om het beeld van Zandvoort als

wellnessbadplaats op te bouwen.

Deze en komende week vergaderen de

commissies, in de gemeentepublicatie

op de volgende pagina vindt u de

complete agenda's. De commissie

Collegezaken zit daar niet bij, omdat

de vergadering ai geweest is ten tijde

van verschijning van deze krant.
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Aan het einde van het jaar 2006 hoopt Zandvoort

acht 100-jarigen rijker te zijn. De eerste die trots

mag zijn op haar 100jaar is mevrouw van der Werff.

Aanstaande woensdag 15 februari is zij jarig.

Mevrouw van der Werff is in 1906 geboren in

Dwingeloo, maar woont al sinds haar achttiende

in Zandvoort. Zij heeft kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen en zelfs een achterachter-

kleinkind! Haar man (overleden na vijfenvijftig

jaar huwelijk) zei vroeger altijd: "Jij overleeft alles".

En hij heeft gelijk gekregen.

Door Stephanie Vork

Mevrouw van der Werff zat er

tijdens ons gesprek kwiek bij,

ze is nog erg bij de tijd ondanks

dat 2e geen kranten meer kan

lezen oftelevisie kan kijken. Ze

is bijna helemaal blind. Maar
haar familie heeft een perfec-

te oplossing gevonden tegen-

woordig luistert mevrouw van

MevTouw van der Werff 100 jaar!

>\

Mevrouw van der Werff met op schoot haar achterachterkleïnkind

'd VOOrt Op:

DEALER VAN:
Chanel-Dior-Oakley-Prada

Serengeti-RayBan- Versace

Fendi-Donna Karan

Persol-Bikkembergs-Cucci

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Te!. 023-5712 466

De Mannetjes

Lift station doet het niet

'Misschien kunnen we die

uit Heemstede-Aerdenhout

een tijdje lenen'

der Werff naar de Telegraaf en

de Margriet op cdl Vroeger had

zij met haar man een bakkerij

op het Gasthuisplein, daar

heeft zij tot haar achtenvijftig-

ste gewerkt.

Zandvoort was toen nog heel

anders volgens haar: "Bijna

niks is meer hetzelfde; de men-

sen, de winkels." Nu woont ze

alweer tweeënveertig jaar op

de Tolweg, waar zij twee keer

in de week thuiszorg krijgt.

Maar ze kan nog veel zelf doen.

Elke ochtend kleedt zij zichzelf

aan. Op de vraag of ze nog een

feestje gaat vieren, antwoord

mevrouw van der Werff dat

zij er eigenlijk een beetje

tegenop ziet. "Al die drukte op

mijn verjaardag hoeft van mij

niet zo. Ik vier het gewoon
thuis met de familie en met
de kleinkinderen ga ik lekker

pannenkoeken eten."

De Zandvoortse Courant felici-

teert mevrouw van der Werff

en haar familie alvast met de

prachtige leeftijd!

Mag de Watertoren gesloopt worden?
"Ik zal vragen om een BI BOB onderzoek", liet WD-fra ctievoor-

zitter Fred Paap afgelopen woensdag weten, nadat hij samen
met CDA-collega Gert Jan Bluijs, in de commissie College Zaken,

de gang van zaken rond de mogelijke verkoop van de Watertoren

aan de kaak had gesteld.

Zowel Paap als Bluijs waren van

mening dat wethouder Michel

Demmers niet op de goede

weg was. Bluijs maakte uit de

stukken op dat het kopers vrij

staat de toren af tebreken en

en er een nieuw gebouw van

zestig meter hoogte neer te

zetten. Met Paap hield de CDA-

er de wethouder en mede com-
missieleden voor dat dit niet

kan omdat de raad vorig jaar

heeft uitgesproken dat de toren

niet afgbroken mag worden. Uit

de reactie van Demmers bleek

dat naar zijn mening slopen

niet aan de orde was en de

toren verkocht zou kunnen

worden voor een bedrag van

€ 25.000 terwijl de boekwaarde

€ 54.600 zou zijn. De € 25.000

zouden gebruikt moeten wor-

den om een gedeelte van de

boekwaarde af te boeken.

Chantabel

Paap wekte tijdens de discus-

sie opzien door op te merken

dat hij wethouder Demmers
chantabel achtte. Ter illustratie

van zijn opmerking verwees

hij naar privéproblemen van

Demmers uit het verleden.

De opmerking was voor

PvdA-vertegenwoordiger Fred

Kroonsberg aanleiding om een

schorsing te vragen en in over-

leg te gaan omdat hij zich

afvroeg of de opmerking van

de liberaal wel eerbaar was in

deze duscussie. Na schorsing

deelde Kroonsberg mee dat hij

zich met zijn fractie nader zal

beraden over de opmerking van

Paap. Zowel Bluijs als Paap

maakte daarna duidelijk dat ze,

indien het voorstel in de eerst

volgende raadsvergadering op

de agenda staat, op de gang

van zaken zullen terugkomen.

Zij riepen wethouder Demmers
onder andere op duidelijk te

verklaren dat de toren niet mag
vallen onder een slopershamer.

Trade Ard

Automobielen Zandvoort

Mast Planckstraat 48 • 023 - 5730519

www.trade-ard.nl

Evenementen -

beleid gunstig

beoordeeld

De raadscommissie College-

zaken ging vorige week
woensdag akkoord met de

voorstellen ten aanzien van

het evenementen beleid. De

diverse commissieleden lieten

hun licht schijnen over de voor-

stel len van het college om dit

beleid te verbeteren. Deze moe-

ten worden aangebracht omdat

de raad het vorige beleid als

onvoldoende had beoordeeld.

Aan de orde kwamen onder

andere de geluidshinder van

de horecagelegenheden op het

strand en bij evenementen in

het dorp. Bob de Vries, verte-

genwoordiger van de Ouderen

Partij Zandvoort, was van

mening dat evenementen met

harde muziek zoveel mogelijk

ingeperkt moeten worden.

Muziek als jazz zou het meest

welkom zijn. Een mening die

door de overige commissie-

leden niet werd gedeeld. Deze

deelden wel de uitgangspun-

ten die een goede samenhang

tussen toeristische belangen

en bewonersbelangen moeten

waarborgen. Onderwerp van

gesprek waren ook de slui-

tingstijden van de horeca-

bedrijven op het strand. Een

meerderheid van de commis-

sie vond twaalf uur de limiet,

wat ook voor het jaarrond-

paviljoen zal moeten gelden.
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Cursussen

Animaties maken voor kinderen

Zit u zoon of dochter in groep 6, dan is deze com-

putercursus, het maken van bewegende beelden

iets voor hun. Ze ieren plaatjes tekenen en ze laten

bewegen, foto's scannen en nog vee! meer! Aan

het einde van de cursus kunnen zelf bewegende

animaties maken en deze gebruiken bij het maken

een website of ze versturen via een mailtje. Ook

krijgen ze natuurlijk een officieel diploma en dat

is weer handig voor iater.

Animaties maken op de computer begint op

woensdag 8 maart van 13.45 tot 15.15 en duurt

6 weken fang. Voor 6 lessen van anderhalf uur

betaalt u bij ons 57 euro.

Peuters in Beweging
10 Februari starten weer twee nieuwe cursussen

Peuters in Beweging. Een cursus voor peuters

alleen (vanaf 2 1/2 jaar) en de andere cursus voor

ouders samen met hun peuter (vanaf ongeveer

2 jaar).

In deze bijeenkomsten staan het opdoen van

nieuwe bewegingservaringen en het contact

met eikaar centraal waarbij plezier voorop

staat. Spelenderwijs raken de peuters hier

vertrouwd mee.

Er wordt met veel verschillend materiaal gewerkt

zoals ballen, hoepels, touw, doeken, stokken,

ballonnen en muziekinstrumenten. We gaan

kruipen, huppelen, springen, holien en doen

verschillende spelletjes op liedjes en muziek.

Voor de fijne motoriek wordt er gebruik gemaakt

van onder andere klei, wasco en kralen.

Een leuke veelzijdige cursus, van 10 bijeen-

komsten op vrijdagochtend, waarin je nieuwe

ideeën opdoet om gezellig samen met je peuter

te.spelen.

De kosten voor deze cursus zijn vijftig euro.

Inschrijven is noodzakelijk.

Peuters alteen: op vrijdag van 9.00-9.45 uur

Peuters met ouder(s): op vrijdag van 10.00-n.oo uur.

Computer Snuffekursus voor ouderen
Deze cursus is voor mensen die nooit met een

computer gewerkt hebben en willen weten of het

computeren iets voor hen is. Er wordt uitgelegd

wat voor mogelijkheden er zijn en alvast een

beetje geoefend. De cursus bestaat uit 3 lessen

van anderhalf uur. De kosten bedragen € 18,50

en voor ANBO-leden € 15,00, inclusief koffie en

cursusmateriaal.

: De cursus start op 21 maart. Er zijn nog enkele

plaatsen vrij.

Haarlem pas

Bent u in het bezit van een Haarlem pas. Dan krijgt

u bij PLUSPUNT minimaal 10% korting.

RADIO TV
M IflMDVOORTI

radio & internet
FW 1W.S K0661 104.Ö

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Eurobreakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18,00 Countrytrack

20.00 Zandvoortop

Zaterd3g

of Gemeenteraadvergadering

23,00 Eb & Vloed

Woensdag

18,00 Tracks & Facts

21.00 Tepp Zeppi

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

iS.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22,00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

io.oo Goedemorgen

Zand voort

12,00 Muziekboulevard

12,00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoortop Zaterdag

17.00 Th e G roove Em pi re

19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV N-H
RABIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 933 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Just Like Heaven
Nieuwe sloten houden

Elizabeth niet tegen en

ze begint te komen en.

gaan wanneer ze wil -

meestal om David een

standje te geven over zijn

leefgewoonten in haar

appartement.

David is ervan overtuigd

dat ze een geest is en

hij probeert Elizabeth

te helpen om over te

gaan naar 'gene zijde'.

Elizabeth heeft ontdekt

dat ze etherische eigen-

schappen heeft -ze kan

door muren lopen- maar

ze is er net zo van over-

tuigd dat ze op de een of

andere manier nog leeft,

en ze gaat dus nergens

naartoe over.

Terwijl Elizabeth en

David naar de waarheid

zoeken ontstaat er een

liefdesrelatie.

Jammer genoeg hebben

ze maar weinig tijd voor

hun hoop op een toe-

komst samen.

Synopsis door Marcel

(Bron:UIP)

Toen David een prachtig

appartement in San

Francisco huurde ver-

wachtte hij beslist geen

huisgenote. Hij was nog

maar net begonnen een

complete puinhoop van

het huis te maken toen

een knappe, maar wel

dominante jongevrouw

genaamd' Elizabeth op-

eens opdook. Ze houdt

voet bij stuk dat dit haar

appartement is. David

neemt aan dat er sprake

is van een gigantisch

misverstand, totdat

Elizabeth net zo mysteri-

eus verdwijnt als ze is

gekomen.

Filmprogramma
9 februari t/m 15 februari



Door Lienke Brugman

Meer zelfvertrouwen

bij een training met
John Lemmens

"John Lemmens, Sales en Management
Trainingen, verzorgt vormingen trainingen op

een breed commercieel en management terrein",

staat er in de flyer die door Lemmens wordt aan-

geboden. Nieuwsgierig geworden ga ik meer
informatie verzamelen en maak een afspraak

met Lemmens.

Het bedrijf bevindt zich in

Nieuw Noord waar ik in een

royaal kantoor gastvrij word

ontvangen met een kop koffie.

"Eigenlijk kom ik uit de

commerciële wereld waar ik

via de horeca belandde bij

Nutricia. Hierna werkte ik als

vertegenwoordiger bij British

America Tobacco (BAT), waar-

na ik via district -en verkoop-

leider, trainingsmanager werd.

Mijn werkterrein in het oplei-

den van mensen vond plaats

in de Benelux, Engeland en

Hongarije, ervaring genoeg",

vertelt John, "na twintig jaar

mensen opleiden, hen behoe-

den voor valkuilen en mijn

eigen ervaring doorgeven,

wilde ik zelfstandig zijn. Dan

ga je denken, ondanks dat ik

een goede baan had, wil ik dit

mijn hele leven blijven doen?

Mijn vrouw Conny stimuleer-

de mij ook om zelfstandig

te worden en ik begon thuis

met een eigen kantoor voor

trainingen aan ondernemers

en bedrijven,"

Omdat broer Harry ook op

zoek was naar een locatie om
zijn administratiekantoor te

vestigen, besloten beiden een

pand te huren in het nieuwe

John lemmens

gedeelte van Zandvoort Noord.

"Eerst zaten we op de Max
Planckstraat no. 31, later ver-

huisden we naar een grotere

ruimte in dezelfde straat maar

op nummen". Het eenmans-

bedrijf van John Lemmens,
gestart in 1996, viert dit jaar

het ïojarig bestaan. "Ik doe het

allemaal opeigen kracht, als

het nodig is schakel ik anderen

in. Maar ik ben toch zélfdegene

die onderricht wil geven. De
meeste trainingen worden
gehouden binnen een bedrijf,

één van de grootste is Roto

Smeets de Boer (vroeger NRM}
Waar de trainingen gehouden

worden, hangt af van waarde
mensen vandaan komen en er

is altijd een eigen keuze moge-

lijk. Meestal wordt het in een

congrescentrum gehouden
waar ook geluncht kan worden.

's Morgens is er uitleg: wat is

het stappenplan van bepaalde

problemen/s middags doen

we een rollenspel. Bijvoorbeeld:

iemand is bevorderd van werk-

nemer naar een functie als

chef: "Hoe doe ik dat discipli-

negesprek? Eerst was ik zijn

collega, nu ben ik zijn baas."

Tegenwoordig staat het func-

tioneringsgesprek hoog op de

notatie, de rechter vraagt er

trouwens om als er problemen

zijn. Maar ook klantvriendelijk-

heid wordt beoefend b.v. het

omgaan met klachten. "De in-

vestering in het oplossen hier-

van verdien je dubbel en dwars

in je bedrijf terug", beaamt
Lemmens, "in een rollenspel

kun je de mensen trainen

vriendelijk, geduldig maar ook

alert te blijven. Misschien een

idee voor de Ondernemers-

vereniging van Zandvoort?"

Naast zijn eigen werkzaam-

heden in trainingen geeft

Lemmens ook een dag in de

week les als docent op de

Hogere Economische School

(HES), wat hij altijd weereen
fijne uitdaging vindt. "Werken

met jongeren is altijd prettig,

het op pad gaan als'mystery

gast' om te kijken hoe ze als

klant behandeld worden in een

winkel of bedrijf, is één van de

lesonderdelen. Naast het wer-

ken in groepen geeft Lemmens
ook persoonlijke trainingen in

de z.g. open inschrijvingen,

"Eén van mijn cliënten moest

laatst een lezing houden voor

400 mensen en vroeg: "Hoe

doe ik dat?" Ik heb hem en zijn

mededirecteur getraind en via

videobeelden getoond hoeje

dat moet doen. Naderhand

heb ik een compliment gekre-

gen omdat het zo goed was
verlopen. Kijk, leidinggeven is

niet gemakkelijk, het kost je

niet alleen veel geld maar ook

kopzorgen. Met één op één

training reik ik handvatten aan

en geef bepaalde codes hoeje

problemen kunt omzeilen."

Wie meer informatie wil voor

een oftweedaagse trainingen

kan bellen met tel. 023-5739726

of informatie verkrijgen via

www.johnlemmens.nl.
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Tom Beek
uniekejazz in De Krocht

Triojohan Clement met aisgast saxofonist Tom Beek

Jazz zoals jazz behoort te zijn. muziekthema's, geen micro-

Een zestigtal mensen was naar

gebouw de Krocht gekomen
om te genieten van saxofonist

Tom Beek, onder begeleiding

van het weer uitmuntend spe-

lende trio Johan Clement, Erk

Timmermans en ditmaal

drummer Cijs Dijkhuizen.

Door Lienke Brugman

Met zijn sonore klanken wist

Tom Beek de enthousiaste jazz-

liefhebbers aan zijn voeten te

krijgen. Zoals EricTimmermans

het zo goed verwoordde: "dit

prachtige instrument leent

zich uitstekend voor lyrische

melodielijnen, opwindende
improvisatie en donkerbruine

jazzthema's." Dejonge Utreehte-

naar (1969) belichtte muziek

van twee legendarische tenor-

saxofonisten die in de jaren

vijftig hun opmars maakten:

Sonny Rolllins en John Coltrane.

In diverse werken, waaronder

Doxy, St. Thomas en Naima,

bewees Tom Beek één van de

grootste saxofonisten te zijn.

Schijnbaar moeiteloos in een

perfecte adem beheersing en

meest zonder bladmuziek op

zijn standaard, speelde hij de

sterren van de-hemel. Gijs

Dijkman, invallend drummer
voor Frits Landesbergen, kreeg

menigmaal een warm applaus

voor zijn grandioze drumsolo's.

jammer, dat ervoor de gespro-

ken tekst en uitleg van de

foon aanwezig was. Veel van

de informatie die werd gege-

ven ging hierdoor verloren. Na

de pauze werd het trio weer
met applaus begroet en, na

het muzikale 'Night in Tunesia',

vertolkte Tom beek o.a.Wise

One, Oleo en het door hem zelf

gecomponeerde nummer White

& Blue. Een prachtig, gevoelig

nummer waarmee hij in 2005

de compositieprijs van de

Dutch Jazz Competition heeft

gewonnen. Uiteraard weer uit-

stekend begeleid door de virtuo-

ze pianist Clement en bassist

Timmermans. Meer informatie

over de nieuwe CD die deze

saxofonist heeft uitgegeven kan

men lezen op www.tombeek.nl

Met Sonnymoon fortwo werd

het optreden afgesloten en

kreeg deze sombere zondag-

middag toch nog een gouden

randje! Helemaal, toen Eric

Timmermans aankondigde vol-

gend seizoen weer door te zullen

gaan met deze jazzconcerten.

Hij ontving voor al zijn organisa-

tie en werk een warm applaus.

Zondag 5 maart mag men zeker

niet missen want dan speelt

Johan Clement (piano) muziek

van Oscar Peterson en wordt

de nieuwe CD geïntroduceerd.

Noteer deze datum alvast in

de agenda. Voor slechts € 10.-

kan deze zondagmiddag niet

meer stuk.

Voor meer informatie

www.jazzinzandvoort.nl

'De humor ligt op straat'

De stratenmakers op het Raadhuisplein zijn

grofweg in twee partijen in te delen:

Nederfanders en allochtonen. De allochtonen

hebben het bordopgehangen.de Nederlander

ondergaat het met een grote grijns.

De werkzaamheden lijden er gelukkig niet

onder, want de contouren op het plein wor-

den met de dag zichtbaarder.

£>
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Verse Gelderse Varkenshaas

kilo €12,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Broodje Shoarma € 3,50

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdag t/m vrijdag.

MlMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

Voor alle ZandvoortP

J-Ceatder
In de maand februari voor Zandvoort

Pashouders een valentijnssetje in

het rood van het itatiaanse merk

Valliserevoor€40,-

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

TOE&ACCESTOII

10% korting voor pashouders
op nieuwe collectie

Cfrfty<^JEAN5

HONG KONG
Welkomsdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders.

Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

De Oude Halt

Vondellaan ïBT,

tel.023-5716527

2 x frites

+ 2 rundvleeskroketten voor € 2,95

op vertoon van de ZandvoortPas.

"Voor pashonders een feestelijk

welk01nstdrankje

hij ecu tllner gratis'

Spip- et CDwiMnbuif } '5'

Lau,re&*4ardif

Haltestraat 46 Tel: 57H 70 46
www.la iire Ie 11ha rtly.wl

ZandvoortPas 0ZANDVOORT
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Albatros, rest.

Bel 1 i e Ribelli

Bernard Coiffures Leder Paleis

BibiforShoes Lokaal 't

Bierburcht, café Lucas Schildersbedrijf

Bloemen aan zee Mecca

Bluijs, Café Mimo, pizzeria

Bode, De Mollie en Co

Boudoir NG New man Casual

Bruna Balkenende North Sea Piercing

Chin Chin, Discotheek Onel, Home Decorations Ed

Confetti, Damesmode Oude Halt, snackbar de

Dam Magasin,Van OVM Fotografie

Danzee, Hotel Grand Café Plaids and Pillows

Dobey, Dierenspec.zaak Plein, Snackbar het

Dubrovnik Joegosl. rest. Radio Stiphout

Fancy Place 5ack-Time

Foto AAenno Gorter Sea Optiek

Geerling Slingeren Zn Optiek

G reeven Makelaardij o.g. S polders B.V.

Heather Take Five aan Zee

Heeren, eetcafé de Trattoria Vacirca

Holland Casino Videoland Videotheek

Hong Kortg, Chinees rest. Vreeburg, Slagerij

Horneman, slagerij Waves, beach and Health

KVSA, reisbureau Williams Pub

Kwekerij van Kleeff Zandvoort Optiek

Lachende Zeerover, de Zaras, Grieks restaurant

Laurel & Hardy Zeemeermin viskar

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

DISCOTHE Voor

Zandvoort-

Pashouders

btj 1 consumptie

1 gratisZANDVOORT
<HOÖTFRIHallestraat 20 -lel. 023 -571 40 95 >r1UUItK!

mnmmnnD
Pet 1

1

20% korting op de

Ie behandeling definitief' ontharen

Achterweg la, Zandvoort.

023-5732900 - 0654640714

vww.boodoir-persona istyling.n! I
FOTO MENNO GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera t.w.» *6,es

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

www.fotomennogorter.nl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

+ ** + +

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

' website: www.northseaprofessional.nl

Tkids & Titlows
Voor Zandvoortpashouders

5% korting opgordijnen.

-Dr. 3-QMezgerstrmt 32 'Tef: 5715084

uww.petrasp(aidspiSou>s.td

il i
fin é4oeé.

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

"DE BODE**
Ruime sortering spiegels

io% korting op vertoon van

ZandvoortPas.

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Whev
4tDIE*E.\!iPea.4AUAAK

Op vertoon van uw
Zandvoort Pas 10% korting "

Diiivv /.mdvi'uKt-t Crotr krocht 28

2042 LX Zandvoort 023-57193
* korting geld niet op aanbiedingen

*s.»
Italiaanse Met uw
specialiteiten ZandvoortPas

thuis of op locatie 5% korting

Ciao Pint» Vacirca op onze catering

T: 06 144 487 20

E: trattoriavaeirca@pianet.nl

Wereldservice in Reizen

Cornefis Slegersstraat 4,
Zandvoort, t: 023 5732694
Geldt niet In combinatie met andere acties.

dichtbij voor 'ver weg'
www.reisbureaukvsa.nl



ouders de aanbiedingen van deze week

gg^ Op vertoon

VO van de

|vy ZandvoortPas

ES^ïy OPSCHEPPEN!!

& w"!1 DOE HET ZELF!!

mjgjt SCHEPSNOEP
50% KORTING

JWvaw
/iJnimcokoettcnl>tiis

Woensdags en

vrijdags gratis

schminken en

een zakje snoep
voor pashouders

% /lachende ^irm
'ecrover 7M.- (oiv ï7? i

Kfoene Qeaning Service

10% korting op schoonmaakartikelen!
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 023 5717820

bfoemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemeriaanzee.nl _ Ma t/m 2a van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

de,

Aankleding voor

ZanèvooKiPashouèeRs:

mdzee Tong

350 gauw

€19,50

AA ONNOVAN MIDDELKOOP

rö FOTOGRAFIE<ö>
REPORTAGES • EVENEMENTEN • PORTRETTEN

20% korting op een fotoreportage
voor ZandvoortPasfiouders!

Tef^?n:Q6~413 287 62
E-mail: infoPo vmfotografie.nl

www.ovmfotografie.nl

Zandvoort en Zandvoorters op een
bijzondere manier in beeld

• Webotbum me* de loalsie foto's bedrijvengids
* Groepsfoto's van vroeger * Evenementen kolenoW

Ï((IP*NÏ ©FOTOGRAFIE

WWW.ZAMDVOORTIN8EELD.nl

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding •

1 % KORTING OP VERTOON VAN /#©'%\
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Alle Zandvoortpas houders voor

de maand febr. 2006

7 weekfilms voor € 5.00
normaal prijs € 11.00 ^***N

Miet in combinatie met andere acties jy ^^
niet in combinatie met saldokaart £[ ^S&
Eenmalige actie voor de maand febr,,y^k Jy

,
VIDEOIAND , .

Videoland 2andvoort

L. Davidsstraat 13
2042 L5 Zandvoort

023-5712070

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

0ZANDVOORT

ZandvoortPas 2006

Achternaam + voorletters) ..

Woonadres+huisnr.
,

Postcode .„ _ .Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (conta nt) toe en geef d eze a f bi j

:

- Barna Balkenende, Grote Krocht i8

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duielijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tesamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis beïorgd.

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



KA
U2È B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening

Uw voetlicht »*•«»»

i

» * * i

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoorise Courant, t.a.v,C. van Gelder ÖZANDVOORTSE
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort ,RANT

Landvoor

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Elke donderdagavond

Politiek Café
vanaf 20.00 uur

m.m.v. Jacques Jongmans

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR

Ik *\ - i*ï»|H|^F5fc#vM . ,10,'.

Café Oomstee

Elke dag geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ook biljarten

is mogelijk!

Ton Ariësen

Zeestraat 62 - Zandvoort

café oomstee

Heinekeri*

'TJesfou.tanl -Sa«rfM((tsto|)

Harocamo

Vanafdonderdag 9 februari

weer geopend.

Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 - Zandvoort

Tel.: 023-57 121 02

IA fbNWilLiA
pizzeria/ ristorante italiano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

sfiasseirte)

larocamo
Gevraagd handig

vriendelijk meisje (± 18 jaar)

voor de bediening.
Nederlands sprekend. Kennis van de Engelse

en Duitse taal gewenst.

Kerkstraat 14 - Zandvoort

Tel.: 023-57 121 02
2 e

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WILLEM SE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-maii: kittywillemse@planet.nl

Take Five
pfhmav&vt strxx'nravlljdfw ajw jee

Boulevard Pau lus loot. pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 11 t/m 24 februari € 24,50

TAKEA TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600) VOOR €5,00

WORDT U GEHAALD EN CEBRACHTlt

niet nat worden
en zonder gevaar een wijntje bij het diner

Hertencarpaccio
METTÊTE DE MOINES

OF

DimSum
METWASABI EN KIKKOMAN

OF

Ravioli gevuld met paddenstoelen
GEGRATINEERD MET PARMEZAANSE KAAS

# * #

Zalmtournedos
MET BASILICUM EN KREEFTEN BEURRE BLANC

OF
Gemarineerde lamskoteletjes

methoning-tumsaus
OF

Gevulde artisjok
MET DIVERSE GROENTE EN ROQUEFORT

* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart

Voor reserveringen:

023-571611 9/1 n fo@tfaz.nl

nPH

tifa
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

doorC. van Celder

Foto 's: OvM Fotografie

Lana temmens en Eric Koller

Ik kreeg een nood-mailtje

van Lana Lemmens, werk-

zaam bij het Circustheater,

die een oproep deed om
toch eens een bezoek te

brengen aan de culturele

activiteiten die georgani-

seerd worden door het

Circus Theater. Ze wees mij

op een leuke avond met
cabaretier Eric Koller, die ver-

leden jaar al eens met groot

succes had opgetreden. De

kaartverkoop van deze

avond liep niet naar wens,

dus had Lana haar netwerk ingeschakeld om het doembeeld,

alleen met Eric in de zaal te zitten, te voorkomen. En met suc-

ces! De zaal zat die avond vol en ikheb erg genoten van het

optreden van Eric Koller. In Circus Zandvoort krijg je voor maar
€ 12,00 een culturele injectie en kan je voor een aantrekkelij-

ke prijs zo'n avond tot een echt avondje uit maken, door voor

de voorstelling gebruik te maken van het speciale theaterdiner

in Crand Café Neuf. Ik heb nu mee mogen maken dat Zandvoort

inderdaad meer te bieden heeft dan alleen maar zand, zee en

duinen. In de Zandvoortse Courant wordt geregeld het program-

ma van het Circus Theater aangekondigd.

Wapen Feiten

Na de voorstelling heb ik

nog een afscheidsdrankje

genomen bij het Wapen van

Zandvoort. De beide uitbaters,

Pat riek Vos en Ron van Solingen,

leggen de Wapens neer. Deze

laatste avond was het overvol

in het café met ouderwets

luide muziek en er werd weer

gedanst op de stamtafel.

Op mijn vraag aan Patrick,

welk gevoel hij nu had op zo'n

laatste avond, antwoordde

hij dat als het publiek het

afgelopen jaar in dezelfde

grote getalen was gekomen
als op deze laatste avond, hij

nooit was dichtgegaan. Maar
helaas was dit niet het geval,

dus voordat de schade niet

meer te overzien zou zijn,

is besloten de deuren maar
sluiten. Geen leveranciers die

nog geid tegoed hebben en

als de zaak verkocht wordt,

kan door de opbrengst van

de goodwill en inventaris

het boek zonder schulden

gesloten worden. Dat siert de

beide ondernemers, ik heb

vaak het tegenovergestelde

meegemaakt; dat een onder-

nemer tegen beter weten in

maar door modderde en een

spoor van ellende achter liet.

het Wapen van Zandvoort

heeft geëxploiteerd en nu met

zijn vrouw Laila in Noorwegen

woont, heeft bij een onderzoek

in het ziekenhuis te horen

gekregen dat hij een dodelijke

ziekte heeft in zijn longen.

Inmiddels is deze ziekte ook

uitgezaaid naar zijn hoofd.

Door middel van bestralingen

proberen de doktoren dit pro-

ces te stoppen c.q. te vertra-

gen. Des te triester is het, dat

wij Lennart en Laila zes maan-

den geleden geadopteerd heb-

ben als opa en oma voor onze

dochter Laila. Zelf zijn ze kin-

derloos en ze vonden het een

grote eer om dit te mogen zijn.

Gelukkig zijn ze wel al bij ons

op bezoek geweest om het

kleinkind te bewonderen en

dan is het heel vertederend om
te zien hoe zo'n trotse ruwe

bolster met zo'n klein kindje

omgaat. Bij de doop van onze

Patrick Voi en zijn partner Andrea

Ron van Solingen stond toch

wat aangeslagen in de keuken

de boel schoon te maken voor

de eventuele nieuwe eigen-

aars. Hij had net een leuke

nieuwe kaart geïntroduceerd,

die door de {helaas weinige)

gasten goed was ontvangen.

Ron is inmiddels alweer aan

het werk in de elektrotechniek

bij zijn vorige werkgever. Hun
droom is weg, maar ze zijn wel

een enorme ervaring rijker, zo

verzekerden ze me.

Hiermee kom ik gelijk op het

volgende: de BZetter Lennart

de Brabander, die jarenlang

dochter in april a.s. willen

Lennart en Laila graag aan-

wezig zijn. Ik hoop dat het

moge lijk voor ze blijft. Ik houd

u op de hoogte.

De Lift

Eindelijk was het dan zover.de

openingsplechtigheid van de

Lift bij het station. Na de ope-

ning werd iedereen uitgeno-

digd om het glas te heffen bij

café de Kippetrap.die speciaal

voor deze gelegenheid was
opengegaan. Veel politici en

veel heren in driedelig kos-

tuum,die allen heel trots waren

op de geleverde prestaties.

Er werd weer 'ouderwets'op de tafels gedanst in 't Wapen!

Speciaal .voor deze middag
hadden Frank en Lotte (de uit-

baters van de Kippetrap, red.)

een extra kracht aangetrokken,

niet wetende dat heren in

driedelige kostuums overdag

hooguit één glaasje drinken en

politici in het algemeen voor-

zichtig zijn met drinken in

openbare ruimtes. Gelukkig

kwam ik in gesprek met wat
heren van de Ouderenpartij,

die in de eerste plaats alle tijd

hebben en ten tweede van een

goed glas wijn houden, ook

overdag. Net toen we bezig

waren met de problematiek

met betrekking tot het vinden

van een goede wethouder voor

de Ouderenpartij, werd er met

luide stem rechts van ons

geroepen: met de Ouderenpartij

wil ik niets te maken hebben.

Dit was mijn eerste kennisma-

king met Annelies van Kooten,

waarvan ik later vernam dat zij

voorzitter is van de plaatselijke

PvdA. Als je zoals ik niet zo

bevlogen bent van politiek is

het bijzonder amusant om te

horen hoe de dames en heren

politici met elkaar omgaan. De

één heeft geen visie maar
bestrijdt dit natuurlijk, de ander

heeft geen standpunt maar
bestrijdt dit natuurlijk ook weer.

Dan komen de argumenten,

wat de één en wat de ander

dan wel of niet in het verleden

zouden hebben gezegd of

beweerd. Dan is het even rustig,

dus kan er weer een glaasje

besteld worden. Daarna heeft

de één weer geen standpunt

en de ander weer geen visie,

en ook dit bestrijden ze allemaal

weer. Dan komen de echte

argumenten en het opbieden
'

van het aantal velletjes A4 die

men vol zou kunnen schrijven

over wat men al bereikt heeft

met zijn of haar partij. Als je

alles zou moeten geloven, is er

in Zandvoort niets meer wat
niet opgelost is. Als dit politiek

is, ga ik me ook verkiesbaar

stelten. Ik bood de politici nog

een drankje aan. De teksten

"Nog één glas dan", of "Dit

was echt de laatste", had ik

daarvoor al meerdere malen

gehoord. Ik nam afscheid van

"de ouderen", een woord dat

volgens Annelies ontzettend

stom klinkt omdat je elke

oudere over één kam scheert.

Ook van Annelies nam ik af-

scheid en als ze haar politieke

accent af en toe even zou ver-

geten, is het gewoon een leuke

vrouw waar je gezellig mee
kan converseren.

Ron van Solingen brengt de keuken van 't Wapen op orde

£)



Valentijn
I Jef & Henk

Bluïjs
öloemsierkunst I

14 februari

Valentyn

niet verbeten!

Haltestraat# Zandvoort tel.: 023-57 120 &>

Take Fïve
PFHlUaXFKT «HW4*nPJW( JUXEW A4f¥ flf

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Valentijn menu 14 februari € 35,00
takea taxi 10 take five (023-5711600) voor €5,00

WORDT U GEHAALD EN CEBRACHTll

NIET NATWORDEN
EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Amuse

huisgerookte zalm
MET LAUWWARME KREEFTENOLIE

Lamsham
met pompoenp1t0lie en truff eltapenade

Klassieke wildbouillon
METTUINKRUIDEN

ROUCETFILET
GEGAARD IN ROZEMARÜNBOTER

Hertenbiefstuk
METEEN JUS VAN SHII-TAKEN

Italiaanse liefde

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

14 februari

Romantisch Valentijndiner

met Live Muziek

restaurant
Voogel

Haltestraat lO - Zandvoort
TEL. 023 57 309 29

Denk aan iedereen die u lief is in dit

leven, door ze een doos

Leonidas bonbons te geven.

f Bonbonjtiëre:iere\
33 )Hallesfraat J™

ZANDVOORT y
tel. 0^3-5715584^

En voor diegene die u riet meest

nastaat, bestelt u een

hartvormige Valentijntaart.

oïl iw
Valentijns Menu

Amuse

Tartaar van zalm met roe rei & bieslook

of

Gerookte kalkoen salade met rozendressing

Rolmops van tong & tonijn met beurre blanc

of

Kalfs entree otc met een dragonsaus en

reepjes parmaham

H azelnootparfait

of

Crêpc suzet te met Grand Marnier

€ 28,50
VOOR MEER INFO Tel 023 - 57 137 22

www.cafeneuf.nl

wy
14 februari

Niet alleen

voor bloemen!
v -

& BLOEMENHUIS
ciO. ^Bluyé

Winkelcentrum Noord

Pasteurstraat 6 - Zandvoort

Tel.: 023 57 150 25

Inde Nederlandse asielen maar liefst 164 jonge kat-

zitten heel veel katten, jes opgevangen, waar de

zo ook in het asiel te eigenaren zich geen raad

Zandvoort, Nog te vaak mee wisten,

laten mensen hun poes of

kater de vrije hand. De afdeling Haarlem &
"Nestjes zijn zo leuk voor Omstreken van de Dieren-

de kinderen', 'Dat is toch bescherming organiseert

de natuur van zo'n dier', vanaf Valentijnsdag de

en 'Die kittens raak ik heus populaire kortingsactie op

wel kwijt' zijn nog te vaak de castratie en sterilisatie

de niet goed doordachte van katten. Vanaf 14'ebrua-

argumenten. En natuurlijk ri kunnen particulieren 3

zijn ze schattig, die kleine maanden lang een korting

katjes. Maar het blijkt in van (minimaal) <ï 10,- krïj-

de praktijk heel lastig om gen op de kosten van de

een goed tehuis voor de operatie. Voor meer infor-

diertjes te vinden. De kit- matie kunt u zich wenden

tenopvang van de Dieren- tot de Dierenbescherming,

bescherming heeft in 2005 tel. 023-534 3440.
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VAL£*TIJt4
14 februa ri i s het weer zo ver.

De dag van de geliefden, Valentijnsdag, roept

weerom aandacht en dan met name aandacht voor

je liefje. Voor beide geslachten kan het een probfeem opleve-

ren bij het uitzoeken van een leuk cadeau. Voor het manne-

lijk geslacht in het bijzonder, is het vinden van een orgineel

en lief cadeau vaak een probleem. Wat koop ik dit jaar voor

mijn vrouwtje? Gillend gek lopen ze winkel in en winkel

uit om iets te vinden wat bij hun valentijn in de

smaak zal vallen. Mannen, niet getreurd,

wij zullen jullie helpen met een aantal

tips en trucs om jullie schatjes blij

te maken en hun hoofden

op tilt te laten

slaan.

5 Tips

bij het vinden van een

superleuk cadeau:

V Tip 1 V
Heb je niet veel geld bij de

hand of hebben jullie beiden

afgesproken om tijdens

Valentijn niet veel geld uit te

geven en wil je toch origineel

zijn? Geef haar een leuke CHO-

COCARD. Dit kun je via

www.chococard.nl bestellen

voor maar€ 3,95! Ze zal dan

zeker voor je smelten. Ben je

niet zo goed met computers

en vindje dit alleen maar veel

te veel gedoe? Ren dan zo snel

mogelijk naar parfumerie

Moeren burg in de Haltestraat

en haal daar een speciale

Valentijn parfum, Scent-Ups,

voor slechts € 2,95! Makkelijker

kan niet!

V.Tip 2 *
Heb je iets meer te besteden,

maar niet heel veel? Stuur haar

een aantal Valentijnskaarten

op. Niet één, maar drie of

meer! Zet je naam er niet

onder, maar schrijf: Van je stil-

le minnaar'. Zo voelt ze zich

alleen maar meer geliefd.

Uiteindelijk kan je natuurlijk

verklappen dat ze allemaal van

jou zijn. Dan zal ze ais een blok

voor je vallen! Leuke kaarten

zijn te koop bij de Br una in

Zandvoort!

P.S: bij het schrijven van de

kaarten moet je natuurlijk

steeds een ander handschrift

gebruiken, anders heeft ze het

natuurlijk door!

r
V Tip 3 v

Breng haar een ontbijt op bed,

terwijl je een roos in je mond
beethoudt! Ga desupermarkt

in en laatjeje van je beste kant

zien. Koop lekkere croïssantjes,

verse jus d'orange,jam, hagel-

slag en natuurlijk aardbeien

met slagroom en champagne!

Je zult zien dat ze alleen maar

meer voorje valt! Onthoud wat

zij lekker vindt in de ochtend,

daar scoor je alleen maar pun-

ten mee!

»Tip4»
Geef haar lingerie. Bij Heather

in de Kerkstraat hebje schat-

tige bh-tjes, leuke strings.cor-

setten en boxers. Kijk wat voor

kleur jjj zelf leuk vindt en wat

haar zou staan. Rood is al te

snel fouten alleen zwart niet

echt orgineel! Ben je van plan

om lingerie te kopen probeer

dan haar maten te achterha-

len! En als je daar niet achter

kan komen; zorg dan dat je

altijd, maar dan ook altijd een

kleinere rnaat koopt! Anders

zal je -vriendin niet gechar-

meerd zijn en voelt ze zich

alleen maar dik (dankzij jou) en

is dus haar valentijn verpest!

V Tip 5 *
Boek bij NH-Zandvoort een

Valentijnarrangement voor

maar € 80,00 p.p.! Het is

natuurlijk wéér in Zandvoort

en klinkt misschien saai, maar

je zit waarschijnlijk nog dich-

ter bij het strand en je kunt om
room-service vragen! Wie wil

dat nou niet? Je Valentijn zal

het alleen maar schattig, lief

en romantisch vinden!

Commercieel gedoe of niet... Valentijn is een feit

» Een romantische dineetje/

ontbijtje doet het altijd goed.

Vee! geld hoeft het niet te

kosten, thuis kan je het ook

gezellig maken. Met een mooie

bloem op zijn bord, lekkere

hapjes en na afloop een

massage maak je hem zeker

blij.

* Een lekker luchtje is natuur-

lijk wat afgezaagd, maar

vergeet niet dat er in de

Zandvoortse parfumerie meer

te krijgen is dan een luchtje.

Stel een verwenpakket samen...

meerdere kadootjes doen het

ook goed en het ziet er indruk-

wekkend uit.

V Mooi ondergoed is niet

alleen voor dameS leuk om te

krijgen. Mannen voelen zich

ook lekkerder in goed onder-

goed. En jouw oog wil toch oef

wat?

* Ga eens langs bij eQivan
de woonwinkels die Zandvoort

rijk is. Misschien heeft je

Valentijn net een nieuw huis

of interieur.

Wie wil nou niet dat de liefde wordt bevestigd

door middel van lieve woorden, warme avondjes

en op 14 februari met een leuk, origineel kado ?!

Veel mannen zijn niet echt goed met kado's,

en dan vooral als het gaat om het geven er van.

Een hoge irritatiefactor bij veel vrouwen.

Sloofje eens uit voor hem met Valentijn en wie

weet neemt hij hier een voorbeeld aan.

Heb je het getroffen met je schatje en is hij van

nature ai super attent en romantisch?

-Cf 2 M !l

Misschien staat hier dan ook wel een

leuke Valentijn-kadotip tussen om je lover

eens flink te verwennen.

Dames, succes! ^
Maak er wat speciaals van dit jaar.

En dan voor de wel heel

speciale mannen...

* fs hij gek van auto's en het

circuit ? Een rit in een raceau-

to of een antislipcursus vindt

hij vast het einde, www.kado-

pagina.ni helpt je verder.

V Kijk eens op www.yoursur-

prise.com. Je kan hier zijn naam
en wat persoonlijke gegevens

invullen en krijgt dan voor

12,95 een persoonlijk liefdeslied

op cd-single thuisgestuurd.

* Neem hem mee naar het

theater voor een mooie voor-

stelling, Vergeet Amsterdam
eens en ga eens naar een

andere stad en boek er meteen

een overnachting bij in een

mooi hotel. Romantiek gega-

randeerd I

Moet wel lukken toch?

Hebje nou geen geliefde.. ..niet

te treurig zijn hoor.

Dit jaar valt Valentijnsdag op

een dinsdag en is vrijwel ieder-

een gewoon op zijn/haar werk.

Time flies en voor je het weet

is het weer de 15e. Huur een

leuke film (niet te romantisch

natuurlijk) en eet chips.

14 Februa

Is voor mij wel een speciale

dag. Eigenlijk de leukste

dag van het jaar. Niet

omdat ik overladen word

met rozen, gedichten of

andere romantische dingen,

maar omdat ik jarig ben op

de dag van de liefde. Kaarten

en bloemen genoeg dus.

Misschien dat ik daarom

nog nooit iets voor Valentijn

heb ontvangen!

Ik weet nog heel goed hoe

het vroeger op school ging.

Je kon een roos bestellen

en die werd dan in de klas,

tijdens de les, aan de uitver-

koren persoon gegeven. Een

gespannen sfeertje bracht

dat altijd met zich mee.

Iedereen wilde wet zo'n roos,

maar er waren er meestal

maartwee of drie in de klas

die er een kregen. Meestal

waren het dezelfde personen

die er een in ontvangst

mochten nemen. Soms van

een stille aanbidder, maar

ook vaak van de vaste ver-

kering. Jammer genoeg

heb ik die middelbare school

periode altijd alleen maar

mogen toekijken naar de

rood aanlopende hoofden

van de gelukkigen die er

eentje kregen.

Om de avond van de 14e

februari hoefik me ook nooit

echt druk te maken om
een romantisch dineetje of

ander soort happening.

Meestal vier ik mijn verjaring

op de dag zelf met mijn

ouders en gaan we lekker uit

eten. Mocht er een vriendje

in het spel zijn, gaat hij

gewoon mee,

Kadootjes kopen en aan

iemand geven vind ik wel

erg leuk. Kadootjes krijgen is

natuurlijk nog leuker!

Over vijf dagen is het weer

zover. Sk kijk er al naar uit.

Niet alleen naar mijn ver-

jaardag natuurlijk, maar in

mij zit ook een sprankeitje

hoop en nieuwsgierigheid...

Zou het heus?

v^
MoU/

&
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AANBIEDING
WITTE

BOLLEN
£achtr en smaKeltiR'

€0,99
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5 PETIT
PAINS

OoK om jel| af te baKKen!

€0,99

4 APPEL-
FLAPPEN

AmbaehteÜjK en oVenVers'

€1,99
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APPELTAART
VOOR 6 PERS.

^poofcmoedeps tï>ots!

€ 4,95
' "* ' ** '

"~ m *l

'

i
**• "*- "1

i
'• "! ii« *"^ n

'

i_)(\ B i
i
r > iiD !

*
_ ,
n i_ ^

OAT BRAIN
800 grs. brOOd -fijn volkoren

met gemalen zonnepitfen

SUm Voor de slanUe lijn!

€ 0,99

Bertram
S§)BROOD

Raadhuisplein 14 -ZandvoortU^e ^^vdmgen^n geldig van
donderd^ 9 t/m 2<>ndag 1* jM»*u**i 2006 T

'
023 " 5?3 64 61

X

Bertram & Brood,

geboren uit een passie.

Toen al, in 1898, realiseerde

grootvader Bertram zich dat

het dagelijkse brood meer

moest zijn dan verplichte kost.

Voedzaam brood gemaakt van

de pure granen en met liefde en

toewijding bereid. Die gedachte,

zijn werklust en passie voor

eerlijk brood bakken vormden

de basis voorde ambachtelijke

Bertram & Brood dorpsbakker

van nu.

•



Vijfenvijftig plufr
door Ton Timmermans

Kent u hem nog: Johan Buziau

Hi] legde de basis voor het

huidige theater. De theater-

makers van vandaag zien hem
ais het grote voorbeeld.

Zonder Johan Buziau zou het

Nederlandse cabaret een heel

ander gezicht hebben.

Van jongs af aan wilde hij

theaterartiest worden. Zijn

beroemdste creatie zou die van

professor Rikiri worden. Met
zijn kolderieke optredens heeft

Johan Buziau veel bijgedragen

aan het successen van de

vermaarde Sleeswijkrevue.

Kans
In 1877 werd hij in Den Haag
geboren. Johannes Franciscus

Buzia u's talenten kregen in zijn

muzikantenfamilie alle kans

zich te ontwikkelen. De jonge

Johan wilde de mensen graag

laten lachen en al op zeven-

tienjarige leeftijd werd hij

fulltime artiest. Hij bracht

komische nummers op de

planken, waarmee hij een

bekoorlijk financiële gezins-

bijdrage kon leveren.

Spelbreker

Gemakkelijk zou hij een inter-

nationale carrière op kunnen

bouwen, maar de Eerste

Wereldoorlog werd spelbreker.

Noodgedwongen moest de

jonge clown zich beperken tot

Nederland. Zijn komisch talent

bleef niet onopgemerkt. In

begin 1900 ontstond een nieu-

we theatervorm: de revue. In

die omgeving voelde een

clown ais Johan Buziau zich als

een vis in het water. Vanaf 1914

was hij dan ook de grootste

publiekstrekker voor het Eerste

Nederlandse Revue Gezelschap

van theaterproducent Henri

ter Hall. Van 1928 tot 1942

schitterde Buziau als dè grote

ster van de Sleeswijkrevue.

Film

Buziau was ïn de periode

tussen de beide wereldoor-

logen onbetwist Nederlands

populairste komiek. Film-

beelden zijn nooit van hem
gemaakt omdat hij bang was

dat het publiek anders niet

meer op zijn theateroptredens

af zou komen. In 1942 werd

Buziau, evenals vele andere

populaire Nederlandse arties-

ten, door de Duitse bezetters

opgepakt en weer snel vrij

gelaten. Na zijn gevangen-

schap trad hij nooit meer op.

johan Buziau, de meest populaire

komiek van voor de oorlog, kreeg de

bijnaam 'de kunstenaar van den lach'

Imitatie

Al in de Tweede Wereldoorlog

begon een van zijn navolgers

met een Buziau-imitatie:

Toon Hermans. Die zou later

uitgroeien tot een van de

grote drie van het naoorlogse

Nederlandse cabaret. Ook de

andere twee leden van dat trio,

Wim Sonneveld en Wim Kan,

lieten geen gelegenheid voor-

bij gaan iedereen te laten

weten dat ze Buziau als een

van hun grootste voorbeelden

beschouwden,

'De kunstenaar van den lach',

zoals Johan Buziau ook wel

genoemd werd, overleed begin

1958 in Rijswijk, Zuid-Holfand.

Nieuwe vereniging van stamboomonderzoekers
Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische

Computer Vereniging is bedoeld voor mensen die stamboom-

onderzoek als hobby hebben en daarbij gebruik maken van de

computer. Een belangrijke informatiebron daarbij is het wereld-

wijde internet.

Volgens de initiatiefnemers

evolueert ook deze hobby mee
met de ontwikkelingen van de

techniek. Zo zijn er vandaag

de dag legio computerpro-

gramma's om de verkregen

stam boom gegevens logisch

en netjes te rangschikken.

Met behulp van de computer

kunnen sneller onderlinge

familiebanden worden ontdekt.

Daarnaast gaan steeds meer
archiefinstellingen er toe over

om delen van hun archieven

via het Internet beschikbaar

te stellen. Neem alleen al

het landelijke Gen Lias-project.

Voor iedereen die als hobby

stamboomonderzoek heeft is

deze instelling van enorm
belang, omdat daarmee de

gegevens van de Burgerlijke

Stand via het Internet beschik-

baar komen. Zolang een archief

nog niet via het Internet is te

raadplegen moeten de gezoch-

te aktes bij de archiefinstelling

zelf worden ingezien.

Onder het motto "leden voor

leden" werkt de vereniging

aan belangenbehartiging, uit-

wisseling van gegevens en

ervaringen. De krachtenbun-

deling zorgt ook voor profes-

sionalisering en kwaliteits-

verbetering. Plan is dat de

vereniging collectieve projecten

wil gaan optuigen, workshops'

en themabijeenkomsten gaat

organiseren.

De nieuwe vereniging wil

bijdrage leveren aan de

ontwikkeling van digitale

toegankelijkheid van archieven

en de noodzakelijke voorouder-

gegeven s. Ook pleit zij voor een

betere en inzichtelijker een-

heid van door archivarissen

gehanteerde tarieven, want de

overheid heeft hier nog geen

richtlijnen voor gegeven.

Voorts gaan de ontwikkelingen

in de computertechnologie

snel en is het zaak om ais

stamboomonderzoeker een

beetje bij te blijven. Zo biedt de

vereniging met artikelen en

tips op haarwebsite en in haar

digitale nieuwsbriefde nodige

informatie voor haar leden.

Voor meer informatie: www.
computergenealogie.org.
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Woonbond opent meldpunt

huurtoeslag
ledere huurder van een woning wist het precies. Zijn of haar

huursubsidie stond altijd maandelijks op de bankrekening.

Nu voelt Woonbond Nederland zich niet gerust op een correct

verloop van de nieuwe regeling voor huurtoeslag, de vroegere

huursubsidie.

De Nederlandse Woonbond
opent een meldpunt. De bond

wil de financiële consequenties

voor huurders inventariseren.

Dit om eventuele knelpunten

onder de aandacht te kunnen

brengen van de Belasting-

dienst, de Minister van VROM
en de politiek.

De Woonbond maakt zich

ongerust of de uitbetaling van

de huurtoeslag goed verloopt:

de dienst toeslagen van de

belastingdienst heeft nu al laten

weten dat van de 6 miljoen

aanvragen voor zorg- en/of

huurtoeslag er 300.000 onvol-

ledig waren ingevuld.

Ontvangt u minder huurtoe-

slag dan vorig jaar?

Heeft u opeens geen recht

meer op huurtoeslag?

Komt u daardoor financieel in

de knel?

Of heeft u uw klacht gemeld

bij de belastingdienst maar
bent u niet tevreden over de

bejegening?

Bel dan het meldpunt of vul

het formulier in op

www.woonbond.nl.

Het telefonische meldpunt is

elke maandagmiddag bereik-

baar van 14.00 tot 16.00 uur

via telefoonnummer

020-5517755.

Toelichting huurtoeslag

in ïnlooppunt
Tot 1 januari j.l. heette het huursubsidie. De overgang naar

huurtoeslag roept vragen op. Daarom verzorgde woningcor-

poratie EMM een beknopte uitleg over de nieuwe regeling.

Makkelijker wordt het niet.

Van de ene op de andere dag

heet het geen huursubsidie

meer, maar huurtoeslag. Niet

het ministerieVolkshuisvesting,

maar de Belastingdienst gaat

nu het geld uitbetalen.

Hoe en waarom
Het hoe en waarom legt Rob

Wassink van woningcorporatie

EMM uit voor de aanwezige

ouderen in het zaaltje van de

bibliotheek.Tot einde vorigjaar

werd het geld voor de huur-

subsidie in de meeste gevallen

overgemaakt aan de huurder

of rechtstreeks aan de wontng-

bouwvereniging. Vanaf nu

ontvangt de huurder het geld

van de Belastingdienst.

Inkomen 2006
"Als het goed is hebt u al een

rode enveloppe van de belas-

ting gehad", begint Wassink

zijn betoog. In die brief maakt

de Belastingdienst of uzelf

een schatting van uw inko-

men voor 2006. Het inkomen

dat u gaat krijgen bepaalt

hoeveel u zult ontvangen aan

huurtoeslag, de vroegere

huursubsidie.

Voorschot

De huurtoeslag wordt uit-

betaald als maandelijks

voorschot. Elke betaling op
uw rekening heeft betrekking

op de maand daarop vol-

gend. Dus de huurtoeslag

van de maand januari 2006
dient gebruikt te worden
voor de betaling van de

maand februari 2006.

Het volgend jaar (2007)

ontvangt ü een eindafreke-

ning over de uitgekeerde

huurtoeslag van 2006.

Hulp

Het is dus zaak iedere tussen-

tijdse wijziging van uw inko-

men door te geven aan de

Belastingdienst. RobWassink:

"Schroom niet eventueel

onze hulp in te roepen: EMM,
Thomsonstraat 1." Als u de

weg kwijt bent hoe een en

ander moet, .kunt u ook

terecht bij Loket Zandvoort

aan de Louis Davidsstraat 17

(Gemeenschapshuis).

£>
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100 x Sinterklaas

100 x Kerstmis

100 x Oud en Nieuw gevierd

en dan zelf

\JvJ Iddr worden:

H.W. van der Werff - Kramer
*r «

Daar zijn we trots op!

,i -$ %Rein en Grada
Rein en Manon
Andries en Anja

Sophie 6* Claudia e. Tom

2? Hoera!
Oma Burkie

wordt maandag

92 jaar!
/Ml

Hartelijk gefeliciteerd

Tim, Marco en llona

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17,00 uur tot 08,00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

rVlonuta fr
1

Westerveld en Van Beek 1
Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 7010

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep.

Bosstraat 7,

Tel: (023)562 70 10

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023)584 16 82

Info uur Is donderdag van

aemaendlD.OO-U.OOuur

in her virvaartttnrrum

'Be Cipres"te Ntem-VfnneB

Meerinformatk?

Bet wis gerust

Kerkdiensten

ZATERDAG 12 FEBRUARI

A iini

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs en pastor D. Duijves

Gereformeerde Kerk, Juf/anuweg

Geen dienst i.v.m Oecumenische viering in Prot. Kerk

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

Geen dienst i.v.m Oecumenische viering in Prot. Kerk

Protestantse gem, Aerdenhout,

Leeuweriken/aan ?, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Pauïus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10,30 uur pastorC. van Polvliet

Burgerlijke stand

28 januari 2006 - 3 februari 2006

Geboren:

Thijs Dirk Nicolaas Marinus zoon van: Cappel,

Martijn en: van Diepen, Karin Helena Maria.

Gehuwd:

Hagen, Eduard en: Kerkman, Gerda.

Jansen, Paddy Paul en: Barones van Tuyll van

Serooskerken, Bryony Emilie Elise.

Overleden:

Landman geb.Vierveijzer,Jacoba,oud 85 jaar.

Garbett, Sylvia Patricia, oud 63 jaar.

van Malsen geb. Boljaantje, oud 83 jaar.

Borst gebVerhoeven, Antoinetta Cornelia,oud 92 jaar.

Meijer, Gerard, oud 84 jaar.

Schok ken kamp. Jan, oud 80 ja ar.

Da broek, Robert, oud 70 jaar.

van Veen geb. Koot, Wilhelmina Comelia Helena

Antonia, oud 93 jaar.

Corsten.Carolina Jacoba Maria, oud 59 jaar.

openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34,

T (023) 5714131

ma: 14,00 uur - 20.00 uur

di: 14,00 uur - 17.00 uur

WO: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

ia: 10.00 uur - 14.00 uur

Gesponserd door.

Club Nautiqueg)
Strandpaviljoen 23 Tel, 023 571 57 07

Feb uari Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 9 01.00 08.28 13.18 21.39 -

Vr 10 02.00 10.00 14.29 22.44 -

Za 11 02.50 10.44 15.08 23.44 IjJilTTTtJ

Zo 12 03.29 11.29 15.50 -

Ma 13 Hl 00.49 04.10 12.09 16.19

Di 14 - 01.04 04.40 12.29 16.49

WO IS WÊ 01.14 05.09 12.49 17.20

Do 16 - 01.14 05.39 13.19 17.52

Colofon EPp^&P^J|H

Verschijnt iedere donderc agen wordt gratis

huis-aan-htiis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie;

Hogeweg 32

2042 CH Zandvoort

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732 752 Email: joop€>

Email: redactie i?1 zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30- 16,00 uur.

Opmaak:

IR Design Zandvoort

Druk:

Overige dagen op afspraak. Boesenkool Krantendruk B.V.

Castritummerwerf 23-37

Advertentieacquisitie: 1901 RW Castricum

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

Verspreiding:

verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

advertenties® 023-5716105 of

zandvoortsecou ra nt.nl 06-12136136

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 - 46d 460 26

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

toegestaan zonder uitdrukkelijk ; toestemming van de uitgever. , ,



VAN

SCHAJK
Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AAN KOOP-VERKOOP /

TAXATIES - H UUR-

VERHUUR -BEHEER/

HYPOTHEEK

/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Witte Veld 56

In kindvriendelijke nieuwbouwwijk gesitueerde

royale twee onder een kapwoning met garage,

oprit voor meerdere auto's en voor- en achter-

tuin op het zuiden. Ind. modern toilet; royale

L-vormige woonkamer met bamboeparket;

moderne en royale open woonkeuken met

inbouwapparatuur; ie et: royale overloop; toilet;

moderne badkamer met ligbad, separate douche

en dubbele wastafel; 3 slaapkamers; 2e et.:

slaap- annex werkkamer.

Vraagprijs € 529.000,- k.k.

Op de eerste etage gelegen fraai verbouwd

driekamerappartement met balkon op het

zuidoosten, ind. woonkamer met massief houten

(afeelia) vloerdelen, spiegelwand en openslaande

deuren naar balkon; moderne witte hoogglans

keuken v.v. inbouwapparatuur; 2 slaapkamers

met kastenwand; moderne badkamer met dou-

checabine, wastafelmeubel en toilet; wasruimte.

Garage ter overname voor € 27.500,- k.k.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

In Residence Phoenicië ligt dit moderne en ver-

zorgde 3 kamerappartement met groot balkon

op het zuiden en inpandige berging. Ind. hal;

living met eiken vloerdelen en schuifpui naar

balkon; luxe en moderne open keuken v.v.

inbouwapparatuur en granieten blad; 2 slaap-

kamers; moderne badkamer met ligbad, douche

en wastafel; bijkeuken. Videofooninstallatie.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

3<.wekery

^V. aan SueeJJ

Denk aan uw Coniferen

strooi bitterzout!

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe ytfÖS
eng ebnu i kte auto's éf^^^Q

S|y« KamerlinghOnnesstraat 23 \ysL"?0
BilAE Tel.: 023 571 45 80 ^EêS*

www.autobedrijfzandvoort.nl

Als
Zandvoort

je lief tó •

Wat mij beireft worden

wc de badplaats van Nederland!

Maar laat Zandvoort toch cersl en

vooral van zijn inwoners blijven.

U zult het met me eens zijn dat hel

hier goed loeven is.

Als ik er aan kan bijdragen dat dit zo blijft of, belangrijker nog.

kan verbeleren. zal ik dit niet laten.

We willen uiteindelijk allemaal, jong en oud(cr) een plek

waar we ons echl Ihuis voelen. Als u dat wilt ga ik er voor.

Met de PvdA achter mij natuurlijk.

Voor wie her echt wii weten:

Nico Stammis

Ik ben 57 jaar, zo voel ik mij en zo hoort hel ook. Ruim Twintig

jaar lid van een ondernemingsraad, waarvan elf jaar voorzitter.

Ik heb meegedacht, belangen verdedigd, ben op bressen

gesprongen en altijd recht in teders ogen blijven kijken.

Dal wil ik graag blijven doen, dus wie weel.,...

PvdA

c H. WILLEMSE
ILEKTROTECHNIEK

Elektrotechnische werkzaamheden
Bevel tig ingsinstallaties

BrandmeEdinstailaties

Cam e ra-bewa k i ngssystemen

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

Burg. Engel berts straat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

email: h3nswrllemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umulden - Heemstede - Zandvoort

i

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)
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Twee keer gelijkspel Zandvoort Noord
De afgelopen twee vrijdagen speelde Zandvoort Noord thuis in

de Korverhal. De wedstrijd tegen EDO leverde een zwaar bevoch-

ten gelijkspel op, waarbij Zandvoort Noord in de allerlaatste

minuten de kans had om de overwinning naar zich toe te trek-

ken. Uiteindelijk werd het 6-6, waarbij Arthur Paap en Alex

Verhoeven ontbraken in de ploeg van Rob Snijders.

Arno Stobbelaar

Deze twee spelers waren er

weer wel bij in de tweede
wedstrijd, tegen BSM,de kop-

loper in de competitie. Nu
waren Michel Sidar en Oscar

Vos er niet bij. Voorafwaren de

Zandvoorters er nog niet zo

gerust op. Dat het voorgevoel

juist vvas, bleek snel toen de

Bennebroekers de score open-

den en met fris en snel voet-

bal een voorsprong namen.

Lang kon BSM niet van deze

voorsprong genieten. Arno

Stobbelaar maakte snel de

gelijkmaker. BSM wist weer
afstand te nemen en vlak voor

het einde van de eerste helft

prijkte 2-4 op het scorebord.

Het duurde elf minuten in het

tweede bedrijftoen de marge

door Zandvoort Noord naar

één terug gebracht werd. Bij de

3-4 stand, moest er een speler

van BSM er tijdelijk af, door een

overtreding. Snel daarna wist

aanvoerder Rob Smits de gelijk-

maker aan te tekenen. Met nóg

5 minuten te gaan, kwam BSM
opnieuw op een voorsprong.

Zoals zo vaak zat het venijn in

de staart. Arthur Paap maakte

de gelijkmaker en daarmee

haalde Zandvoort Noord

andermaal een punt tegen een

hoger geklasseerde ploeg,

Voetbal

Hard werken levert resultaat op

Als je dan niet met oogstrelend voetbal je tegenstamder kan ver-

slaan, moet het maar door hard werken. Dat moet de gedachte

geweest zijn bij de zaterdag voetballers van sv Zandvoort. Door

hard voor el kaar te werken en te vechten voor iedere bal versloe-

gen zij het hoger genoteerde ZCFC uit Wijdewormer met 1-0.

Uiteraard, zo langzamerhand

is dat schering en inslag,

moest trainer Guus Marcelle

weer eens schuiven met zijn

pionnen omdat Sven van Nes,

Robin Castten en Mark v.d. Berg

om uiteenlopende redenen

niet aanwezig konden zijn en

Barry Paap heeft i.v.m. privé

redenen voor de rest van het

seizoen bedankt.

Er was echter ook een licht-

puntje voor de veel geplaagde

oefenmeester: Dennis Keuning

kon voor het eerst dit seizoen

weer in de basis staan. De lang

geblesseerde speler zorgde

vooreen bijna serene rust op

het middenveld. De technisch

begaafde Keuning liet echter

ook zien dat hij een stevige

aanpak van de tegenstander

niet schuwt.

In de eerste helft hielden de

kemphanen elkaar, voor wat de

score betreft, in evenwicht.

Zandvoort was weliswaar

vaker voor het doel van de gas-

ten te vinden maar vooralsnog

konden zijn geen wig tussen

de uitstekende keeper Kenrick

Heijn en het doel vinden.

Ook de tweede helft gaf een

sterker Zandvoort te zien. Veel

voor het doel van ZCFC maar
net dat beetje geluk om te sco-

ren ontbrak. Marcelle later: "Ik

heb met genoegen gezien dat

ze in die fase eindelijk eens ver

van de zestien durfden te voet-

ballen. Hierdoor werd de druk

op hun doel almaar groter."

Dat bleek in de 69e minuut

toen Jasmin Ahmetovic een

vrije trap op de rand van

het strafschopgebied mocht
nemen. Zwanger van effect

draaide de bal over de hoofden

van iedereen, vlak voor de

voeten va'n één van de uitblin-

kers van Zandvoortse zijde,

Pieter Brune, Met een simpele

schuiver kon hij eindelijk de

verdiende voorsprong op het

scorebord laten zetten, 1-0.

Voetbal

Spel SV Zandvoort zondag van bedenkelijk niveau
Het jonge eerste elftal van

de zondagafdeling van SV

Zandvoort, heeft afgelopen

weekend in eigen huis geen

potten kunnen breken. Sterker

nog, zo verloren kansloos

van het lager genoteerde

Spaarnwoude met 1-5!

Zandvoort kwam al in de vijf-

de minuut op een, op dat

moment verdiende, i-o voor-

sprong. Na een prachtige diep-

te pass van Hans Engl kon Thijs

v.d. Heuvel mooi afronden. Het

zou het enige wapenfeit van

deze wedstrijd zijn voor SV

Zandvoort.

Handbal

Geflatteerde nederlaag ZSC

handbalsters
Het dames handbalteam van

ZSC heeft de uitwedstrijd tegen

Legmeervogels 2 met 14-11 ver-

loren. Net als voorige week
begon ZSC met het nemen van

een 0-2 voorsprong, die in het

verloop van het eerste halfuur

door Legmeervogels werd omge-

zet in een 5-3 ruststand. Een ach-

terstand van twee punten bij de

doelwissel ing bood nog voldoen-

de perspectiefop een goed resul-

taat. In het begin van die twee-

de helft wist ZSC de thuisclub

goed te volgen, maar in de slot-

fase liep Legmeervogels uit naar

een geflatteerde 14^11 overwin-

ning. Voor ZSC maakten Romena

Daniels en Debbie Ti bboel ieder

4 goals, Laura Koning schoot

twee keer raak en Suzanne

Zwemmer maakte 1 doelpunt.

Autosport

5 uur van Zandvoort

De 5 uur van Zandvoort vormt

op 12 februari het decor van de

vierde race in het Winter

Endurance Kampioenschap.

Na de nieuwjaarsrace van

8 januari j.l. heeft Steven Gijsen

de leiding in het totale klasse-

ment. Gijsen reed beurtelings

samen met Tim en torn

Coronel. De voorsprong op

de nummers twee, John de Vos

en Dennis de Borst, bedraagt

8 punten.

De equipe met de Zandvoortse

inbreng van Dillon Koster is na

de pech bij de Nieuwjaars race

in het eigen en totale klasse-

ment weggevallen. Toch zal

het drietal Dillon en Mare

Koster (geen familie) samen
met Emmenaar Bertus

Sanders opnieuw de strijd aan-

binden.

De training is van 9.45 uur tot

10.15 uur en de race gaat om
11.30 uur van start.

De toegangsprijs is gratis.

De auto parkeren kost €7,-

De adverteerders

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders

in de krant van deze week zijn (in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor

K.WiHemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Bei tram & Brood

Bloemenhuis W. Bluys

Bloemsterkunst

Jef &HenkB!uijs

Boudewijn's Visservïce

Café Neuf

Café Oomstee

CDA
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNC Groep

Danzee

Greeven Makelaar

ijzerhandel Zantvoort

Kippetrap

La Bon bon niére

La Fontaneila

Lokaal 't

Monuta

Nova College

Ouderen Partij Zandvoort

P.vanKleeff

PvdA

Take Five

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Voogel, Restaurant

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

£>
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I Ram
21 mrt. -20apr.

Van nature ben je een solist, maar

het lukt steeds beter om samen te

werken. Daar zit nu ook je kracht.

Probeer je energie te bundelen,

samen krijg je nu meer voor el kaar

dan in je eentje!

V7^ Stier

*
til 21 april - 2o mei

Het lijkt allemaal zo mooi, maar

aan het eind van deze week merk

je toch dat je niet erg van die

geliefde of goede vriendin op aan

kunt Projecteer je angsten niet op

die ander, maar volg gewoon je

eigen weg!

0|i Tweelingen

ïrfjtt 2i mei -2ojuni

Je loopt eerst nog wat injezelféninje

hu is te rommelen,maar latef indeweek

ga je als een speer! Je pakt die kansen

om je ontplooien met beide handen

aan. Al die ideeën die je al een tijdje

had, krijgen nu eindelijk meer vorm.

•0k Kreeft

S 2ijuni - 22ju/i

Je huis en thuis is je basis. Als daar

dingen niet kloppen, word je ner-

veus. Als je van mening verschilt

m et je 1 1ef over de in ri chti ng erva n,

of de besteding van jullie inkom-

sten, word je niet blij. Laat lange

tenen achterwege en probeer het

uitte praten!

ff Leeuw

®x 23juli - 22 aug.

Als je nu eerst je zorgen over geld

op orde brengt, kun je erna lekker op

stap met mannelijk gezelschap.

Hoewel het heel anders is dan je

gewend bent, lijkje het wel hele-

maal gevonden te hebben! Mooi!

fifc^S Maagd

^gt?; 23 aug. - 22 sept

Jeitopt je energie nu nog meer in

je werk en wat daarbij hoort. Je

wordt steeds meer de stille kracht

op de achtergrond, waar iedereen

(on)bewust op vertrouwt. Een klein

fysiek ongemak is heel tijdelijk, maar

let wel op je gezondheid!

HJ^ Weegschaal

èé 23 sept - 22 okt.

In de eerste helft van de week ben

je nog wat afwachtend en drome-

rig, i n de tweede helft ben je actie-

verenwiljemeeraandeslag.lnhet

weekend ben je een shopaholic,

daarna ben je wat voorzichtiger. Een

op I uchti ng voor je portemonnee I

-vjfefiy Schorpioen

1> 23 okt - 22 nov.

Je weet wat je wilt, maar nutwijfet

je tussen werk of thuis. Wat moet

voorrang hebben? Het liefst allebei

natuurlijk, maar niet bij iedereen is

dat weggelegd. Denk er goed over

na en maak een belangenafweging

als je niet voor beide kan kiezenl

flf'Ü-t. Boogschutter
J
7ÖJ
U

- 23 nov, - 21 dec.

Deze week loopje nog wat op je

tenen, maar je doet wel erg je best.

Dat geeft resultaat waardoor het

erna makkelijker wordt. Pak die kan-

sen nu maar om zoveel mogelijk te

leren en te studeren!

H& ste
!
nbok

•** vt) 22 dec. - 20jan.
Allerlei veranderingen in je werk

leken aanvankelijk nogal moeizaam.

Opeens blijkt het veel meer op te

leveren dan je dacht! Wel even

opletten dat de omgeving nog weet

dat hetjouw verdienste is. Daar ben

je soms nog te bescheiden in!

bffr" Waterman

gj^ 21jan. - igfeb.

De omgeving houdt de adem in! Jij

die altijd zo een vrijbuiter bent, hebt

het nu over ernstige zaken: samen-

wonen bijvoorbeeld, of een échte

baan. Je blijft angstig datje nieuwe

leven je gaat benauwen, maar dit

keer kun je daar goed mee overweg.

k^1

2ofeb. - 20 mrt.

Al lijk je soms nog wat tegen de

stroom in te zwemmen, je komt in

steeds prettiger vaarwater. Je werk

loopt ook beteren al krijg je het niet

cadeau, je komt toch waar je wilt zijn.

Dat geeft je zelfvertrouwen en je car-

rière een enorme push!

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Deze week weer eens een leuk recept voor de zaterdagavond.

Taart met hamlappen en paddenstoelen
Hoofdgerecht voor4 personen.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 175'C

Laat de plakjes deeg ontdooien.

Snijdt de paddenstoelen in plakjes.

Pel intussen de sjalotjes, en snijdt

die in stukken. Dep het vlees droog

met keukenpapieren snijd het in

grove stukken, Verhit de olie en

de boter in een braadpan en bak

hierin het vlees licht aan. Voeg

de sjalotjes, paddenstoelen,

Worcestershiresaus, tijmblaadjes

eh laurterpoedertoe.Pel het teen-

tje knoflook en pers deze erboven

uit. Bak alles nog ca. to minuten.

Schep regelmatig om. Voeg de

sherry en de bouillon toe. Vet een

ronde ovenschaal in met boter.

Schep het vlees in de ovenschaal

Leg de plakjes deeg op elkaar en

rol uit tot een grote lap. Leg de lap

deeg over de ovenschotel. Bestrijk

het deeg met losgeklopt ei en prik

er enkele gaatjes in. Zet de oven-

schotel ca. 30 minuten in de oven.

Lekker met pasta en gestoofde prei.

Benodigdheden:

500 gr. hamlappen, 25 gr. boter,

2 teentjes knoflook,

1,5 bakje paddenstoelen (gemengde),

2 el. verse tijmblaadjes,

400 gr deeg voor hartige taart

(diepvries),.

snufje zout, snufje peper,

1 e i , 6 sja lotj es, 2 ei. ol ijfol ie,

2 tl. Worcestersh i resa us,

1,5 dl droge sherry,i tl laurierpoeder,

2 tl Marmite.

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 023 - 573 r\ 52

of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl

r
Dier van de week

Dolly is een Cane Corso teef van 7 jaar. Het is een echte

knuffeltante, want na één aai kom je niet meer van haar af.

Het kan haar maar niet genoeg zijnl

Naar mensen toe is het dus

echt een gezellige dame, ook

al blaft ze in eerste instantie

wel heel erg. Ze doet nie-

mand kwaad. Tegen andere

bonden is ze wat wisselend.

De ene vindt ze niet echt.

interessant en tegen de ander

gaat ze tekeer. We plaatsen

haar liever niet met katten in

huis, want daar is ze toch

best fel op. Wat grotere kin-

deren zal geen probleem zijn,

maar ze is redelijk sterken

ook een beetje lomp dus klei-

ne kinderen is ook, niet een

goede optie om samen in

huis te hebben. Wie geeft

deze lieve dame op leeftijd

een gezellig huis, waar ze nog

lekker kan rennen en knuffe-

len? Kom gerust kennis

maken met onze dojlyl Dat

kan van maandag tot en met
zaterdag tussen van 11.00 tot

i6.oouur.Tel. 571 38 88.

Of kijk op www.dierentehuiskennmerland.nl

rTÏjSVTcl.a.CJ bij Boudewijn's Visservice

Hoelang werkt Boudewijn Beantwoord deze prijsvraag

en win een heerlijke verrassing

die wij op dit moment niet

verklappen. Dit kan tot en met
28 februari 2006. Het beste en

juist omschreven antwoord maakt

de meeste kans op de prijs.

Vergeet niet uw naam en tele-

foonnummer te vermelden.

alindevisbranche?

Email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl Of stuur uw oplos-

sing naar: Boudewijns Visservice, Voltastraat 1,2041c K Zandvoort

Oplossing vorige prijsvraag: Bijnamen van de Zeeduivel:

staartvis, roggevreter, hengelaar, hamvis, hozemond, lotte.

De prijs is gewonnen door mevr. Dorsman uit Zandvoort.

Ér worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers vam tot en met 9 komen

maaréénkeervoorin de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

7 9 5

6 5 1 7

9 1 8
Oplossing sudoku week 04

6 4 7
8 6 5 4 2 7 1 3 9

m m a

4 9 1 33 7 9 5 3 1 6 2 4

4 1 2 3 6 9 8 7 S

5 2 4
7 8 4 1 3 2 9 5 6

2 9 6 7 5 4 3 8 1 9 5 8
5 3 1 6 9 8 2 4 7

5 4 6 9 3 19 4 7 8 1 3 5 6 2

6 2 3 9 4 S 7 1 8

7 3 4 6 2 5
1 S 8 2 7 6 4 9 3

Qk
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Gemeentelijke publicatie week 6 2006

Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van

31 januari en de verdere in week 5 door het college

genomen besluiten zijn 7 februari vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op
de website.

WeIstandscommissie
Op 16 februari vergadert de Welstandscommissie.

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk

van de agenda. U kunt hiervoor het beste even

contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023) 574 01 00.

Intrekken en vaststellen diverse
verordeningen
In de vergadering van 31 januari 2006 heeft

de gemeenteraad van Zandvoort ten aanzien

van de navolgende verordeningen het volgende

besloten:

- de Veroidening Helingbestrijding 1984 is ingetrokken

en per direct vervallen. In de Algemene plaatselijke

verordening Zandvoort 2005 zijn regels ten aan-

zien van helingbestrijding opgenomen.

- de Verordening Binnentreden ter uitvoering van

noodverordeningen 2006 inclusief toelichting, is

vastgesteld en de Verordening Binnentreden ter

uitvoering van' noodverordeningen 1996 is inge-

trokken.

De verordening regelt de bevoegdheid van
personen die voor het uitvoeren van een nood-

verordening een woning moeten binnentreden.

- de Winkeltijdenverordening 2006 inclusief toe-

lichting is vastgesteld en de Verordening winkel-

tijden Zandvoort 1996 is ingetrokken. De verorde-

ning geeft mogelijkheden om winkels in het kader
van het toerisme langer open te houden.

- de Verordening Speelautomatenha IIen 2006 inclu-

sief toelichting is vastgesteld en de Speelautomaten-

verordening Zandvoort 1994 is ingetrokken. De
verordening geeft regels voor het exploiteren van

een speelautomatenhal.

- de Drank- en Horecaverordening inclusief toe-

lichting is vastgesteld en de Drank- en Horeca-

verordening Zandvoort 2005 is ingetrokken. De
verordening geeft aanvullende regels ten aanzien

van drankverstrekking in de gemeente Zandvoort.

- de Verordening inzake de behandeling van
bezwaarschriften 2006 inclusief toelichting is vast-

gesteld en de Verordening inzake behandeling van
bezwaarschriften 2005 is ingetrokken. De verorde-

ning gaat in op de wijze waarop de gemeente
Zandvoort de bezwaarschriften afhandelt.

Hiervoor wordt een onafhankelijke commissie
ingesteld.

- de Inspraakverordening 2006 is vastgesteld en de
Inspraakverordening Zandvoort 2004 is ingetrokken.

De verordening gaat in op de wijze waarop de
gemeente Zandvoort invulling geeft aan de moge-
lijkheid tot inspraak.

De hierboven vermelde vastgestelde verordeningen

treden in werking op 1 maart 2006, liggen ter inzage

bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de
website.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort:
- 2006-017Rv 1e fase, ingekomen 30 januari 2006,

Grote Krocht 12a, het gedeeltelijk overkappen
dakterras.

- 2006-01 9Lv, ingekomen 1 februari 2006, Wester-

parkstraat 10, het plaatsen van een tuinmuur.

2006-020Sp, ingekomen 30 januari 2006,

Hogeweg 46, het splitsen van woonruimte in

appartementen.

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouwver-

ordening kan worden verleend, kan tegen ons voor-

nemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de
vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit

worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Groot Bentveld, 11 esdoorns, aanvraag inge-

komen 24 januari 2006, natuurlijke dunning

esdoorns en te veel zaadvorming, wel herplant-

plicht.

- Kostverlorenstraat 39, 1 dennenboom en 1 populier,

aanvraag ingekomen 15 december 2005, bomen
veroorzaken overlast, wel herplantplicht.

- Duinrooslaan 13, 1 kastanjeboom, aanvraag inge-

komen 25 januari 2006, boom is in slechte conditie

en zal afsterven, wel herplantplicht.

- Lorentzstraat 32, 1 dennenboom, aanvraag inge-

komen 17 januari 2006, boom veroorzaakt over-

last, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

(U kunt deze inzien tijdens openingstijden.)

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort,

Bouwvergunningen verteend
Zandvoort:
- 2005-1 83Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus

Nijhoffstraat 17 het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak.

- 2005-1 84Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus

Nijhoffstraat 23, het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak.

- 2005-1 89Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus

Nijhoffstraat 19 het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak.

Kapvergunningen verleend
- Langelaan 2, 2 dennenbomen, verleend 30 januari

2006.
- Teunisbloemlaan 22, 6 dennenbomen, verleend

30 januari 2006.
- Voltastraat en Fahrenheitstraat (gemeentelijke

bomen), 10 iepen, verleend 2 februari 2006.
- Zuidlaan (gemeentelijke bomen), 2 iepen, verleend

2 februari 2006.

De hierboven genoemde verleende kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroep-

schrift heeft geen schorsende werking.

Een schorsende werking wordt pas bereikt nadat de
president van de rechtbank dat in een voorlopige

voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde

spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de president van de rechtbank te

Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient verge-

zeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning.

Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met
vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Indien

het een vergunning betreft voor evenementen, ver-

toningen op of aan de weg, het houden van optochten,

snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing

Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u

uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

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 voor-

ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag: 08.30 - 1 6 .00 u u

r

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d,

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00- 16.00uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

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

naar een vakafdefing verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Raadhuisplein gaat derde fase in

Ondanks de bittere kou,

aannemer na de jaarwiss

met volle overgave gestart met

de uitvoeringswerkzaamlr

'

van fase 2 op het Raadhuis

Die is bijna afgerond. Fl

start in de week van 7 februa

tot 11 februari. In het totaal zij

er 5 fasen, zeg maar tusser

stappen die gezet worden e

die gezamenlijk leiden tol

mooi opgeknapt Raadhuisplein.

U heeft het al gemerkt - ondanks de werkzaam-

heden is het plein steeds gedeeltelijk toe-

gankelijk voor voetgangers en verkeer en kan

het gedeeltelijk zijn belangrijke verkeersdoor-

stroomfunctie vervullen. De start van de derde

fase betekent dat een ander gedeelte onder

handen wordt genomen en dat de verkeersdoor-

stroom mogelijkheden wijzigen.Tijdens de derde

fase zal de Prinsesseweg niet meer via de Louis

Davidsstraat te bereiken zijn. Wel is het

Raadhuisplein vanaf de Prinsesseweg te

bereiken via de zijde van de Louis Davidsstraat

?j*^JÖJL

s^

waar de bushalte is gesitueerd. De Grote Krocht,

Oranjestraat, Kerkplein en Haltestraat zijn

tijdens deze fase wei bereikbaar voor het verkeer.

Bestemmings- en bevoorradïngsverkeer

Voor het bestemmings- en bevoorradingsverkeer

blijft het tijdens deze fase goed mogelijk om
de winkels in het centrum te bereiken. Via de

hierboven genoemde omleiding blijft het

mogelijk om in alle aanliggende straten van

het Raadhuisplein te komen. Door middel van

bebording zal worden aangegeven hoe de

Provincie zet Zandvoortse
risico's op de kaart

De risicokaart van Noord-Holland gaat op

7 februari online op www.risicokaart.noord-

holland.nl. De kaart geeft burgers informatie

over risico's in de leefomgeving van mensen.

Ook van de Zandvoorters. Raadpleeg straks de

kaart eens en ontdek hoe veilig het bij u in de

buurt is.

Rampen en zware ongevallen
De wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht

gemeenten om hun burgers over risico's en de

mogelijke gevolgen te informeren. De gemeenten

en de Provincie Noord-Holland hebben in 2005
informatie op de kaart gezet. Gemeente
Zandvoort leverde vorig jaar heel veel gegevens

aan om een zo compleet mogelijk beeld te

geven van de risico's. Op de risicokaart staan

bijvoorbeeld de bedrijven met gevaarlijke

stoffenopslag of de kwetsbare gebouwen als

ziekenhuizen en scholen.

Nader actualiseren

Ondanks alle inspanningen is de Noord-

Hollandse kaart nog niet helemaal compleet.

Sommige gegevens zijn nog niet (volledig)

ingevoerd, zoals de transportroutes. Het

streven is om in het eerste halfjaar van 2006
deze gegevens ook op de kaart te hebben.

Naast het compleet maken van de informatie

moeten de gegevens regelmatig geactualiseerd

worden. De gemeente zorgt daarvoor. Risico's

staan definitief op de kaart!

diverse verkeersstromen lopen. De ondernemers

worden wel verzocht om de bevoorrading zoveel

mogelijk met kleine vrachtwagens te laten

plaatsvinden.

Uitvoering

De derde fase van de opknapbeurt zal eind

februari, begin maart 2006 zijn afgerond. Daarna

zal gestart worden met fase 4. De inzet is om
vóór de Pasen alle werkzaamheden af te ronden.

Gemeenteraads-

verkiezingen

Op 7 maart aanstaande zijn de

gemeenteraadsverkiezingen.

In de komende weken kunt u op

verschillende momenten kennismaken

met de partijen en hun kandidaten:

• op 13 februari is er een politiek debat in het

NH- Hotel, georganiseerd door de Kamer

van Koophandel, Stichting Zandvoort

Promotie en het Ondernemersplatform

Zandvoort, start 20.00 uur,

• op 17 februari is er een avond voor 18-22

jarigen in Café Neuf onderde noemer

Superpolitics. Discussie afgewisseld met

veel muziek, start 20.30 uur.

• op zaterdag 25 februari is er een politieke

markt in het Gemeenschapshuls,

georganiseerd door de PvdA Zandvoort,

van 11.00 uur tot 18.00 uur.

• op zaterdagmiddag 4 maart Is er een

politiek forumdebat, georganiseerd

door de Lokale Raad van Kerken

Zandvoort, van 15.00 - 17.00 uur, in het

jeugdhuis achter de Protestantse kerk

aan het Kerkplein.
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Elzbacherstraat: Voorlopig geen onttrekking aan openbare weg

De gemeenteraad heeft tij-

dens de behandeling van het

agendapunt over de onttrek-

king van grond aan de open-

bare weg, vorige week dins-

dag, geen besluit wilien

nemen. Eerst zal er meer dui-

delijkheid moeten zijn over

het aantal parkeerplaatsen

ter plaatse en de oplossing

van dat probleem.

OPZ en CBZ hadden vooraf een

amendement ingediend dat

opschorting van de bouw zou

betekenen. GBZ wilde een meer

overtuigende uitleg over de par-

keerproblematiek. OPZ wilde dat

de rekenkamer opdracht zou krij-

gen om de plannen door te reke-

nen. Fred Paap (VVD) maakte

duidelijk dat de reken kamer een

onafhankelijk orgaan is dat geen

opdrachten gegeven kan wor-

den en meldde dat het OPZ

amendement door deWD werd

afgewezen. Ook werd het GBZ
voorstel van tafel geveegd door

de liberale voorman, omdat het

"in essentie niet om de parkeer-

plaatsen gaat". PvdA fractievoor-

zitter Gert Toonen wilde, net als

deWD,wachten met het nemen

van een raadsbesluit totdat de

rechter uitspraak heeft gedaan.

Ook het CDA wil het een en

ander eerst afwachten. Ype

Brune (CDA): "Ik zou graag van

wethouder Kooiman horen

waarom het college wil dat de

raad er-een besluit over neemt,

terwijl iedereen weet dat er een

rechtzaak loopt."

Wethouder Kooiman lichtte het

collegevoorstel als volgt toe: "U

wilt de start van de bouw tegen-

houden en dat kan niet. Niet

besluiten is ook geen optie, want

dan misbruikt u uw positie.

Juridisch moet de raad namelijk

nu een besluit nemen, dan is er

een procedure en dan kunnen

derden daar bezwaar en beroep

tegen aantekenen. Ik stel u voor:

neemeen besluit in de vorm van

het GBZ-amendement, Ga er

dan vanuit dat u de ingebrach-

te zienswijzen aangaande de

parkeerproblematiek, als raad,

nogmaals wilt beoordelen."

De woorden van de wethouder

zorgden voor enige onrust onder

de raadsleden omdat ze er niet

zeker van zijn of dit wel klopt.

Nadat de griffier hierin duidelijk-

heid had verschaft ging men
ermee akkoord.

Groen licht voor sportaccommodaties
De raadscommissie Projecten en Thema's heeft maandagavond
unaniem steun verleend aan het raadsvoorstel van wethouder

Hans Hogendoorn om het Sportpark Duintjesveld zodanig aan

te passen dat de voetballers en softballers van Z5C per januari

2007 er hun wedstrijden kunnen spelen. De vereniging beschikt

in Duintjesveld al overeen handbal- en een tennisaccommoda-

tie. Ook ziet het naar uit dat de raad op 21 februari haar fiat zal

geven aan de nieuwe accommodatie voor de Jeu de

Boulesvereniging Zandvoortmeeuwen aan deThomsonstraat,

naast het gebouw van de woningbouwcorporatie EMM,

De commissie koos voor het

minst ingrijpende van de 4
alternatie, waardoor de ZSC

per 1 januari 2007 in z'n geheel

gehuisvest zal kunnen worden

op Duintjesveld waar hef club-

huis. De bijbehorende tennis-

en handbalvelden zullen wor-

den opgeknapt. Het sportveld

tegenover het clubhuis zal

geschikt worden gemaakt voor

zowel softbal als voetbal. De

kosten van de aanpassingen

zijn €386.155.

De Jeu de Boulesacommodatie

voor Zandvoortmeeuwen zal

€ 43.000 gaan kosten, terwijl

die vereniging een belangrijke

inbreng zal hebben door zelf-

werkzaamheid van de leden.

Toekomst
De diverse commissieleden

waren conform het advies van

de Zandvoortse Sportraad van

mening dat het niet bij deze

voorzieningen kan blijven. In

de toekomst zal er ook een

accommodatie moeten wor-

den gerealiseerd voor de Tennis

Club Zandvoort (TCZ). Met
meer dan 1200 leden zowel

qua leden aantal als prestaties

de grootste tennisvereniging

uit de regio. De commissiele-

den gaven de wethouder

opdracht de plannen daarvoor

nader uit te werken en dron-

gen ertevens op aan niet alles

aan het particulier initiatief

over te laten. Een aantal com-

missieleden was van mening

dat voorkomen moet worden

dat de ene sport veel subsidie

krijgt, terwijl bijvoorbeeid

het tennis zich zelf moet
bedruipen. Indien er geen

mogelijkheden zijn op Sport-

park Duintjesveld dan wordt

gevraagd om elders in de

gemeente te kijken naar een

geschikte localiteit. Er zal in de

nabije toekomst wat moeten

gebeuren omdat de TCZ het

huidige sportpark De Glee aan

de Kennemerweg op termijn

moet verlaten, zo lieten zij het

college weten!

Cartoon Hans van Pelt
WD biedt excuses aan

GEEF MIJ EEN LIFT
De gemeenteraadsfractie van

de VVD heeft, bij mondde van

Wilfred Tates, afgelopen dins-

dagavond aan het begin van

de commissie Raadszaken,

excuses gemaakt voor de uit-

latingen die fractievoorzitter

Fred Paap vorige week woens-

dag deed, tijdens het in

de commissie Collegezaken

gevoerde debat over de

watertoren. "Wij bieden een

ieder onze excuses aan", aldus

Tates, die toelichtte dat hij

de boodschap overbracht

omdat Paap enkele dagen

afwezig is.

Wethouder Michel Demmers
deelde mee, dat het college in

haar vergadering van dins-

dagmiddag besloten had van

de VVD c.q. haar fractievoor-

zitter te eisen, dat excuses

zouden worden aangeboden

aan alle betrokkenen.

Demmers zegde toe de excu-

ses, zodra deze schriftelijk zijn

binnengekomen in het colle-

ge, te zullen bespreken!

Column

Kerken en Kerkman

iïi Zandvoort

Er wordt hard gewerkt. Het

plein voor het Raadhuis is

bijna klaar. Tientallen straten-

makers zijn ijverig bezig.

Een pluim voor deze hard-

werkende mensen. Dat mag
pok wel eens worden ge-

geven. Overlast? Voor de win-

keliers in ieder geval. Maar
dat wordt tot een minimum
beperkt. .

Voor mijn deur werd ook

hard gewerkt. Een grote

hoogwerker stond voor de RK

kerk. "Zeker iets met de klok

aan de hand" dacht ik in mijn

onschuld. Het bleek iets

anders te zijn. Ër werden

vreemde buizen gemonteerd.

Naast de klokken. Ik snapte

er niets van. "Misschien wordt

er een steiger geplaatst",

dacht ik nóg simpeler.

"Het is een zendinstallatie".

Echtgenoot weet altijd over-

al alles van. "Er zaten er ai

een paar". Dat was me ook

opgevallen. Bruine langwer-

pige zenders. Maar niet zo

belachelijk groot.

Ik heb iets met kerken. Heet

toevallig ook zo. Keikman is

mijn meisjesnaam. En met
vakanties wil ik ook altijd

kerken 'm-. Groot; groter,

grootst. Die kerken dus; deze

zenders ook. Groter kan niet

Het staat afschuwelijk.

Steeds als ik naar buiten kijk

érger ik me eraan. Bah.

Storend en lelijk.

De voorzitter van de RK kerk

tegde het vriendelijk uit. "Het

is om financiële redenen

gedaan. Het valt echt wel

mee hoor". Had een paar

sprieten op het dak gezet.

Dat was niet zo opvallend

geweest.

"De zenders worden nog

geschilderd. Dan valt het niet

meer zo op". De man bleef

vriendelijk. Begreep me zelfs.

Maar ik, en met mij veel"

anderen? Blijf het lelijk

vinden. Geschilderd of niet.

Geld of geen geld. Hoe was
dat gezegde ook weer? Al

draagt een aap een mooie

ring. het is en blijft een lelijk

ding'. Eraan wennen? Nooit!

iVe/\yv1
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12-1 WEK -5 uur van Zandvoort -

Circuit Park Zandvoort Vierde wedstrijd

voor het Winter Endurance Kampioenschap.

De toegang tot dufnen, tribune en

paddock is gratis. Parkeren € 7,-

19-2 Cabaret: Daniel & Steef

Cabaret in Circus Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur. Toegang: €12,-

25-2 Kerkplein concert: Familieconcert

20.00 uur, Protestantse kerk, gratis toegankelijk

(na afloop collecte voor de restauratie van het

unieke Knipscheer kerkorgel)."De Koningvan

Al-wat-je-ziet, een Zigeunersprookje", met o.a.

Maarten Koningsberger vertel Ier/zang.

5-3 final 6,

Circuit Park Zandvoort

29-1 Jazz in Zandvoort:

Johah Clement plays Oscar Peterson. Locatie:

De Krocht. Aanvang 14.30 uur.Toegang € 10,-

VEI LIGHEID IN ZANDVOORT
Uw woongenot en leefbaarheid

staat bij het CDA hoog in het vaandel.

Hondenpoep, slooproutes en

andere vormen van overlast

zulten wij met harde hand bestrijden.

cnG

Het CDA zal zich er voor blijven inzetten

dat met goede regels en handhaving

het uitgaan in Zandvoort veilig blijft.

Stem daarom op 7 maart CDA, Lijst 3

Kijk ook eens op www.cdazandvoort.nl

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.engijroep.ril

_u™
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'Geef om vrijheid*

'Geef om vrijheid' is het

thema waarmee Am nesty

International u oproept

een bijdrage te geven

aan de collecte. Deze col-

lecte wordt van 12 t/m 18

februari 2006 in heel

Nederland, dus ook in

Zandvoort, gehouden.

Met dit thema wil de

mensenrechtenorganisa-

tie Amnesty International

duidelijk maken dat vrij-

heid niet in alle landen

vanzelfsprekend is. In

meer dan 110 landen

worden gevangenen

gemarteld. Ook kinderen

worden vaak het slacht-

offer van gruwelijke vor-

men van geweld en mis-

handeling.Om de vrijheid

van mensen te waarbor-

gen is veel geld nodig.

Amnesty zet zich in voor

de gewetensgevange-

nen, eerlijke processen

voor politieke gevange-

nen, afschaffing van de

doodstraf en beëindiging

van martelingen, politie-

ke moorden en verdwij-

ningen. Ook vrij zijn van

discriminatie is een men-

senrecht waar Amnesty

voor strijdt. Amnesty

Internationa! is een onaf-

hankelijke en onpartijdi-

ge organisatie. Daarom
ontvangt zij geen geld

van overheden of politie-

ke groeperingen. Met bij-

dragen van leden en door

giften wordt het werk

van Amnesty blijvend

mogelijk gemaakt. Ook
uw gift, volgende week in

de collectebus, is van

harte welkom ter onder-

steuning van het werk

van Amnesty International!

Om in heel Zandvoort te

kunnen collecteren zoe-

ken wij nog enkele collec-

tanten.

Meld u aan via henkkam-

minga@zonnet.nl of bel

023-5720272. Geef een

paar uur van uw tijd.

'Geef om vrijheid'.

CON. HUYCENSSTRAAT 10, ZANDVOORT

OPEN HUIS ZAT. 11/02/2006 VAN 13:00 TOT 1S:00 UUR.

Woonhuis op i04m perceel, 2 slaapkamers,

een ruime woonkeuken en een moderne badkamer.

Woonopp.ca izjm .Geheel i.z.g.st.

Vraagprijs.- € 269.000,= k.k.

Greeven makelaardij O.C.
Tel. 57 39 234

www.greevenmakelaardij.nl

Na terugkeer van

vakantie ias ik in de

Iandvooti.se Courant

van 26 januari 2006

(en in het Haarlems

Dagblad van 23

januari j.i.) dat Victor

Bol was gekozen tot

Zandvoorter van het jaar. Het is hem van harte

gegund. Uit uw verslag blijkt duidelijk dat hij

zich op veel terreinen inspant voor de samenle-

ving. Tot mijn verbazing las ik echter ook dat hij

werd geroemd 'om zijn werk voor de strand-

rolstoelen'. In het Haarlems Dagblad wordt

hij 'de initiatiefnemer van de strandrolstoeten

voor gehandicapten' genoemd. Niets is echter

minder waar. Tijdens de begrotingsvergadering

van de Gemeenteraad voor hetjaar 1999 heb ik

namens de PVDA een initiatiefvoorstel ingediend

om vier strandrolstoeien aan te schaffen en te

plaatsen bij diverse strandpaviljoens. Dat initia-

tief heeft de PVDA genomen n.a.v. een artikel in

de Volkskrant over strandrolstoeien in Zeeland. Wij

hebben toen contact opgenomen met defabrikant

en een offerte aangevraagd. De raad heeft una-

niem ingestemd met dat voorste! en toenmalig

wethouder Cees Oderkerk heeft ze aangeschaft.

Vorig jaar heeft de NS het initiatiefgenomen het

aantal met3 strandrolstoeien uit te breiden. Dat is

gedaan in overleg met mij als exploitant van

Take Five aan Zee. Ik gun ieder het zijne, maar

initiatiefnemer voor aanschaf van de strandrol-

stoeien voor gehandicapten was de PVDA.

Met vriendelijke groet,

Cert Toonen,fractievoorzitter PVDA

ouderen Ta rt 1 'andvoort

Tarkeero verCas t; >

poCittek doet niets?
Vit verwijt is terecht:

OPZ wil'ditj?ro0feem wét' opCossen.

Zie onsprogramma op www.zandvoort.org/qpz

Of Bef onze fractievoorzitter:
CarfSimons 023 - 57127 51

Steun onze inzet,
stem OTZ oj? 7 maart/

Qi

Zandvoorter krijgt drie bekeuringen
hij circa 100 meter alleen op

zijn achterwiel. Toen de

agenten hem aanhielden en

de scooter inspecteerden

bleek dit een 125CC motor te

zijn. Tevens was het voertuig

niet verzekerd. De motor is

in beslaggenomen.

Een jonge Zandvoorter (17)

kreeg dinsdag drie bekeurin-

gen in één keer. Agenten

zagen hem op een scooter

op het fietspad langs de

Zandvoortselaan rijden, waar

hij ter plaatse op de rijbaan

zou moeten rijden. Ook reed
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Bijzondere expositie filmsterren

Thys Ockersen en Herman Pieterde Boer

Thys Ockersen, geboren op 3 februari 1946 in Amsterdam, open-

de samen met zijn goede vriend, de bekende schrijver Herman
Pieter de Boer, zijn foto-expositie van filmsterren en Nederlandse

artiesten in de koffieclub van Hema."Nee, ik heb nog nooit nare

ervaringen meegemaakt met filmsterren. Ik ben altijd in een

bepaalde functie bij ze gekomen, vaak werd ik op hun filmsets

maar ook bij toevallige ontmoetingen wel verwacht. )k moet
wel zeggen dat de filmsterren van nu sneller genoeg krijgen

van de fotografen, vroeger was dat veel gemakkelijker", aldus

filmer, schrijver en fotograaf Thys Ockersen.

Tijdens de opening van zijn

foto-expositie vorige week vrij-

dag 3 februari, vierde Ockersen

tevens zijn verjaardag. Het was

druk en gezellig, samen met
zijn vrienden, familie en ken-

nissen. "Afgelopen zomer heb

ik in de koffieclub van de Hetna

geëxposeerd met portretten

van Zandvoorters die ik in de

loop der tijd gefotografeerd

heb. Daar was ik erg enthou-

siast over. Ik had in totaal

ongeveer 1300 portretten

gemaakt, waarvan er steeds

200 in de Hema hingen en die

wisselde ik dan per keer af,

zodat iedereen aan de beurt

zou komen. Zandvoorters heb-

ben heel diverse gezichten. Dat

is erg mooi om te zien."

Ockersen maakte op jeugdige

leeftijd kennis met film toen

zijn vader hem meenam naar

de nieuwsbioscoop De Cineac

in de Reguliersbreestraat in

Amsterdam, waar doorlopen-

de voorstellingen plaatsvon-

den met o.a. de cartoons van

Popey en de kluchten van Stan

Laure! en Oliver Hardy. Toen

Thys op zijn zesde jaar naar

Zandvoort verhuisde, waren er

twee dingen die zijn filminte-

resse deden toenemen: De
locale bioscoop aan het

Stationsplein 'De Monopole'en

de kauwgumplaatjes van film-

sterren die hij fanatiek begon

te verzamelen. Sindsdien was
hij niet meer weg te slaan bij

speelfilms en wilde hij acteur

worden.

In de vierde klas van het

Coornhert Lyceum in Haarlem

maakte hij kennis meteen 8

mm Kodak filmcamera. Dit

groeide uit tot een ware pas-

sie, Ockersen studeerde tus-

sen 1965 en 1969 aan de film-

academie in Amsterdam. Als

eindexamenopdracht maakte

hij de documentaire 'Surprise

Surprise'. Die film veroorzaak-

te een enorme rel toen die

door de VPRO werd uitgezon-

den. Een nagemaakte oogscè-

ne van Bunuel's "Chien

Andalou" veroorzaakte een

shock in Nederland en boze

kijkers kwamen in opstand

tegen de VPRO.

In de jaren zeventig was hij

actief als filmjournalist voor

het Parool, NRC-Handelsblad I

en de filmbladen SKOOP en

Filmfan, Na vele boeken,

documentaires en korte films

gemaakt te hebben alsmede

leraarjournalist en fotograaf

te zijn geweest, werkt hij op

dit moment aan een grote

documentaire over de recon-

structie van een molen op de

Zaanse schansr"De herrijze-

nis van het Jonge Schaap"

een project dat twee a drie

jaar in beslag zal ga-an

nemen.

De nieuwe expositie van

Ockersen is te zien in de koffie-

club van de Hema aan het

Raadhuisplein.

De toegang is gratis.
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DE BADPLAATS DOOR
Doet ie het of

doet ie het niet?

Het stond breeduit in de

kranten "iedereen blij met
de stationslift" na zoveel

jaar geduldig wachten zit

Zandvoort in de lift. De
openingsdatum was gepland,

de mensen uitgenodigd, het

feestje kon van start gaan.

Mevrouw Nieuwenburg

mocht als eerste samen met
wethouder Hogendoorn en

Pro Rail directeur Lodder met

de stationslift omhoog.
Echter ...er verscheen een

klein wolkje aan de horizon:

de beroemde lift functioneer-

de niet.Tijdens de opening

werd de lift door een- mon-
teur handmatig bediend.

Daarna werd het bordje "bui-

ten werking" geplaatst en

zijn we weer terug bij af.

De oorzaak van het defect

is onbekend maar het ver-

haat gaat dat er geen aan-

sluiting is met de alarmknop

in de lift én dat daardoor de

lift is afgekeurd. Wanneer
het mankement wordt op-

gelost en of het bedrag van

€700.000 extra belast wordt,

is onbekend. Het betekent

wél dat alle toekomstige

liftgebruikers (de gehandi-

capte medemens en ouders

met kinderwagens} de hel-

Üngproef naast het station

weer moeten nemen. Wordt

vervolgd.

Gemeentelijk

monument?
Soms zijn commissiever-

gaderingen best interessant

vooral als de verkoop van de

watertoren ter sprake komt.

Op i februari werden er

kritische vragen van de

WD en het CDA {lees het

Verslag elders) gesteld,

echter een vraag werd erbij

over het hoofd gezien; staat

de- watertoren nu wel of

niet op de gemeentelijke

monumentenlijst?

Bij thuiskomst zat het me
niet lekker en ben naar het

antwoord op zoek gegaan.

Via mijn zoektocht kwam ik

de watertoren tegen op de

monumentenlijst maar dan

klopt de nota watertoren

niet. Daarin staat de zin: "Het

college heeft in 1999 besloten

de watertoren de status van

monument te geven.

Vervolgens is de watertoren

niet op de monumentenlijst

geplaatst". Wat heeft dit tot

gevolg? Ais de toren wél een

gemeentelijk monument is

dan is het verboden dit monu-
ment af te breken of te wij-

zigen zonder vergunning en

andersom betekent het dat de

koper er mee kan' doen en

laten waf hij wil. E inde verhaal

en einde van het meest

beeldbepalende gebouw var.

Zandvoort. Want Zandvoort

zonder watertoren is als de zee

zonder strand.

Het startsein

Wie zaterdag 4 februari op

het Raadhuisplein liep, heeft

misschien een poster gezien

die aan het bordes van het

raadhuis bevestigd was. SP

Zandvoort startte zijn ver-

kiezingscampagne met het

ophangen van deze grote

poster. Met koeien letters stond

er op "Eén beter Nederland

begint hier". Met deze woor-

den geeft SP Zandvoort aan

dat zij er Idaar voor zijn. Of
Zandvoort er klaar voor is?

Er worden genoeg middagen

en avonden door diverse

organisaties en partijen geor-

ganiseerd om u te helpen bij

uw keus op 7 maart.

Obstakel

Of er wei goed nagedacht ts

va ft te betwijfelen. Want stel

dat de stationslift weer gere-

pareerd wordt en je met je

scootmobiei of elektrische

rolstoel vanuit de lift naar

rechts rijdt dan staat op

de stoep een lantaarnpaal

danig in de weg. Dat is zeer

onhandig want hoe moetje

dan je weg naar het strand

vervolgen? De stoep afgaat

niet want daar staan altijd

auto's geparkeerd. Misschien

kan dit nog veranderd wor-

den voordat de lift echt gaat

werken. Er is geen haast

geboden.

Geen gezicht

Een ander verhaal over een.

lantaarnpaal werd me verteld

door AntonBatels. Ongeveer

vijftig jaar geleden, zo vertel-

de hij, ts het raadhuis geres-

taureerd en zou er voor de

fontein recht tegenover het

bordes een lantaarnpaal ge-

plaatst worden. Dit wasvoor

onze Zandvoortse fotograaf

aanleiding om actie te onder-

nemen want het zou beteke-

nen dat hij nooit meer een

mooie trouwfoto kon maken.

De bewuste lantaarnpaal zou

altijd dominant aanwezig

zijn. Anton Bakels ontmoet-

te burgemeester H.M.

Fenema toevallig in de

Oranjestraat en hij vertelde

hem zijn bezwaar tegen het

plaatsen van de paal. Na de

situatie samen te hebben

bekeken heeft de burgemees-

ter persoonlijk gezorgd dat er

geen lantaarnpaal voor het

bordes zou komen. Leuk ver-

haal zult u zeggen echter, zo

vertelt Bakels verder, dé

geschiedenis herhaalt zich.

Aan de rand van de stoep

voor de fontein steekt een

stroomdraad omhoog en op

die plaats komt... een lan-

taarnpaal! Hoewel de heer

Bakels geen 'hoffotograaf'

meer is gaat het hem aan
zijn hart en hij hoopt nu

maar dat burgemeester Van

der Heijden, net zoals zijn

voorganger, er persoonlijk

een stokje voor wil steken.

Want stel je voor dat er een

foto gemaakt wordt van de

burgemeesteren Sinterklaas

op het bordes. Dan staan ze

echt voor paal.
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POSTSTRAAT10 ZANDVOORT

Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in één

van de rustigste straatjes van het centrum

* Woonkamer met originele balken plafond en roede

verdeelde ramen, eenvoudige open keuken
• Ruime slaapkamer v.v, enkele dakramen
* De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst

• Woonopp. ca, 34 m !
, perceelopp. 56 m 2

Vraagprijs: € 199.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostveriorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

Of Kl
HYPOTHEEK
SHOP >

KOSTVERLORENSTRAAT 110 ZANDVOORT

Op royaal perceel gelegen karakteristieke half vrij-

staande villa met garage en oprit voor meerdere auto's

Woonkam er-en -suite met erker, dichte keuken

Ie verd.: 4 slaapkamers, badkamer en 2' toilet

Zolder: creëren slaapkamer/werkruimte mogelijk

De villa dient gemoderniseerd te wórden

Woonopp. ca, 45 m2
,
perceelopp, 558 m2

Vraagprijs: € 495.000,-

DR. J.C. MEZCERSTRAAT 81 ZANDVOORT

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet

3-kamer appartement met garage en berging

• Ruime living (ca. 38 m !
) met toegang naar balkon

• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur

• Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht

• Het gebouw beschikt over een lift

Vraagprijs: € 239.000,- appartement
€ 27.500,- garage

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Moderne, goed onderhouden 4-kamer maisonnette

Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats

• Woonkeuken v.v, diverse app., 3 ruime slaapkamers,

badkamer met ligbad en separate douche
• Alle wanden en plafonds zijn gestuukt

• Op loopafstand van station, centrum en strand

• Woonoppervlakte ca. 115 m 2

Vraagprijs: € 274.500,-

WITTEVELD 20 ZANDVOORT

* Goed onderhouden, comfortabel 3-kamer appartement

op de 5e verdieping gelegen

• Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen

* Lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid)

* Moderne semi open keuken (Siematic) v.v. app.

• Complex v.v. een lift, berging op de begane grond

• Woonoppervlakte 90 m2

Vraagprijs: € 259.000,-

TJERK H1DDE5STRAAT 161

Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen

2-kamer appartement, woonoppervlak ca. 50 m !

> Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee

Lichte woonkamer met balkon, open keuken,

slaapkamer en badkamer met douche en toilet

Het appartement is goed onderhouden en beschikt over

een lift en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs: € 159.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen mat

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE I
n

|

ïwïLINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

THORBECKESTRAAT 3/4 & 3/5 ZANDVOORT

* 2 maisonnettes naast elkaar gelegen met zeezicht

• Elk v.v. 3 slaapkamers, moderne keuken en moderne

badkamer
* De maisonnettes zijn zo te betrekken

Woonoppervlakte ca. 90 m2 per appartement
• Eventueel te huur

Vraagprijs app. 5/4 €279.000,—

Vraagprijs app. 3/5 €285.000,—
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De politieke partijen over...

JONGETLEN

SupeTpolitics@9
Politiële café voot jongeren in Café Neuf

Op vrijdag 17 februari organi-

seert de gemeente een bijeen-

komst voor de Zandvoortse

jonge stemmers. In de ge-

meente Zandvoort lopen 588

jonge mensen rond die voor de

eerste keer mogen stemmen.

De avond, gehouden in café

Neuf, zal gevuld zijn met een

hoop muziek, waar in drie dis-

cussierondes vragen gesteld

kunnen worden aan (jonge)

kandidaten van de Zandvoortse

politieke partijen. Van tevoren

krijgen de 588 jongeren een

brief met de volgende stellingen;

Watwiljij nu met Zandvoort?

Wat mis je? Waar erger jij je

aan? Wat moet veranderen?

Er kan al gereageerd worden

op super@zandvoort.nl. Onder

de genodigden zal een l-pod

worden verloot. Een aantal jonge

lokale politici zal aanwezig zijn,

om te laten zien dat er ook jon-

geren actief zijn binnen de

gemeentepolitiek. Maar vooral

moet het een gezellige avond

worden. Het openingswoord

zal van de burgemeester zijn

en de hele avond zal een DJ

voorde muziek zorgen.Om ca.

23.00 uur zal de laatste discus-

sieronde worden afgesloten.

Superpolitics@g, vrijdag 17

februari vanaf 20.30 uur in Café

Neuf, Haltestraat 25, Zandvoort.

Lijstnummers vastgesteld
Vorige week woensdag is door

het hoofdstembureau van

onze gemeente de definitieve

nummering van de kandida-

tenlijsten voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen

vastgesteld. De eerste vijf par-

tijen hebben ook bij de vorige

verkiezingen in 2002 meege-

daan en hebben aan de hand

van het aantal stemmen, dat

op die partijen is uitgebracht,

een nummer gekregen. De par-

tij met de meeste stemmen
kreeg nr. 1 en zo volgend tot en

met nr. 5. De laatste twee heb-

ben door middel van loting een

nummer gekregen.

De juiste nummering ziet er

als volgt uit: i. VVD; 2. GBZ; 3.

CDA; 4. OPZ; 5- PvdA; 6. SP; 7.

CroenLinks.

Sloop Midden Boulevard
al begonnen

Politiek

In aanloop naar 7 maart
De laatste jaren zijn de jongeren zich aan het roeren. Niet alleen op straat maar de meer

serieuzere, iets oudere jongere komt ook op voor zijn rechten. Vooral in het Zandvoortse

leeft bijvoorbeeld de jongeren huisvesting erg. Ook de wat 'jongere' jongere moet buiten,

op veilige plaatsen kunnen spelen en leven. Wat is de mening van de Zandvoortse

politieke partijen over de jongeren en wat voor beleid hebben zij in hun

verkiezingsprogramma opgenomen? Leest u hieronder de feiten!

Li

De muur aan de oostzijde van het voormalige Dolfirama, die door de storm van

eind november (!) omver is geblazen... Bewijs dat voorde sloop van de Midden

Boulevard het College zich niet hoeft in te spannen... het gaat allemaal vanzelf!

DeWDheeftJerry Kramer, een 23

jarige student, op een verkiesba-

re plaats. Andere jongeren staan

op onverkiesbare plaatsen omdat

hun studie een tijdelijke uithuis-

plaatsing vereist. Betaalbare huis-

vesting voorjongeren heeft hoge,

niet gewoon hoge, maar erg hoge

prioriteit. Voor de jongere jonge-

ren moet er voldoende actieve

vrijetijdsbesteding zijn. Met een

Johan Cruyff trapveldje zou een

grote wens in vervulling gaan.

Jongeren met wie het goed gaat

kunnen gestimuleerd worden in

hun verdere ontwikkeling en zij

kunnen een positief voorbeeld

zijn voor andere jongeren die

extra aandacht en begeleiding

vragen en daar ook recht op heb-

ben. Er is nu onvoldoende oog voor

dewensenvanjongemensenl

Voor de jongeren tot 1 6 wil GBZ

dat er zeer snel de beloofde trap-

en speelveldjes gerealiseerd wor-

den, er een goede locatie komt

voor een skatebaan, er meer

ruchtbaarheid gegeven wordt

aan de mogelijkheden die er bij

Pluspunt (voorheen AKZA) zijn

om gezellig bijeen te komen zon-

der verplichtingen. Zandvoorste

jongeren moeten voorrang gaan

krijgen bij toewijzing van wonin-

gen, de mogelijkheden worden

door wethouder Michel Demmers

onderzocht. GBZ wil onze jeugd

in Zandvoort houden en willen,

voor hun toekomst, nu aan de

slag. De driejongeren die op onze

kieslijst staan geven regelmatig

aan waar behoefte aan is. Ook de

jongeren om ons heen geven ons

voldoende input om te kunnen

weten wat er bij hun leeft.

Jongeren zijn voor levensbelang

voor Zandvoort. Het CDA Zand-

voort heeft bij de eerste vier

plaatsen, twee jeugdige CDAers:

Gijs de Roode (21 jaar) en Andor

Sandbergen (31 jaar), want wie de

jeugd heeft, heeft de toekomst!

Het CDA gaat de woonruimte

problematiek aanpakken voor

jongeren. Snelle realisering van

speelplaatsen in Nieuw-Noord en

Zandvoort-Zuid eo. Stimulering

van sport en cultuur voor de

jeugd, waarbij een sportpas een

uitkomst zal zijn voor de

Zandvoortse jeugd. Het CDA
streeft naar een ruimte voor de

jeugd binnen het LDC Het CDA
wil een goede jeugdnota. Het

creëren van stageplaatsen bij de

gemeente, zodat men werkerva-

ring kan op doen.

opzj
OPZwil bijdragen aan de verbe-

tering van het leefklimaat in

Zandvoort voor alle inwoners.

OPZ wil burgers, ook jongeren,

een grotere stem geven zodat

hun inbreng meetelt. In de pro-

jecten Middenboulevard en Louis

Davids Carré wil OPZ huisvesting

voorouderen realiseren en daar-

door vrijkomende woningen aan

jongeren (starters) toewijzen. Ook

elders kunnen mogelijkheden

worden benut. Omdat ouderen

veel langer actief blijven en meer

aan sport doen, wil OPZ streven

naar extra (sport)voorzieningen,

waarvan ook jongeren gebruik

kunnen maken. Binnen OPZ zijn

(nog) geen echte jongeren actief,

maar werken inmiddels wel veer-

tigers mee.

PvdA
Het woningaanbod voorjongeren

is schaars en het is n iet verwon-

derlijk dat jonge Zandvoorters

verkassen naar elders. Wij willen

dat het, nieuwe, beleid wordt

voortgezet om te zorgen dat

jonge Zandvoorters zich met

voorrang kunnen vestigen.

Gemeente en ook de PvdA wil-

len jongeren via een denktank

betrekken bij de politiek. Bij kin-

deropvang moet vraag en aan-

bod op elkaar passen en bij de

uitgebreide papierwinkel is hulp

nodig. Initiatieven die de veilig-

heid in en om scholen bevorde-

ren zullen wij van harte onder-

steunen. Jongeren doen nog niet

aktief mee: er is wel interesse.

SP
Jongeren, in Zandvoort lijkt dit

bijna een scheldwoord. Ais jejong

bent schijn je niet mee te tellen.

De SP heeft jongeren wel hoog

op de agenda staan. In iedere wijk

dient speelruimte te zijn. Het

wordt hoog tijd voor een speel-

tuinvereniging waar ook de oude-

re jeugd hun eigen hangplek kun-

nen krijgen, onder begeleiding

van een jongerenwerker. Wij wil-

len meer veilige fietspaden zodat

de schoolgaande jeugd veilig van

en naar school kan.Voor de ouder

jeugd en jonge gezinnen moet er

meer woonruimte gecreëerd

worden. Tevens willen wij een

jaarlijks cultureel evenement voor

en met jongeren. Jongere in de SP

zijn van harte welkom zie onze

jongere website: www.rood.sp.nl.

GROEN
Jongerenbeleid 12+, is beleid voor

en doorjongeren. De wensen en

het denkpatroon van de jeugd is

constant in beweging, dus daar

moet op worden ingegaan.

Jongeren moeten de mogelijk-

heid hebben om zelf na te den-

ken en beslissen over zaken die

hen aangaan.

Groen Links wil graag ruimten vrij-

maken voor ontmoetingsplaat-

sen, (hangplekken, gratis sport-

toe.stellen, jeugdhonk) en

culturele activiteiten voorjonge-

ren ondersteunen. In een vroeg

stadium dient voorlichting plaats

te vinden over de gevaren van

drugs zoals alcohol, cocaine en

andere producten.Voor de jonge

volwassenen moeten meer

betaalbare woningen gecreëerd

worden. Dit ook ter voorkoming

van de vergrijzing, anders wonen

er straks helemaal geen jongeren

meer in Zandvoort,



Uw Volkswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
Zandvoort Burg. v. Alphen straat 102 - Te!. 023 57 145 65

Audi
Service

Occasions
Lupo 1 ,0 rood, comfort line, stuurbekr.

Lupo 1 .4 zwart, stuurhekr.

Lupo 1.4 blauw met, licht.velgen

Polo 1.4 3-drs, zwart, milestone uitv.

Polo 1 .4 3-drs, rood, licht met.velgen

Polo 1.4 3-drs, blauw, Atlantic uitv., airco

Polo 1.4 3-drs, blauw, Sport uitv.

Golf 4Tdi 3-drs, blauw met., airco

Golf 4Aut. 3-drs, Automaat, blauw, Highline

Volkswagen Beetle Cabriolet, Highline

Sharan 2.0 MPV, blauw, Comfort uitv., airco

77.000 km

24.000 km

55.250 km
39.700 km

67.850 km

88.250 km

99.600 km
22.400 km
35.600 km

1999

2002

2002

1998

1996

2004

2002

2003

1999

2004

2004

€ 5.950

€ 9.250

€ 9.250

€ 5.950

€ 4.750

€ 14.250

€11.900

€ 13.450

€ 10.750

€ 29.750

€ 26.900

Audi A4 Avant TDi, zwart met, airco 298.000 km
Audi A4 1.8 Turbo, Pro-Line, zeer compleet 67.700 km

Audi A4 Avant, 1 .8 Turbo zilver 70.900 km

Opel Corsa 1.2 3-drs, lichtgroen met., stuurb. 25.100 km
Peugeot 306 Station 1.6, rood met., airco 125.400 km
RenaultTwingo 1.1 lichtblauw met. 12.400 km
SAAB 9-3 2.0 zwart, luxe uitv., airco 129.100 km

1998 €7.750

2003 € 27.750

2002 € 22.950

2001

1999

2004

2001

€ 8.750

€ 6.950

€ 8.750

€11.950

www.autostrijder.nl

APK keuren alle merken vanaf€ 29

Kinderen uit Zandvoort tweede

geworden in spelprogramma!
De drie kinderen van de Oranje Nassau School die

mee hebben gedaan aan het educatieve spelpro-

gramma 'Energy Survival', Domïnique, Irina en Joost,

zijn tweede geworden.

Acht weken achter elkaar

waren zij wekelijks op

televisie te zien, terwijl zij

pittige opdrachten aan

het uitvoeren waren in

Noorwegen. Ze worden

dan ook regelmatig her-

kend op straat. Bijvoor-

beeld toen de kinderen op

hun nieuwe middelbare

school gingen kijken: "Hé!

Jij bent toch van tv?"

Energy Survival is een

groot succes, zelfs inter-

nationaal. Het program-

ma is namelijk genomi-

neerd voor een kinder-

Oscar! Tussen 5 en 10 mei

vindt in München een

festival plaats, waarbij de

Prix Jeunesse 2006
wordt uitgereikt. Deze

prijs is bedoeld voor de

beste televisieprogram-

ma's voor kinderen. Erg

spannend dus voor

Dominique, Irina en

Joost. Hebje uitzendin-

gen gemist of hebje het

programma nog hele-

maal niet gezien en ben

je wel erg benieuwd

geworden? Geen pro-

bleem. Elke zondag wor-

den de uitzendingen her-

haald rond 18.00 uur op

KRO-Tien Plus!

Live programma via internetradio

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

Woningruil

gevraagd:

Te koop:

Massief eiken eettafel

Te koop:

Eiken houten keuken, met

bedrijf Arnoid Nijkamp

Tel/Fax 571 3172

Mobiel 06-54 264 259

ééngezinswoning of

4K flat.

Aangeboden:

(140+40 x 80 x 77)

incl. 4 stoelen.

Kleur licht eiken.

magnetron, koelkast, kook-

plaat, afzuigkap. Zelfte

demonteren en mee te

Voor al uw behang-, wit-

enschilders-

3K flat begane grond

in centrum Zandvoort.

Vraagprijs € 225,-

Tel. 5713854.

nemen, € 250,- Tel. 5713739

werkzaamhedeh Tel. 06-54933027 of

06- 53554750-

Te koop:

12 Rotan stoelen a € 9,- p.st.lijrcr^ Kfct'
1

3-^*1
Rozenobel Antiek vraagt lp ^^P™SR. aS»> of alle 12 voor €90,-

te koop: meubelen, oud Te koop: HHP| ^H. jflLai^Kf 4 Witte wastafels incl.

speelgoed, kristal, porse-

lein, schilderijen, etc.

Prachtige donker-eiken

houten kast met »
kraan a€ 50,- pst.

zOnderschuifbedden met
Gasthuisplein 6,Zandvoort tafel+6 stoelen. Hw lfli% matras a € 50,- p.st.

Tel- S731787, ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Tel. 5281464

{in Zandvoort)
nK *' "' ï Kleine eethoek€ 95.-

Tel. 5730615

Op donderdag 9 februari zal het nieuwe live program-

ma van Dutch Coast Radio voor de eerste keer wor-

den uitgezonden vanuit 't Lokaal in de Haitestraat.

Thema voor de serie uitzendingen is, hoe kan het ook

anders, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Diverse lokale politici zullen worden uitgenodigd om
hun standpunten te verduidelijken.

Tot aan de verkiezingen

zal iedere donderdag live

worden uitgezonden, van

20.00 tot 22.00 uur.

Inbreng door de bevol-

kingvan Zandvoort wordt

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

1

2

onder de.volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's
3

• Geen goederen met een waarde boven 4

• Geen personeels- of zakenadvertenties 5

Zakelijke 6

ZANDKORRELS 10 EURO 7
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een 8
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

9

Deze bon in gesloten envelop (niet gepast contan

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

7) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag iu>o u u r bete ke nt plaats

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanva

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond va

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

L ge I d) afgeve n bij : SVP Elk cijfer

Tevens doc

dg dezelfde week. Uw naam

leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen ,
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zeer op prijs gesteld. In

het bijzonder vragen

die aan de hand van de

verkiezingsprogramma's

kunnen worden gesteld,

staan garant voor een

levendige uitzending.

Zend vragen naar:

info@dutchcoastradio.nl.

Dutch Coast Radio is

te ontvangen via het

I nternet op www.d utch-

coastradio.nl.
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De KlmfeelKrêt

JuffiouwvaUöer.
In de winter heeft juffrouw van Pinter

het altijd verschrikkeluk koud.

In de winter krijgt juffrouw van Pinter

het altijd heel erg benakiwd.

Twee hemden, twee broeken

die moet ze gaan zoeken.

Want die liggen niet dicht bij elkaar.

Twee truien, drie rokken

een paar wollen sokken.

Een mutsje voor over d'r haar.

Zeg, zou je denken dat juffrouw van Pinter

de winter niet door zal komen?

Ze stapt in haar bed, heeft een wekker gezet.

Gaat tot de maand mei liggen dromen.

Het is zó voorbij, jufrouw van Pinter is blij.

De zomer mag nu wel weer komen.

Lienke.
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JONG IN ZANDUOORT
Door Ne! Kerkman

Soms is iemand te jong voor de rubriek en af en toe iets te oud

maar dat moet kunnen. Het laat het verschil zien tussen de leef-

tijdsgroepen en hun activiteiten en interesse's. Deze week een

jongere die al wat jaartjes zeer actief in de politiek is en op de

vijfde plaats staat van de VVD kandidatenlijst. Maak kennis

met: Jerry Kramer geboren op 6 juli 1982. Sinds een paar maan-

den woont hij zelfstandig. Het bevalt hem prima en zijn dage-

lijkse huishoudelijke beslommeringen zoals wassen en strijken

regelt hij zelf. Alleen gaat hij twee keer per week bij zijn ouders

eten. Lekker gemakkelijk.

Jerry Kramer

Studie

Als peuter/kleuter is hij naar

de Nicolaasschool gegaan en

de Beatrixschool was daarna

zijn basisschool. Het advies

voor zfjn vervolgonderwijs was

MAVO/HAVO. Op het Coorn-

hert Lyceum bleek al snel dat

hij na 2 HAVO door kon gaan

naar het VWO. Na zes jaar

Een architect die voor een

revolutie in de architectuur

zorgde, met veel bekende

gebouwen en stedenbouw-

kundige plannen. Op mijn vraag

hoe hij de Middenboulevard in

zijn ogen zou ontwerpen moet

hij lachen. "Niet zoals nu, kijk

naar alle kustplaatsen en zie

hoe de huizen daar aangesloten

"Je kunt het nooit iedereen naar
de zin maken"

studie en zijn diploma op zak

heeft Jerry gekozen voor de

Technische Universiteit (TU)

Delft. Hij is nu in het laatste

jaar van de faculteit Bouw-
kunde, richting architectuur en

van zijn vijf en halfjaar studie

heeft hij een half jaar in

Amerika gestudeerd. Jerry

kijkt met veel plezier terug

op het Amerikaanse uitwis-

selingsprogramma, het was
een geweldige ervaring en

trouwens goed voor zijn CV.

Nog even doorzetten en dan

heeft hij zijn doel bereikt: archi-

tect. Na ervaring opgedaan bij

jonge architectenbureau 's zou

Jerry een eigen architecten-

bureau willen beginnen. De stijl

van"LeCorbusier"een beken-

de architect die aan de wieg

stond van het Modernisme,

spreekt hem het meeste aan.

langs de zeekant staan. Dit is

bedoeld als bescherming

tegen de windoverlast voor

de achterliggende huizen.Wat
er nu ontworpen is, is erg

windgevoelig en winkels zul-

len daar veel last van hebben."

Interesses

Jerry is niet echt een sport-

fanaat, hij zwemt bij de

Zeeschuimers op recreatief

niveau bij Center Parcs. Hij

skiet heel erg graag maar ja,

vindt hij, deze sport moet je in

de echte sneeuw beoefenen en

daar heeft Jerry even geen tijd

voor. Momenteel heeft zijn

afstudeerproject "Tabu la Rasa"

(schone lei), locatie Berlijn, zijn

volle aandacht. Het betekent

dat hij in deze bijzondere stad

met zijn diverse bouwstijlen

regelmatig te vinden is.

Zandvoort

De hamvraag; wat trekt

Jerry nou zo in de politiek? Hij

vertelt dat hij breed geïnteres-

seerd was en is in Zandvoort

en daar wilde hij iets mee
doen. Driejaar geleden besloot

hij zich aan te sluiten bij de

VVD omdat het geen softe

partij is. Hij staat op de vijfde

plaats van de kandidatenlijst

en hij hoopt dat de kiezers

de jongeren met voorkeur-

stemmen in de raad kiezen.

Jerry vindt het belangrijk dat

er meer jongeren in de raad

komen met een frisse en

heldere kijk op zaken dan

die nu als normaal worden
beschouwd. Tevens zit hij

met acht burgers in de

gemeentelijke adviesgroep die

de burgermeester, gevraagd

en ongevraagd, adviseert

met betrekking tot zorg-

plichten. Op mijn vraag wat
hij mist in Zandvoort zegt

hij:"Huisvesting voorjongeren.

Zowel op de Middenboulevard

als in het Louis Davids Carré

zal er gebouwd moeten

worden voor jong en oud. Het

is positief dat in het Louis

Davids Carré de bibliotheek en

scholen in één gebouw gaan

maar waarom dan niet een

combinatie in huizenaanbod

met de jongere en oudere

generatie. Een goede even-

wichtige m ix tussen deze twee

doelgroepen is erg belangrijk."

Een goede afsluiting van ons

gesprek en "tot vanavond

bij de commissievergadering

raadszaken" nemen we af-

scheid. Een gedreven jongere

met een hart dat klopt voor

Zandvoort.

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deïe rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732752
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Een geslaagd feestje
Door Nel Kerkman

Wat een feest was het vrijdagochtend 3 februari in bibliotheek

de Duinrand. Peuters, kleuters, mamma's, een enkele pappa,

oma's en juffies van de peuterspeelzalen waren aanwezig. Net

als verleden jaar, kwamen 'de mammies' naar de Zandvoortse

bibliotheek, nu met een nieuwe voorstelling over oma en Liesje.

ff*
De Mammies in de bibliotheek

Dit jaar werd de voorstelling in

het zaaltje gegeven waar nor-

maal exposities en de inloop-

middagen van de ouderen zijn.

Een goede keus, omdat door de

verlichting een heel geheim-

zinnige sfeer ontstond en het

mooie, zelfgemaakte, kleurig

beschilderde decor nog beter

tot zijn recht kwam. Om min-

stens tachtig kleintjes stil te

krijgen en te betrekken in het

verhaal is normaal gesproken

een hele klus. Toch lukte het de

twee ervaren theatermakers

Tjske Cnossen en Nicolien van

der Does.

Het verhaal ging dit keer over

verhuizen. Door liedjes en

spelletjes worden de kinderen

uitgenodigd om mee te doen.

In het begin komt. op het ver-

zoek van Liesje, schuchter een

peutertje naar voren om mee
te helpen met spullen inpak-

ken. En zoals de bekende

schaapjes over de dam, komen

er al snel nog meer kinderen

als inpakhulpjes. De voorstel-

ling is eenvoudig, afwisselend

en herkenbaar gemaakt. De

kinderen moeten hard lachen
1

als de domme verhuisman zich

zelf vastplakt met plakband.

Met hulp van de kinderen

wordt hij/zij (Nicolien) bevrijd.

Leuk gevonden is de reis met
de verhuiswagen en later met

de bus, die via een magneet
over de weg langs het decor

wordt getrokken. Tot aan het

eind van de voorstelling blijven

'de mammies' grip houden op

de kinderen die gezellig op de

grond zitten. Een hele kunst,

wanteen uur stil zitten is voor

deze leeftijd eigenlijk wel lang.

Iedereen applaudisseert na

afloop heel hard voor de leuke

voorstelling.

Bij de deur kreeg elk kind een

kleurplaat en een snoepje door

de bibliotheek aangeboden.

Met rode wangen en blije

snoetjes gingen de peuters

terug naar de diverse peuter-

speelzalen of met hun echte

mammies mee naar huis. Het

was een geslaagde afsluiting

van de landelijke voorleesdag.

Het voorlezen in de Zand-

voortse bibliotheek aan de

Prinsesseweg 34 is daarmee
niet afgelopen, want elke

woensdagmiddag is er vanaf

14.30 uur een voorleesuurtje,

waar iedereen van harte wei-

kom is.

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.
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AfafA kickboxer Leroy Kaestner Nederlands kampioen
Afgelopen zaterdag heeft kickboxer Leroy

Kaestner, van de Zandvoortse sportstichting

AFAFA, in Sporthal Zilvermeeuwen in Zaandam
voor een ware sensatie gezorgd. Door op uiterst

technische en vakkundige wijze korte metten te

maken met zijn opponent, kon de pupil van Peter

Koopman de Nederlandse titel voor zich opeisen.

Tegenstander Morach van

Gym uit Alkmaar heeft een

lange lijst van gewonnen par-

tijen op zijn naam staan. Bij de

weging had hij weinig respect

voor zijn veel jongere oppo-

nent en gaf aan deze te zullen

'slopen' via zogenaamde low

kicks. Dat alles in de ring

anders zou lopen kon hij toen

nog niet bevroeden.

Direct na de bel was het de

AfafA bokser die zijn Alkmaarse

Zandvoort Optiek

DEALER VAN:
Chanet-Dior-Oakfey-Prada

Serengeti-RayBan- Versace

Fendi-Donna Karan

Persol-Bikkembergs-Gucci

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
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Pt MAMIUM-lift

Posters zijn te groot

'Waarom hangen ze niet

weerzo'n tap aan de

watertoren, dat vatt pas op'

,

tegenstander op werkelijk

fenomenale wijze, met harde

stoot- en trap combinaties,

door de ring joeg. ledere

poging van Morach om de

Nederlandse titel te bemach-

tigen zag hij in rook opgaan.

Vooral het counter werk van

Kaestner imponeerde het

publiek enorm. Al aan het

einde van de eerste ronde

begon de conditie van Morach

parten te spelen, hetgeen

duidelijk werd door het vele

De trotse Leroy Kaestner

afklemmen en hangen van

de pugilist uit Alkmaar. Dit

hangen irriteerde Kaestner

dermate, dat hij via een perfec-

te schouderworp zijn tegen-

stander naar het canvas joeg.

Aangezien werpen bij kickbok-

sen niet is toegestaan kreeg

de leerling van Koopman een

officiële waarschuwing.

Deze waarschuwing deerde hem
in het geheel niet, want nadat

hij Morach de volgende twee

ronden alleen maar achterna zat

werd hij unaniem tot Neder-

.

lands kampioen uitgeroepen!

Ook AfafA vechter Chris Mol was

te sterk voor zijn opponent.

Nadat Mol volledig was ontke-

tend en tegenstander Eguchucku

van sportschool Vos diverse

malen tegen het canvas had

gewerkt, werd de ongelijke

strijd gestaakt. Twee mooie

overwinningen voor coach

Koopman en zijn sportschool!

Zeehond aangespoeld

De zieke grijze zeehond

(Halichorus gryphus) die afge-

lopen week was aangespoeld

bij paviljoen Skyline, heeft het

niet gered. In de zeehonden-

crèche in Pieterburen is het

8 a 9 weken oude dier aan een

overvloed van spoelwormen
overleden. De grijze zeehon-

den komen in de Waddenzee

het meest voor op de RIchel,

(een zandbank tussen

Terschelling en Vlieland) en

worden geboren in de maan-

den december en januari.

Trade Ard
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Stationslift

functioneert

eindelijk!

Op 30januari werd de lift bij NS

Station Zandvoort feestelijk in

gebruik genomen. Tijdens de

'proefrit* bleek een aantal ge-

breken, waaronder het ontbre-

ken van een verbinding tussen

de liftkooi en de machinekamer.

Deze is nodig om bij storing de

persoon in de kooi instructies

te kunnen geven en is van essen-

tieel belang. Het Liftinstituut,

een instelling waarvan het keur-

merk nodig is om liften te mogen

gebruiken, keurt standaard af

als de verbinding ontbreekt.

Luttele seconden voor de 'proef-

rit' brandde ook nog eens een

cruciale printplaat door. Hier-

door kon de feestelijke opening

alleen maar hand matig worden

uitgevoerd. Een printplaatje is

snel te vervangen maar het

keurmerk van het Liftinstituut

duurt wat langer. Al met al had-

den alle partijen een flinke kater.

Na de opening kon de lift meteen

weer buiten gebruik gesteld wor-

den. De verwachting was dat

alle ongemakken een dag later

weerverholpen zouden zijn, maar

dat heeft dus wat langer ge-

duurd. Vooralsnog is nu de lift

in orde. Het wachten was nu op

de liftkeurmeesters. Deze hebben

afgelopen vrijdag de lift her-

keurd en goed gekeurd! Einde-

lijk is dan een einde gekomen aan

een lang en frustrerend project.

4>



Familieberichten

Een mens van de dag,

soms misteje haar lach.

Genieten kon ze op haar manier,

vooral van, haar kleinkinderen had ze

plezier.

Ze was altijd bezig, dag en nacht.

Nu heeft ze rust,

Ma rust zacht!

Tot het laatst van haar leven omringd door allen die

haar dierbaar waren is, na een lang en liefdevol

leven, op 78-jarige leeftijd van ons heengegaan onze

zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Klazina Elisabeth van Dam - Vossen

-Ina-

weduwe van Joop van Dam

John en Simone, Bas, Tijmen, Nienke
Ellen en Ti co, Candida, Ramon, Harrïet

Patricia en Martin, Met, Fleur, Lotte

Tim en Jeanine, Bram, Diewertje, Willemijn

Karin

Martine en Rob
Mariêlle en Maarten

7 februari 2006
Hogeweg 26
2042 GH Zandvoort

Op vrijdag 10 februari jl, hebben wij afscheid van Ina

genomen tijdens een uitvaartdienst in de R.K. Kerk St.

Agalha te Zandvoort, gevolgd door haar leraardebeslel-

ling op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Lieve mensen,

Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken

voor de geweldige belangstelling

bij het overlijden van mijn man,

onze vader en grootvader

Rob Dabroek

Het heeft mij enorm geholpen en gesterkt

in mijn verdriet, nogmaals bedankt.

Miep Dabroek-Pimentel

kinderen en kleinkinderen

fylonuta 1? Westerveld en Van Beek {#

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tel: (023) 562 70 10

Bennebroek.

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023) 584 16 82

Infotttir tedomlerdac van

dt maand 10.00- 12.00 uur

in bet uitvaartcentrum

1>e Cipra'tr HietiirVtniKp

Weer informatici'

Bel oik geruft.

Kerkdiensten

ZATERDAG 18 FEBRUARI
Nieuw Unicum

Stilte Centrum Mesvwenhof, Zandvoortselaan 165

10.4S uur pastor Dick Duijves

ZONDAG 19 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds, H. Appers uit Castricum

Gereformeerde Kerk, Julianawey

10.00 uurdhr.P.Koenes uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

x

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. H.J. Bodisco Massink uit Weesp
RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

x

Burgerlijke stand

28 januari 2006- 3 februari 2006

Geboren:

Ni kki, dochter van :Goedegebuu re, Jacobus La urens

en: Belien, Susan.

Finn, zoon van: de Wette, Richard en: van den Burg,

Cornelia Divera Margaretha.

Jennifer, dochtervan: Pacheco Caetano, Manuel José

en:K!uba,Anna Ewa.

Nourdin, zoon van: Aafer, Said en: Lefferts, Samantha.

Gehuwd:
Vermeulen, Michiel ArnoldusJohannes en: Kok, Sanne.

Huft, Raymundus Silvester Maria en: du Pau, Marije

PetronellaTheresia.

Overleden:

Keur gehWassenburg, Helena Ceertruida, oud 79 jaar

Dalman, Johannes, oud 92 jaar.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34,

T (023) 5714131

Be 4w2hJ

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14,00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Waterstanden
Gesponserd door.

Club Nautique^)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Februari Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 9 BI 01.14 05.39 13.19 17.52

Vr 10 - 01.39 06.09 13.48 18.20

Za 11 - 02.09 06.39 14.29 18.49

Zo 12 - 02.50 07.05 15.04 19.19

Ma 13 - 03.08 07.42 15.50 20.02

Dl 14 - 03.48 08.30 16.29 20.54

Wo 15 04.50 09.17 17.09 22.14

Do 16 - 05.48 11.10 18.49 23.39

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Joop va n Nes

Tel. 06 - 144 826 85

Tel & Fax 023 -5732 752 Emaihjoop®

Email: redactie® zandvoortsecourant.nl

2a ndvoortsecou rantn 1

Openingstijden kantoor:

Maandagen dinsdag

Opmaak;
IR Design Zandvoort

09,30 - 16.00 uur. Druk:

Overige d3gen op afspraak. Boesenkooi Krantendruk BV,

Castricummerwerf 23-37

Advertentie acquisitie: 1901 RW Castricum

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: lettydP

zandvoortsecourant.nl

Verspreiding:

Verspreid Net 8.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

advertenties® 023 - 5716 105 of

zandvoortsecourant.nl 06-12136136

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis®

za ndvoortsecou ra ntn 1

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvo<3rtsec0urant.nl

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

toegestaan zonder uitdrukkelijk ? toestemming va n de u itgever.
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LDC en watertoren in raad
In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze raadsperio-

de, komen onder andere een voorbereidingsbesluit in de aan-

loop naar de realisatie van het project Louis Davids Carré en de

verkoop van de watertoren ter tafel.

Ook de verkoop van de water-

toren zal nog menige discussie

los kunnen maken. Wethouder

Michel Demmers zal ervoor

moeten zorgen dat het beeld-

bepalende karakter van het

gebouw voor de toekomst ver-

zekerd blijft.

Een ander heikel punt, het

bebouwingspercentage van het

strand, zal ook besproken wor-

den. Op 7 februari j.l. heeft de

integrale commissie Raads-

zaken gesproken over het voor-

stel tot het opnieuw vaststellen

van een voorbereidingsbesluit

voor het strand en heeft be-

sloten het raadsvoorstel als

bespreekstukop de raadsagenda

te laten plaatsen,

Zoals bekent, bereidt de ge-

meente Zandvoort momenteel

een stedenbouwkundige ver-

nieuwing voor van dit gebied.

Een ingrijpend project dat zich

momenteel in de eindfase van

de beleidsvoorbereiding bevindt.

Het bespreken van het voorstel

'Aanpassing Masterplan Louis

Davidscarré' betekent de.afron-

ding van deze fase. Geeft de

raad zijn fiat dan komt de weg
vrij voor het uitwerken van een

definitief Masterplan Louis

Davidscarré/'Wensenteover,

maar het college gaat ervoor

als de gemeenteraad dit be-

sluit neemt en het voorberei-

dingskrediet beschikbaar stelt",

houdt de projectwethouder

Ton Kooiman de raad voor.

Heraanleg
Zeestraat, Kostverlorenstraat en Haltestraat

Het college bereidt uitvoeringwerkzaamheden in de Zeestraat

en de verlengde Haltestraat voor. Begin februari heeft het col-

lege hiertoe een belangrijk, eerste voorbereidingsbesluit geno-

men. Het is namelijk akkoord gegaan met de uitgangspunten

zoals verwoord in de Startnotitie Heraanleg Zeestraat,

Kostver!orenstraat en herinrichting (verlengde) Haltestraat.

De uitvoeringwerkzaamheden

op de Zeestraat en de verlengde

Haltestraat moeten plaatsvinden

in de periode van oktober 2006

toten met april 2007 en deuit-

voeringswerkzaamhedenopde

Kostverlorenstraat zullen in de

aansluitende periode plaatsvin-

den (april 2007 tot juli 2007).

Financiële middelen

Er worden financiële middelen

voor het plan beschikbaar

gesteld in 2006 en in 2007
waarbinnen de Zeestraat,

Kostverloren straat en verleng-

de Haltestraat vallen. Hiervoor

dient nu de nodige actie te

worden ondernomen om in

het najaar van dit jaarte kun-

nen starten met de uitvoering

van de werkzaamheden. Deze

werkzaamheden zijn nodig

omdat de staat van onderhoud

dusdanig is dat groot onder-

houd moet worden verricht.

Cartoon Hans van Pelt

CAMPAGNE VOEREN

Wethouder pareert uitspraak

NBT&C topman
De uitspraak van topman Van Driem van het Nederlands Bureau

voor Toerisme & Congressen in De Telegraaf van 5 februari jong-

sleden, is bij toerisme wethouder Hans Hogendoorn in het ver-

keerde keelgat geschoten. Volgens Van Driem is "Zandvoort nog

steeds Zandvoort". Hogendoorn klom in de pen om zijn grie-

ven kenbaar te maken.

"Het toerisme is voor Zandvoort

prioriteit nummer één. Wij ont-

vangen jaarlijks meer dan

4 miljoen dag- en verblijfsbe-

zoekers. Om deze positie te

handhaven en te versterken

heeft de gemeenteraad van

Zandvoort besloten de Midden-

boulevard van Zandvoort

te herontwikkelen tot een

toeristische boulevard met
kwalitatiefhoogwaardige voor-

zieningen, zoals een hotel, well-

nessvoorziening, winkels, hore-

ca, cultuur, een aquarium en

een casino", aldus de aanhef

van de brief.

Hogendoorn is het wel met Van

Driem eens dat er een natio-

nale aanpak moet komen om

de toeristische voorzieningen

op een hoger niveau te bren-

gen. "Zandvoort is door het

Ministerie van Economische

Zaken uitgeroepen tot pilot

badplaats, Samen met het

Ministerie en de Provincie

Noord-Holland werken wij

aan een kwaliteitsimpuls van

de badplaats. Daarnaast werkt

Zandvoort ook actief samen
met een aantal regiogemeen-

ten binnen het Regionaal

Economisch Stimuleringspro-

gramma aan de versterking

van de regionale economie",

gaat de wethouder verder.

"Niemand kan Zandvoort ver-

wijten dat de badplaats bouw-

technisch op slot zit", lijkt

Hogendoorn te betogen.

Volgende week zaterdag wordt

om 12.00 uur bij Hotel

Hoogland aan de Wester-

parkstraat verzameld. Na een

kopje koffie vertrekt men naar

het strand. Het vervoer wordt

verzorgd door Zandvoorter van

het Jaar Victor Bol en de

Zandvoortse Reddingsbrigade.

Na het opruimen, worden de

deelnemers om ongeveer

14.00 uur teruggebracht naar

Hotel Hoogland, waar erwten-

soep geserveerd zal worden.

Wie mee wil doen of meer

informatie wil kan e-mailen

naarddegrebber@casema.nl

of bellen naar tel. 5717098.

Commissieleden willen

uitbreiding museum
Onder het motto 'Zandvoorts Museum, meer dan een museum'

presenteerde het college afgelopen maandag haar plannen voor

het Zandvoorts Museum aan het Gasthuisplein. Volgens de nota

is de gemeente van mening dat zij de regie moet houden over

het gebouw, maar dat diverse verenigingen en organisaties er

gebruik van moeten kunnen maken.

De commissieleden waren van

mening dat het museum zowel

het verleden, het heden als de

toekomst moet laten zien. Een

element dat de vertegenwoor-

digers van de diverse politieke

partrijen nader uitgewerkt wil-

len zien, zodat het een muse-

um wordt voor zowel ouderen,

jongeren, toeristen en inwoners.

CDA gaat strand reinigen
Onder het motto 'JAARROND TOERISME = ALTIJD SCHOON
STRAND' gaat het CDA Zandvoort in samenwerking met radio-

zender ZFM, de Zandvoortse Reddingsbrigade en hotel

Hoogland, zaterdag 25 februari het strand schoonmaken.

Uitgangspunt van de actie is dat het niet alleen goed is voor

toerisme en economie maar ook voor het milieu!

Een aantal raadsleden sugge-

reerde om verder te gaan dan

de huidige plannen en er het

VVV-kantoor te vestigen. Ook

werd de suggestie gedaan de

mogelijkheid te bestuderen

een aantal belendende panden

aan te kopen, waardoor er

meer mogelijkheden zouden

ontstaan.

Volgens mij...

Volgens mij .... is m'n keuken

een hangplek geworden. Tot

die conclusie kom ik wanneer

ik me langs allerlei mannen
moet wringen om bij de koel-

kast te komen. Al hangend,

kluift men aan een kippen-

pootje of neemt een slok uit

zijn glas. Vanwaar deze hang-

plek? De heer des huize viert

zijn verjaardag en de kamer

is gevuld met familie, vrien-

den en bekenden, Altijd erg

gezellig maar dit keer had ik

beter een bordje "er wordt

niet over politiek gesproken"

op kunnen hangen. Het was

te voorzien met de verkiezin-

gen voor de deur. Buiten de

partijen OPZ, SP en Groen

Links zijn de andere partijen

volop aanwezig in de vorm
van zwagers, zoon, buurman
en vrienden.

In het begin zit iedereen nog

keurig gemengd maar hoe

verderde avond vordert, hoe

groter de tweedeling wordt:

vrouwen in de huiskamer

en mannen in de keuken. In

het begin denk ik nog naïef

dat de overheerlijke kippen-

pootjes de oorzaak zijn van

de scheiding maar dat idee

verdwijnt snel. De keuken

is veranderd in een soort

commissievergadering met
over en weer discussie's,

ondersteunt met een hapje

en een drankje. Geliefde

onderwerpen zijn; de Midden-

boulevard en de verkoop van

de watertoren. Ondertussen

is de verkoopprijs van de

watertoren flink gestegen en

voor het Fenema piein komen
de mooiste ontwerpen langs.

Inmiddels probeer ik me
te mengen in de politieke

debatten. Maar de heren

spreken een ander taal!

Het lukt me niet om door te

dringen. Ik ga terug naar de

kamer waar de dames op

niveau zitten te klessebessen:

"Zeg weet jij op wie je gaat

stemmen? Best moeilijk dit

keer, vind je ook niet?" Ik ben

sprakeloos. Politiek] Het kan

me even gestolen worden.

Lang zullen ze leven!

é>
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Opening expositie Kleurkoesteren van

Nel Kerkman. De opening wordt verricht

:

door"Zandvoortervan het Jaar" Victor Bol,

om 16.30 uur, onder muzikale begeleiding

van Louis Schuurman (viool)en Jan v.d> M
Schaaf(gitaar). De expositie blijft tot

7 mei te zien in het Zandvoorts Museum.

Superpolitics@9

Politieke jongerenavond in Café Neuf

Aanvang 20.30 uur

SwingSteesjun,

een mix van swingmuziek uit alle tijden,

met DJ Niels. 20.00 tot 01.00 uur.

Rookvrije discotheek in de "Wachtkamer

2e klasse" van station Haarlem.

18-2 f

5-2 C;

SwingSteesjun Gouwe Ouwe,
dansmuziek uit de jaren 60,70 en 80 met

DJ Tino. 20.00 tot 01.00 uur.

Rookvrije discotheek in de "Wachtkamer

e klasse" van station Haarlem,

-2 Cabaret: Daniel & Steef

Cabaret in Circus Zandvoort. Aanvang

20.15 uur. Toegang: €12,-.

Kerkplein concert: Familieconcert

20.00 uur, Protestantse kerk, gratis

toegankelijk (na afloop collecte voorde

restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgei). "De Koning van Al-wat-je-ziei

eenZigeunersprookje", met o.a. Maarten

^oningsberger verteller/zang.

Strandexcursie

De ontmoeting van zand, zee en zilte lucht'.

'Vertrek om 12.00 uur bij de strandopgang

aan de Kop van de Zeeweg in

Bloemendaal aan Zee. Duur: 1,5 uur.

Final 6, Circuit Park Zandvoort

Jazz in Zandvoort

Jöhan Clement plays Oscar Pêterson

Locatie: De-Krocht. Aanvang 5430 uur.

Toegang €"10,-

Rommelmarkt bij Pluspunt

5-3

5-3

Zondag 5 maart a.s.

organiseert PLUSPUNT
(voorheen Akza) weer

een Rommelmarkt in

de Flemingstraat 180.

De toegang tot de markt

is gratis en u kunt in

de wijk vrij parkeren.

Er worden uitsluitend

tweedehands spullen

aangeboden, zoals Antiek,

Curiosa, Boeken, Sieraden,

Speelgoed, Ansicht-

kaarten, Postzegels enz.

Ook is er weer een kraam

van PLUSPUNT voor het

Goede Doel. De op-

brengst van deze kraam

zal worden besteed

aan een kampeerweek
voor kinderen die de

komende zomer niet op

vakantie kunnen.

De volgende markt zal

op 2 april plaatsvinden.

Zandvoort... stem op mij!
want wilt U ook dat,

bewoners en gemeente het gezamenlijk gaan
doen;
jongeren in Zandvoort kunnen blijven wonen;
parkeerproblemen tot het verleden gaan
behoren;

senioren meer bewegingsvrijheid krijgen;

de middenboulevard een succes gaat worden.

dat ga ik voor U waarmaken.

Land achter de dijk in

Zandvoortse galerie

De Noord-Hollandse

schilder Jan Hopman
exposeert zaterdag 18

en zondag 19 februari a.s.

bij Galerie Vino e Arte

in de Smederij aan het

Schelpenplein 12 in Zand-

voort {geopend van 12.00

tot 17.00 uur). Zijn

opmerkelijke kleuren en

vormen scheppen een

eigen typische wereld,

waarin de grens tussen

figuratief en abstract

nooit duidelijk wordt

aangegeven en waarin

mensen, dieren en het

landschap centraal staan.

Jan Hopman (1943) werk-

te jaren la ng a I s fotograaf

en journalist voor tijd-

schriften, radio en televi-

sie. In die hoedanigheid

reisde hij een groot deel

van de wereld rond. Zijn

dochter bracht hem vijf

jaar geleden op het idee

om te gaan schilderen.

Een nogal merkwaardig

initiatief omdat hij vroe-

ger op school met teke-

nen meestal de slechtste

van de klas was.

Hopman: "Ik schilder van-

uit mijn gevoel, maak van

tevoren nooit een con-

cept. Uitkijkend over het

land achter de Westfriese

zeedijk dringen beelden

en vooral kleuren zich

vanzelf aan me op."

Postzegelavond

De eerste clubavond van

de Zandvoortse Post-

zegel Club in 2006, is op

donderdag 16 februari

aanstaande. Deze bij-

eenkomst zal worden
gehouden in het gebouw
van Pluspunt (voorheen

AKZA), Flemingstraat 180,

Zandvoort-Noord.

Vanaf 19.00 uur is ieder-

een van harte welkom.

Om ca. 20.30 uur zal

met de veiling worden
gestart. Tot aan 20.30

uur is er voldoende gele-

genheid om gezellig te

postzegelen. Kavels zijn

te zien op de clubavond

en ook op onze site:

www.xs4a ll.nl/--annaggfr/

Voor inlichtingen en/of

informatiefolder,

bel: 537 81 29.

RTL 4 gaat

Zandvoort promoten

Het college heeft vorige wek besloten om €5000
beschikbaar te stellen aan RTL 4 om binnen het pro-

gramma 'Bestemming Nederland' onze badplaats

op de binnenlandse markt te promoten. Met deze

beslissing wil het college gericht 'de Nederlandse

markt' stimuleren om vooral naar de tweede bad-

plaats van Nederland te gaan om vakantie te vieren.

De beslissing past pre-

cies in de aanpak van

de gemeente Zandvoort

om meer werk te maken

van het promoten van

Zandvoort als bestem-

ming. De kleurrijke aan-

pak zoals ontwikkeld

door bureau Basis

Communicatie én gefi-

nancierd door de

gemeente is hiervan ook

een goed voorbeeld.

Steeds is het doel de

bestemming Zandvoort

op aansprekende wijze

onder de aandacht bren-

gen van verschillende

doelgroepen.

Gezien de groeiende con-

currentie met andere

badplaatsen in Nederland

en het buitenland, biedt

het RTL 4 programma
goede mogelijkheden

om Zandvoort te promo-

ten. Toeristen die op zoek

zijn naar een badplaats

met goede voorzienin-

gen en in eigen land wil-

len blijven, moeten door

het programma worden

geprikkeld om naar onze

badplaats te komen. De

thuismarkt is een doel-

groep die voor Zandvoort

grote mogelijkheden

biedt.

Het programma wordt

van mei tot en met okto-

ber op de zaterdagen om
circa 18.55 uur uitgezon-

den en herhaald op de

zondagochtend.

Elke week trekt het

RTL 4 programma circa

800.000 kijkers per afle-

vering in de doelgroep

i3jaaren ouder.

Bron: www.zandvoort.nl

Politie berichten

Vervelende man aangehouden
De politie heeft maan-
dagochtend vroeg een

42-jarige man uit Raalte

aangehouden. Hij maak-

te zich schuldig aan

open I ijke gewe Id p legi ng

.

In een discotheek aan

het Kerkplein gooide de

man bier naar de portiers

en zwaaide met een bar-

kruk. De man was onder

invloed van alcohol en

erg vervelend tijdens zijn

aanhouding. Tegen hem
is procesverbaal opge-

maakt.

Dievegges opgepakt

in een treinstel op het

station heeft de politie

twee vrouwen van 22 en

23 jaar, afkomstig uit

Amsterdam, aangehou-

den vanwege winkel-

diefstal. In een aantal

winkels op en rond

het Kerkplein hadden zij

een grote hoeveelheid

goederen meegenomen.
Het gaat onder andere

om 20 paar oorbellen,

40 stuks cosmetica-

artikelen en diverse

strings, t-shirts en rok-

ken. Getuigen hebben de

politie gebeld en zijn

beide vrouwen achterna

gegaan. Tegen de vrou-

wen is proces-verbaal

opgemaakt. Zij zijn inge-

sloten in verband met
nader onderzoek.



Trossen los voor Nieuw Unicum
lend mogelijk culinair te ver-

wennen. Naast dat men volop

van het voorbijtrekkende land-

schap kan genieten, worden

aan boord verschillende acti-

viteiten georganiseerd. Via een

intern televisiesysteem kan

men zelfs vanuit de eigen hut

volgen wat er in en om de boot

gebeurt. Eenmaal aangemeerd

in een haven plaats, wordt een

bezoek gebracht aan de betref-

fende plaats.

Naast een enorme organisatie,

kost een dergelijke vakantie

veel geld. Nieuw Unicum
draagt zelf een aanzienlijk

bedrag bij aan onder andere de

personeelskosten. De huur van

de Prins Willem Alexander, het

vervoer naaren van het schip, zijn

kosten waarvoor de Stichting

Vrienden van Nieuw Unicum
geld heeft geworven bij parti-

culieren, fondsen en bedrijven.

Tevens hebben enkele cliënten

zelfeen eigen bijdrage gedaan.

Meer informatie is te vinden

op www.nieuwunicum.nl
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Hospitaatscnip de Prins Willem Alexander

Op maandag 6 maart gooit het hospitaalschip de Prins Willem

Alexander haar trossen los van de Cependam in Enkhuizen.

Vierenveertig cliënten van Nieuw Unicum gaan dan genieten

van een bijzondere vaarvakantie. Deze vakantie is zo speciaal,

omdat het de cliënten met een bijzonder zware handicap de

gelegenheid biedt om er eens tussenuit te kunnen.

Het schip zal onder meer de

havenplaatsen Harderwijk,

Wijk bij Duurstede, Gouda,

Rotterdam en Hardinxveld-

Ciessendam bezoeken.

Op de kapitein en vier beman-

ningsleden na, wordt de ver-

zorging tijdens de reis geheel

voor rekening genomen van

vijftig meevarende personeels-

leden van Nieuw Unicum. Voor

het keu kenpersoneel is het bij-

voorbeeld een uitdaging om,

rekening houdende met alle

diëten, de cliënten zo afwisse-

5P verloot volle boodschappenmand
De Zandvoortse afdeling van de

Socialistische Partij (SP), gaat

een volle bood se happenmand
verloten onder de mensen die

kunnen schatten hoeveel zetels

ze bij de komende gemeente-

raadsverkiezingen gaat halen.

Zodoende houden zij hun

eigen, ludieke, verkiezingspoll.

Iedereen kan zijn gokje

wagen bij de speciale ver-

kiezingsstand die de komen-

de weken her en der

in Zandvoort zal worden
opgebouwd.

Zaterdag n februari is deze te

vinden bij de Vomar in win-

kelcentrum Nieuw Noord; op

18 februari op het Raad-

huisplein en tenslotte op 25

februari tijdens de politieke

markt in het Gemeen-
schapshuis. Onder de goede
antwoorden zal op 8 maart

een goed gevulde boodschap-

penmand verloot worden.

BaarmoederrialskankeTonderzoek in Zandvoort

De CC&CD organiseert, samen met de huisartsen, de oproep

aan vrouwen om deel te nemen aan baarmoederhalskanker-

onderzoek. Alle vrouwen tussen 30 en 60 jaar krijgen iedere vijf

jaar een oproep om hieraan deel te nemen. Het oproepschema

zal binnenkort bij de huisartsen, de ziekenhuizen en de biblio-

theken via publicatieborden worden bekend gemaakt.

Er zijn geen kosten aan dit

onderzoek verbonden. Deel-

name aan het onderzoek is

simpel. Na ontvangst van de

oproep kaneen afspraak met
de eigen huisarts worden

gemaakt voor het maken van

een uitstrijkje. Dankzij het

bevolkingsonderzoek is het

mogelijk baarmoederhalskan-

ker in een vroeg stad i um op te

sporen en te behandelen. De

kans op genezing is dan groot.

Vrouwen die al in 2005 een

oproep hebben ontvangen (dit

zijn vrouwen met geboortejaar

"945- 1950, 1955- 1960, 1965,

1970 en 1975) en daar nog geen

gehoor aan hebben gegeven,

kunnen dit alsnog doen. Het

is belangrijk dat zij dan de

blauwe laboratoriumkaart

meenemen naar de huisarts.

Vrouwen die geen oproep heb-

ben ontvangen, hun oproep

kwijt zijn of andere vragen

hebben, kunnen contact opne-

men met GG&GD Amstelland

/ de Meerlanden op werkda-

gen tussen 9.00 uur en 12,00

uur, behalve op woensdag, via

telefoonnummer 020-6562327.

Mailen kan ook naar bmhk@
ggd-am.nl. Informatie over het

bevolkingsonderzoek baar-

moederhalskanker staat op

www.bevol k ingsonderzoe k. i nfo

Het oproepen gebeurt op basis

van persoonsgegevens uit het

bevolkingsregister van de

gemeenten. Deze gegevens

worden centraal geregistreerd

en uitgewisseld met de kan-

kerregistratie.

De privacy wordt hierbij

gewaarborgd dooreen priva-

cyreglement. Vrouwen die

bezwaar hebben tegen

registratie van de gegevens,

kunnen dit kenbaar maken
door een bezwaarschrift in te

dienen.

AAet OOG en OOP
DE BADPLAATS DOOR

Tramïjielzen

De werkzaamheden op het

Raadshuisplein vorderen ge-

staag. Dat er bijzondere zaken

onder het plein te vinden zijn

bleek afgelopen week, toen

het tegeiplateau voor het

etablissement van Harry en

Toos werd verwijderd. De
werklieden stuitten op een

aantal trambielzen van het

tramstation dat daar tot 1957

gelegen heeft. Jammer dat

de vondst niet als zodanig is

herkend. De bielzen hadden

.op z'n minst onderzocht kun-

nen- worden en misschien

was er nog wei watcreatiefs

mee te doen geweest. Jammer
dat men daar niet alert op

geweest is, Wie weet zijn er

nog wel meer voor Zandvoort,

historisch gezien, interessan-

te vondsten gedaan. Overigens

.kan ik me voorstellen dat de

uitvoerders van de werk-

zaamheden daar geen oog

voor hebben gehad. Mogelijk

dat daar vooraf aan gedacht

had moeten worden.

Plakken

De gemeente Zandvoort stelt

bij elke verkiezing de politieke

partijen tn de gelegenheid-hun

affiche op borden te plakken

die op zeven plaatsen in de

gemeente worden geplaatst.

Volgens de richtlijnen heeft

elke partij per bord 45 x 60
cm aan ruimte voor hun affi-

che. Een prima regeling die in

'de meeste'gevallen ook geen

enkel probleem oplevert. Zo

niet in Zandvoort. De eerste

aanzet was Van grootste par-

tij de VVD, die meende hun
partij-omvang tot uiting te

mogen brengen in de maat
van het affiche, namelijk 85 x

120 cm. De volgende plakker,

het CDA met een affiche ter

grote van 55 x 70 cm, hield

zich ook niet helemaal aan de

richtlijn. In plaats van de

betrokken partijen hierop aan

te spreken, bestuit het college

vervolgens om overal een

tweede bord bij te plaatsen.

zodat ook de andere partijen

voldoende ruimte hebben.

De ene reactie lokte de ande-

re uit. Zo liet deWD weten dat

ze de grootste is en daardoor

'recht' heeft op een grotere*

ruimte. CBZ vergeleek de gang

van zaken vervolgens meteen'

voorbeeld van een schoolbord.

Reacties te over, maar waar

gaat het nu eigenlijk over? Is

bewust de knuppel in het

•hoenderhok gegooid of is het

toeval? Hoe het ook zij, het is

geen fraai gezicht: twee bor-

den met dwars door eikaar

geplakte affiches.

Verhoudingen
Misschien dat over vier jaar

een dergelijke verton ing voor-

komen wordt! Of zou het dan

niet meer nodige zijn omdat
de onderlinge verhoudingen

tussen de plaatselijke politie-

ke partijen verbeterd zijn? Die

verbetering zou

overigens ook al

kunnen optreden

tijdens de thans

lopende campag-

ne als de komende

debatten zouden

gaan over politieke

onderwerpen en

niet meer als eer-

ste doel hebben het beschadi-

gen van personen, maar dat zal

wel niet in de politieke strate-

gie anno 2006 passen!

Theo Hiiberspad

Het Theo Hiiberspad wordt

komende vrijdag officieel in

gebruik gesteld. Zijn echtgenote

mevrouw W.J.RS. Hilbers -Tros,

zal om 16.30 uur het straat-

naambord onthullen. Het pad

is gelegen naast het gebouw
van PiusPunt (voorheen AK2A)

aan de Flemingstraat. Overigens

was het bord door een com-
municatie stoornis al eerder

geplaatst, maar werd enkele

dagen later weer weggehaald.:

Komende vrijdag wordt het

bord met al het daarbij Horen-

de respect officieel onthuld.
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TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

- Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen

2-kamer appartement, woonopperviak ca. 50 m!

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee

• Lichte woonkamer met balkon, open keuken,

slaapkamer en badkamer met douche en toilet

• Het appartement is goed onderhouden en beschikt

over een lift en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs: € 159.000,-

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Moderne, goed onderhouden 4-kamer maisonnette

• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats

• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers,

badkamer met ligbad en separate douche

Alle wanden en plafonds zijn gestuukt

Op loopafstand van station, centrum en strand

• Woonoppervlakte ca. 115 m'

Vraagprijs: €274.500,-

POSTSTRAAT10 ZANDVOORT

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in

één van de rustigste straatjes van het centrum

• Woonkamer met originele balken plafond en

roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
• De woning staat op de gemeente tij ke monumentenlijst

Woonopp. ca. 34 m3
,
perceeiopp. 56 m1

Vraagprijs: € 199.500,-

DR. J.C. MEZGERSTRAAT 81

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet

3-kamer appartement met garage en berging

• Ruime living (ca. 38 m') met toegang naar balkon

• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur

• Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht

• Het gebouw beschikt over een lift

Vraagprijs: €239.000,- appartement

€ 27.500,- garage

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: {023} 573 59 87 HYPOTHEEK
SHOP

KOSTVERLORENSTRAAT 1 1 ZANDVOORT

• Op royaal perceel gelegen karakteristieke half vrij-

staande villa met garage en oprit voor meerdere auto's

• Woonkamer-en -suite met erker, dichte keuken

r verd.: 4 slaapkamers, badkamer en 2' toilet

• Zolder: creëren slaapkamer/werkruimte mogelijk

De villa dient gemoderniseerd te worden
• Woonopp. ca. 45 m', perceeiopp. 558 m!

Vraagprijs: € 495.000,-
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Ondernemers debatteren

oveT toekomst Zandvoort

De Zandvoortse ondernemers willen duidelijkheid over de plan-

nen voor de Middenboulevard, de parkeercapiciteit in het Louis

Davidscarré en het parkeerbeleid elders in de gemeente.

Dat werd maandagavond duidelijk uit de debatten van ruim

twintig Zandvoortse ondernemers met de kandidaten voor

de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart. Het

Ondernemers Platform Zandvoort en de Kamer van Koophandel

organiseerden deze bijeenkomst in het NH Hotel.

1: fcrzijn te vee)

belemmeringen om
™ * * van Zandvo rt een
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Politiek debat in NH Hotel

Tijdens de discussie maakte

een aantal ondernemers dui-

delijk dat er behoefte is aan de

ontwikkelingvan de Midden-

boulevard, omdat Zandvoort

anders als toeristische trek-

pleister nog verder achter raakt

dan nu al het geval is. "Het is

noodzakelijk dat er nu iets gaat

gebeuren", aldus één van de

ondernemers.

Parkeren ih Zandvoort

Onder leiding van gespekslei-

der Martin de Vries werd van

gedachten gewisseld over een

aantal stellingen, zoals 'Wat

zijn belemmeringen om
Zandvoort te ontwikkelen tot

een bruisende badplaats'.

Aandacht werd ook besteed

aan het parkeerbeleid. Een

aantal ondernemers koos voor

kleinere exploitabele parkeer-

garages. Eén van hen verklaarde

zich bereid om mee te betalen

aan een dergelijke voorziening,

zowel voor zijn klanten als voor

zijn personeel, wanneer ook de

gemeente als één van de

grootste werknemers daartoe

bereid is. Over de afmetingen

van de parkeerfaciliteiten onder

het Louis Davids Carré gaf de

politiek geen eensluidende

oplossing. Astrid van der Veld

(GBZ) bleef bij het standpunt

van haar partij dat er een zo

groot mogelijke parkeergarage

moet komen, die in de winter-

maanden ook voor andere zaken

als parkeren van caravans

gebruikt kan worden. De ande-

re politici wilden zover niet

gaan en pleitten voor een aan-

passing van de capaciteit naar

economische ontwikkelingen.

Middenboulevard

De bijeenkomst werd besloten

met een discussie over de

Middenboulevard. Zowel VVD
als OPZ bleven bij hun eerder

ingenomen standpunten dat er,

zeker nu met de verkiezingen

in zicht, niet gesloopt moet
worden.Wan neer dat toch het

geval is, moeten de bewoners

daarmee instemmen. De ande-

re partijen toonden een wat

genuanceerdere blik op de toe-

komst, hoewel ook bij Groen

Links een aantal bendenkingen

naar voren kwamen.

Crew van superpo1itics@g
is er klaar voor

Ze zijn er klaar voor. Roy

Dijkman (ZFM) en Lana

Lemmens,de presentatoren/

leiders van de discussierondes

op de superpolitics@9 avond,

verwachten een volle zaal die

zij zullen begeleiden door een

gezellige avond. Enerzijds met
het stellen van vragen aan de

'jonge kandidaten' vanvde

Zandvoortse politiek. Ander-

zijds met veel muziek van DJ's

Swen en Sa nder. Vrijdagavond

vanaf 20.30 uur zijn de jonge

stemmers van harte welkom
in Café Neuf.

Zorg datje voor 21.30 uur bin-

nen bent, zodat je mee kunt

doen aan de verloting van een

l-pod!

Politiek

In aanloop naar 7 maart
De situatie rondom de watertoren wordt al een poosje in het dorp bediscussieerd. Onlangs

werd duidelijk dat de verkoop van het beeldbepalende object niet meer teruggedraaid kan

worden. Wel wil de politiek dat het beeldbepalende karaktervan de toren bewaard wordt.

Hieronder de mening van de Zandvoortse politieke partijen. Kunt u het met ze eens zijn?

Hoe moet het nu verder met de Watertoren?

LI
De gemeenteraad heeft reeds

besloten dat de watertoren

verkocht kan worden. Gelet op

de geraamde achterstallige

onderhoudskosten van circa

€900.000 en het ontbreken

aan financiële middelen is er

nu dan ook weinig keuze. De

toren dient echter wel als mar-

kant bouwwerk behouden te

blijven. De procedure die het

college heeft gevolgd om tot

het voorliggende verkoop

resultaat te komen is ronduit

slecht en warrig. Het instem-

men met dit resultaat zal niet

van harte zijn. Een definitief

standpunt zal de VVD in de

komende fractievergadering

innemen.

Wat er moet gebeuren met de

watertoren is nog niet aan de

orde, de alternatieven die ont-

staan na de verkoop zijn nog

niet bekend. Het behouden

van het beeldbepalend karak-

ter wordt opgenomen in het

raadsvoorstel en dat zal het

uitgangspunt zijn bij het

beoordelen van toekomstige

bouwaanvragen. Wat we wel

zeker weten is dat, er op dit

moment, een bedrag van

€600.000, a €800.000, aan

achterstallig onderhoud en

schadeclaims wegens inkom-

stenderving, geraamd is voor

de watertoren. Door de water-

toren te verkopen, voor de som
van €25000.00, wordt voor-

komen dat dit bedrag ook

werkelijk betaald moet wor-

den aan de huidige huurder,

welke straks de eigenaar zal

zijn. Daarom staat GBZ achter

de verkoop van de watertoren.

beeldbepalend element. De

gemeente zal op gepaste wijze

om moeten gaan met haar

eigen gemeentelijke monu-
ment. Dus geen verkoop voor

€25.000 zonder daarbij ga ra n-

tiete hebben dat de watertoren

niet gesloopt zal worden. De
huidige fractie van het CDA
zal zich hiervoor inzetten en

zich tijdens de komende raads-

vergadering, 21 februari aan-

staande, er hard voor maken

om de toren als beeldbepalend

element te behouden.

toekomstige winsfdeling vindt

de PVDA dat een aanvaardbaar

gegeven. De discussie is nu of

de watertoren wel of geen

monument is. Essentieel is wat

de ontwikkelingsmogelijkheden

zijn op het watertoren plein,

Dat moet van doorslaggevende

betekenis zijn in de besluitvor1

ming.Voor- en tegenstanders

van afbraak komen bij inspraak

en participatie nog volop

aan hun trekken. En dat hoort

ook zo.

ORZ/ SP,
De watertoren dient in origi-

nele staat behouden te blijven.

Naar onze mening is, gelet op

de verkoopprijs, dat een zeer

redelijke voorwaarde.

PvdA
De raad heeft in 2001 besloten

de Watertoren te verkopen.

Het college was gemachtigd

te onderhandelen. De staat

van onderhoud is slecht.

De gemeente moet van de

rechter het achterstallig

onderhoud uitvoeren. De koper

wil €25.000 betalen en de

gemeente hoeft geen onder-

houd te plegen. Inclusief een

Door de grote claim die op de

watertoren rust en het grote

kostenplaatje voor het achter-

stallige onderhoud is de

gemeente wel genoodzaakt

de watertoren te verkopen,

omdat anders de Zandvoortse

bevolking voor een grote last

komt te staan. Wij betreuren

zeer dat dit het geval is. Het

authentieke karakter van de

toren mag echter niet verloren

gaan, sloop is uit den boze.

Direct rond de toren moet
onbebouwd blijven. Het par-

keerplein bij de watertoren

zien wij graag ontwikkeld

tot grote ondergrondse par-

keergarage met daar boven

(sociale) huisvesting.

Het CDA Zandvoort is voor

behoud van de watertoren als

KfeireSsül» vbXwr

NIKS SLOPEN...
CULTUREEL ERFGOED!
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Jef & Henk

•/

UJJ5
Bloemsierltunst f

Maak een mix

van bloemen

en je^ven!

Haltestraat &} Zandvoort tel.: Ölb-^7 120 éO

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

M
vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlirïgh Qnnesatraat 23
Teï.:023 571 45&0

www.autobedrijfzandvoort.nl

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl

Tel.: 06-20 31 67 66

c H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

• Elektrotechnische werkzaamheden
tf f ?vy i ê

i g ? n g s i n &tdi I laties

B rand meld installaties

Camera-bewakingssysternen

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

Burg, Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

WERKEN IN ZANDVOORT
De CDA wethouder heeft door

stageplaatsen en bevordering van het

toerisme vele arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Voor verdere vergroting van het aantal

arbeidsplaatsen moedigt het CDA de vestiging

van niet-toeristische bedrijven aan.

Het CDA zal zich er voor blijven inzetten

dat met goede regels en handhaving

het uitgaan in Zandvoort veilig blijft.

Stem daarom op 7 maart CDA, Lijst 5

Kijk ook eens op www.cdazandvoort.nl

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold N ijkamp

TeiyFax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Voor veel werk in en

om de woning.

Metsel-, timmer-,

loodgieters-, voeg-

en schilderwerk.

Info, tel. 06-42713711

of 06-40494570

Te Koop:

zgan, witte douchestoel,

opklapbaar, ook

arm leggers.

Voor aan de wand.

€25,00. Tel. 5714063

Italiaanse

minitandem,

alles verstelbaar, 3 versa,

trommelremmen.

Licht, bagagerek stuur.

Frame, voorwiel inklap-

baar. Goed voorop

camping, vakantie etc.

Slechts €195,00.

Tel. 5358071

Te huur:

Zomerhuis voor

1 persoon.

Geen huisdieren.

Bel 06-55991752

Leny, van harte

met je 6öe verjaardag!

Toon en Burr

Te koop:

donkerblauw bankstel

met stoel.

lomndoud.
Tel. 06-48427190

(in Zandvoort).

Vraagprijs €249,00

In centrum van

Zandvoort

gemeubileerd apparte-

ment! Woonkamer,

slaapkamer, keuken en

badkamer. €850,00
p.m. ind.Tel. 5730762 of

06-55382827

Tutti Frutti;

2de hands merkkleding

boutiek. Vanaf heden

zomerinname + verkoop.

Restant winter - 40%.

'

Corn. S legerstra at 6,

5731712

(achterpostkantoor)

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onderde volgende voorwaarden:

• Geen o n roere n d goed of a uto's

• Geen goederen met een waarde boven

de € 500,-

Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

e

7

.8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

I nleve ring vóór maaridagn.oouur bete kent pi aatsing d ezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

SVPfft cijfer, leesteken en efte letterofspatie in een apart vakje plaatsen

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

.

(Bedrijfsnaam).

Telefoon,

Sfy&Lights
wVwzmsS jfë&0')&&? óf&fS'SttfJCX?

TsksE -i-öys»» faio. 4. iU.Ürj

flrr imorJtBtir digttaaf asntev&nan aan •irfoSiitixivoonsocaiirsrtt.a'

Adverteren in de
Zandvoortse Courant

betekent vooral:

m
ttferflfll

D

dat u adverteert in een graag gelezen krant

die gratis huis-aan-huis wordt bezorgd in

heet Zandvoort én Bentveld

dat u daarmee ca. 16.000 geinteresseerde
lezers bereikt

dat u adverteert tegen zeer aantrekkelijke

tarieven

dat u adverteert in een krant waar veel

aandacht wordt besteed aan adverteerders

en hun advertenties

dat de advertentie GRATIS voor u kan

worden opmaakt

dat u vakkundig advies krijgt voor uw
advertentie _____^H
dat u met uw advertentie meedeelt in het

succes van de krant

Kortom: adverteren in de
Zandvoortse Courant loont .'.'.'

Bel nu: 06-4243 9783 of mail naar

advertenties@zandvoortsecourant.ni

BZANDVOORTSÊ
Courant



JONG IN ZANDUOORT
Door Nel Kerkman

Inmiddels zijn er al veel verenigingen in de rubriek Jong in

Zandvoort in het zonnetje gezet zoals voetballen, scouting,

paardrijden, turnen, dansen, hockey en tennis. Maar er is nooit

een jongere geweest die over de zwemvereniging 'de

Zeeschuimers' heeft verteld. Op mijn oproep via de nieuwe

website van de Zeeschuimers reageerde spontaan iemand. Zijn

naam is Stefan de Haan, hij is geboren op 21 juli 1989. Aan hem
gaan we onder andere vragen waarom deze vereniging nou

zo geweldig isl

Stefan de Haan

School

Stefan heeft tijdens de peu-

ter/kleuter periode, Hoofddorp

onveilig gemaakt. Daarna heeft

hij bij de Oranje Nassauschool

op school gezeten en zijn

vervolgonderwijs is VMBO
Haemstede Barger in Heem-
stede. Volgens Stefan een

goede maar ook een strenge

één van de leukste sporten die

Stefan voor zijn lol beoefent,

net zoals het skaten op de bou-

levard. Ook hij vindt het jam-

mer dat er in Zandvoort geen

goede skatebaan te vinden is.

Een leuke skatebaan zou

eigenlijk moeten komen op

het Gasthuisplein en dan het

liefst in beton want dat geeft

7fr vind Zandvoort een topdorp en

ik wil hier nooit meer weg!"

school want als je te laat komt

dan krijg je meteen straf

corvee. Stefan zit in het laatste

jaar en hoopt met goed gevolg

zijn examen af te ronden. Hij

heeft nog twijfels of het gaat

lukken met natuurkunde want

dat ligt hem niet zo. Daarna

wil hij naar het Nova College

en zijn keus gaat uit naar

de techniek; automonteur of

metaalbewerker.

Hobby's

Stefan is een sportief type en

is zomers vaak op strand te

vinden waar hij veel plezier

heeft met het skimboarden

dat hij met nog meer jongeren

doet. Ze spreken bij strand-

paviljoen Que Pasa af en

als het getij goed is, zijn ze

actief bezig met hun boards.

Daarnaast is mountainbike

de minste geluidshinder. Dan

komen we automatisch op

zijn hobby: het zwemmen.
Stefan is door toedoen van

Theo Stor, vijf jaar geleden,

bij de Zeeschuimers terecht

gekomen. Hij heeft er tot nu

toe geen spijt van en traint,

onder leidingvan hoofdtrainer

Maarten Neerincx, vier keer

per week in het zwembad van

Center Parcs. Zwemvereniging

de Zeeschuimers zat een tijd-

je terug in een dipje maar
momenteel is de zwemgroep
weer zeer actief en heeft men
een succesvolle wedstrijd ploeg

waarvan Stefan lid is. Zijn

trainingsrecord 100 meter

borstcrawl is 01.01.40 en hij

probeert er elke seconde van

af te knabbelen om nog
sneller te worden. Eigenlijk zou

Stefan nog wel meer uren

willen trainen maar dat lukt niet

omdat de uren in het zwem-
bad erg beperkt zijn. Ook is er

weinig medewerking vanuit de

gemeente want zo heeft de

vereniging geen startblokken

en andere attributen. De wed-

strijdploeg gaat langzaam maar

zeker weer een naam krijgen

in de regio en dat vindt Stefan

tof. Er staan veel wedstrijden

op de agenda.

Zandvoort

Af en toe gaat Stefan uit en

dan kan je hem in een of andere

Zandvoortsediscotheekvinden

maar dan wel 's zomers. Hij

gruwelt van a lies wat te maken

heeft met regels en hij zal niet

zo snel naar een jongerenhonk

gaan die door de gemeente
gesubsidieerd wordt. Wel blijft

Stefan in Zandvoort wonen en

zodra hij 18 jaar wordt gaat hij

zich inschrijven vooreen woning.

Het liefst in het centrum maar

als het niet anders kan dan in

Zandvoort Noord. Nog even

een foto tot besluit en dat

vindt Stefan echt het ergste

van het hele interview. Nadat

ook dat volbracht is stapt hij

weer snel op zijn fiets.

Dankjewel Stefan datje hebt

meegedaan. Ik wens jou en de

zwemvereniging in de toe-

komst het allerbeste toe.
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Oranje Fonds sponsort

peuterspeelzaal

De peuters en Patricia Leuven,

eigenaresse van peuterspeel-

zaal Hannie Schaft, zijn ontzet-

tend blij met het nieuwe speel-

en constructiemateriaal dat

afgestemd is op hun piramide-

methode.- een klimhuis met
glijbaan, een water/zandtafel

en een verkleedmeubel.

Hiervoor hebben zij van het

Oranje Fonds een bedrag van

€1500 toegekend gekregen.

Het Oranje Fonds had in 2005

als thema het peuterspeelzaal-

werk gekozen, mede omdat zij

maatschappelijke organisaties,

die een belangrijke rol spelen

in het leven van gezinnen in

Nederland, steunen. Peuter-

speelzaal Hannie Schaft heeft

dankbaar gebruik gemaakt van

deze bijdrage om de peuters

uitdagend en nieuw speelma-

teriaal aan te kunnen bieden.

Volgens de woordvoerster bij

het Oranje Fonds, Jonne

Boesjes, is het Oranje Fonds

het grootste, nationale fonds

op sociaal gebied. Perjaar keert

het ongeveer 15 miljoen euro

uit aan organisaties en projec-

ten in Nederland en op de

Nederlandse Antillen en Aruba.

Hierdoor bevordert het Oranje

Fonds sociale cohesie, parti-

cipatie, integratie en sociale

veiligheid en vermindert het

sociale uitsluiting.

Turijn of Zandvoort?

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in
9

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen JC
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

.Je

de redactie:

redactie@ .•*
zandoortsecourant.nl

V

of bel 023 5732 752 &

Afgelopen maandagochtend stond de gymnastiekles van de leer-

lingen van de groepen 7 en 8 van de Nicolaasschool geheel in het

teken van de Olympische Spelen. In de Korverhal had gymnastiek

lerares Erna een compleet programma voorbereid met verschil-

lende oefeningen die betrekking hebben op de winterspelen.

SP'
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De Kinderfarct
Een rare irópiPri

Goeie grutjes nog aan toe

een groene hond

en de poes roept: Boe.

Een olifant met muizen oren

en een varken met zijn

staart van voren....!

Een gestreepte ezel

een geruit konijn.

Waar zal zo een dierentuin

nou zijn????

Wat een feest

o, wat een pret.

'k Word lachend wakker in....

mijn bed!!

**** -**-*' '**<*>
Lienke

*



Najib Amhali en

Jan-Jaap van der Wal

19 februari in Circus

Zandvoort?
De afgelopen weken gonsde het in Zandvoort. Najib

Amhali en Jan-Jaap van der Wal komen naar

Zandvoort... De commotie ontstond na het zien van

de poster die bij het programma van 19 februari aan-

staande hoort: de poster van comedytrain. De twee,

zo'n beetje de bekendste grappenmakers van

Nederland, behoren namelijk tot dit selecte groep-

je. Net als Zandvoorter Kees Stam, alias Kees van

Amstel, en de heren Daniël Arends en Steef Cuijpers.

En laten deze laatste twee heren nou in ieder geval

naar Zandvoort komen!

Daniël Arends en zijn programma

'Nu we d'r toch zijn'

Daniël maakte gedurende vier jaar deel uit van de

cabaretgroep 'Vier Gasten'. Maar tegen de tijd dat

hij afstudeerde was de behoefte om alleen op het

podium te staan zodanig gegroeid, dat hij zich in

2003 aansluitte bij comedytrain. Wat verwacht u van

Daniël? Een onschuldige sketch, wat gevoelige liedjes

hier en daar, een moralistisch eind, nog een kop koffie

en gewoon weer naar huis? Vergeet het maar.

Steef Cuijpers en zijn programma

'Er Is Niets Veranderd... Toch?'

Steef speelde in een punkband, een popband en een

amusementsorkest. En terwijl het muzikaal dus

bergafwaarts ging, ging het grappen maken steeds

beter. Sterker nog. Steef speelt al bijna 10 jaar bij

Comedytrain en is niet meerweg te denken uitToom Ier.

Wat betreft zijn program ma: je wordt ouder, kijkt

terug en alles leek toen beter. Maar is dat ook zo? Zijn

dedingen niet anders maar veranderd? Willen we
het eigenlijk weer als toen? We gaan mee in de

ontwikkelingen maar willen we dat eigenlijk wel?

Ook Steef Cuijpers vraagt zich dat af. Maar hij weet

het eigenlijk ook niet....

Informatie en kaartverkoop

De voorstelling vangt om 20.15 uur en is de toegangs-

prijs €12,00. Kaarten zijn te verkrijgen aan de balie

van Circus Zandvoort, tel. 023-571 86 86.

Wil je als eerste weten wanneer Najib en Jan-Jaap

wel naar Circus Zandvoort komen?

Geefje dan op voor de nieuwsbrief!

Naam en emailadres opgeven bij de balie van Circus

Zandvoort, Gasthuisplein 5 te Zandvoort.

Tel. 571 86 86 of via website www.circuszandvoort.nl

O ——
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RADIO + TV

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio,uw Internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00-12.00 uur

12.00 - 18.00 uur

18.00 - 22.00 uur

22.00 - 08.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60.70 en So.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit 't Lokaal.

www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
IIAI310+TV NOORO-HpLLANI)

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampemendervande provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether}

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

^M ZANDVOORT^
radio & Internet
FM100,fl.K*b*HO4 5

Zondag

08,00 Countrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.OO Eurobreakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag

19.00 ZFMJazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 Zandvoort op

Zaterdag

ofGem eenteraadve rgad ering

23.00 Eb & vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 Tepp Zeppi

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

iS.oo Goedemorgen

:

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Za ndvoort op Zaterdag

17.00 TheG roove Em pi re

19.00 Club ZFM
21,00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

ZFM discussieavond:

Wonen in Zandvoort
Op woensdag 22 februari organiseert ZFM een poli-

tiek debat met als thema:Wonen in Zandvoort. Niet de

toeristische functie van Zandvoort en het belang daar-

van maar de wensen van de inwoners ten opzichte van

wonen in Zandvoort zullen in het debat centraal staan.

De opzet van de avond is anders dan men gewend is

bij politieke discussies. Geen forums of panels met
voorzitters. De presentatoren Roy Dijkman en Lenna

van den Haak zullen stellingen poneren. Daarop

kunnen inwoners van Zandvoort maar ook de politici

reageren met voor, tegen of neutraal. De presenta-

toren zullen dit, onder het genot van een hapje en

een drankje, op een vrolijke wijze laten gebeuren.

Na discussie over de stellingen, zal een definitief

standpunt worden ingenomen. Voor elke stelling

wordt een bepaalde tijdsduur gesteld. Iedereen die

daar belangstelling voor heeft, kan mee discussiëren

over 'Wonen in Zandvoort' op woensdag 22 februari

in Hotel Hoogland, van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Filmprogramma
16 februari t/m 22 februari
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Jarhead
Welcome To The Suck

Jarhead (de zelfgekozen bij-

naam van de mariniers) is het

relaas van Golfoorlog- veteraan

Swoff vanaf een ontnuchte-

rend klusje tijdens de opleiding

tot zijn actieve dienst waar hij

met een scherpschuttersge-

weer en 50 kilo bepakking op

z'n rug door de woestijnen van

het Midden-Oosten trekt zon-

der enige bescherming tegen

de moordende hitte of tegen

Iraakse soldaten die elk

moment kunnen opduiken.

Swoff en z'n maten houden

zich op de gloeiende zandvlak-

tes staande met sardonische

kameraadschap en boosaardi-

ge humor, en dit allemaal in

een land waar ze niks van

weten, tegen een vijand waar

ze niks van zien en voor een

zaak waar ze weinig van snap-

pen.
.

Synopsis door Marcel (Bmn-.UIP)

I I I I

*»

JARHEAD

bij te wonen en veel tijd moet
doorbrengen met haar fami-

lie, ontdekt ze een goed be-

houden familiegeheim. Dat

geheim heeft zijn weerslag op

de hele generatie vrouwen

binnen de Huttinger-familie.

Als Sarah gaat twijfelen aan

haar achtergrond, gaat zij op

zoek naar de man (Kevin

Costner) die waarschijnlijk alle

antwoorden heeft...

(bron: Warner Bros)

Rumor has it
Based on a true rumor

Sarah Huttinger (Jennifer

Aniston) is in de war. Ze heeft

eindelijk ingestemd om met
haar vriend Jeff (Mark Ruffalo)

te trouwen, maar ze is niet

helemaal zekerof dit is wat

ze wit.

Nu ze onderweg naar huis is

om de bruiloft van haar zusje

(ADVERTENTIE)

Grootschalig illegaal

bouwen in Zandvoort
Wanneer een privé persoon in

Zandvoort illegaal een dakkapel

bouwt moet hij deze weer afbre-

ken. Dit geldt echter niet voor

duizenden vierkante meters ille-

gale vergroting van restaurants

en andere horeca op het strand.

Ondanks gedane beloften in het

verleden van de raad hiertegen

op te treden,

Bij de commissie Raadzaken
vergadering, waar op 7 februari

op 1 na alle raadsleden aanwe-

zig waren, probeerde een inspre-

ker over het "voorbereidings-

besluit strand" iets te zeggen. In

deze commissie kunnen burgers

het woord voeren,

Door de voorzitter van deze

commissie, de heer Kroonsberg

(PvdA) werd hem onterecht het

woord ontnomen. Door inter-

ventie van de heer Tates (VVD)
die het hier niet mee eens was,

werd de zitting geschorst. Na
terugkeer en stemming bleek

alleen de VVD en OPZ de spre-

ker in de gelegenheid te willen

stellen zijn verhaal af te maken.

De andere partijen PvdA, GB en

CDA wilden hier echter niets

van horen. Zo bleef ondanks

ingrijpen van OPZ en VVD
grootschalige illegale bouw
wederom onbehandeld.

Gezien het bijzonder inwoner-

onvriendelijk en arrogante op-

treden van de meerderheid

van de raadsleden, riep de heer

Tates op uit protest en onmacht
de gemeentebelastingen minus

€ 1,- te betalen.

Lezer, bepaal uw standpunt, gezien de over enkele weken
te houden gemeenteraadsverkiezingen.

Politieke Column

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart

belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én

inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken
enkele aspecten van de lokale politiek.

Verzin eens iets geks!
doorHans Botman

De verkiezingskoorts is in alle

hevigheid losgebarsten. Via de

nieuwsservice van de gemeen-

telijke site -een aanrader- lees

ik over een ruzie tussen de

partijen. De oorzaak? Posters

van een te groot formaat. Ja, u

leest het goed, de politici in

Zandvoort maken zich druk

over de omvang van de posters

op de borden. Ik dacht dat het

dieptepunt al was bereikt met

het gezeur over de lengte van

de stukjes in deze krant over

de actuele politieke thema's,

maar het kon nog erger. De

opwinding over de Deense

cartoons is er haast niets bij.

Je zou er eigenlijk smakelijk om
moeten lachen. Toch is dit

kennelijk het niveau waarop
de Zandvoortse politici zich

bewegen. Ze hebben tijd

genoeg om brieven over dit

randverschijnsel te schrijven -

energie die uiteraard in

belangrijkere zaken moet wor-

den gestoken. De toekomst

van dit dorp bijvoorbeeld.

Want waar willen we eigenlijk

heen? De directeur van het

Nederlands bureau voor toe-

risme luidde onlangs de nood-

klok over de toeristische bezoe-

ken aan de kust. Duitsers zie je

steeds minder en het aantal

overnachtingen hollen terug.

'Zandvoort is nog steeds

Zandvoort', zo sprak hij, waar-

bij het woord patatdorp maar

net werd vermeden.

Natuurlijker bestaan plannen

om onze mooie badplaats een

wat mondainer aanzicht te

geven. Het college van B&W
denkt dat we het gaan redden

met vijfsterrenhotels, die aller-

lei vormen van saunabezoek

en massage gaan bieden. Het

zogenoemde wellness-con-

cept. Ik denk niet dat er een

ondernemer is te vinden die

zijn hoofd durft uit te steken,

laat staan dat er een bekende

hotelketen is die hier brood in

ziet. En dan wordt het toch

moeilijk.

Het opknappen van de mid-

den boulevard heeft al heel wat

politiek leed veroorzaakt. Dat

er wat moet gebeuren staat

vast. Een jaar of tien geleden

noemde het weekblad Elsevier

het gebied naast Bouwes
Palace van een Oosteuropese

somberheid. Sindsdien is er

niets veranderd, maar nu ligt

de bal voor het inschieten en

gelukkig zien de meeste poli-

tieke partijen dat in.

Om Zandvoort echt op de

kaart te zetten is echter meer

nodig. Verzin iets geks, waar je

de landelijke pers mee haalt.

De grootste kunstskibaan, een

high-tec achtbaan, laat van mijn

part strand rollators ontwer-

pen, maar doe iets. Gelukkig

hebben we het circiiitpark nog.

Dan hoeven de politici het zelf

niet te verzinnen.

CDA bridgedrive
Voorde negende maal werd

zaterdag de CDA bridgedrive

gehouden. In het Gemeen-
schapshuis speelden 38

koppels om de CDA wissel-

bokaal. De spelleiding van

de prima verlopen dag

was weer in de bekwame
handen van Wim Veldhuizen.

De eerste prijs en wisselbo-

kaal ging naar het het koppel

Kleijn/de Kruyffmet 64.29%.

De andere prijswinners

waren:

Sweijen/Van Royen

(2e prijs met $6.7$%),

De Muinck/Veldhuizen

(3e prijs met 53.77%),

Berndsen/Heijendaal

(4e prijs met 47.42%),

Huesken/Piefers

(se prijs 44,94%)

en Boswijk/Vleeshouwers

(6e prijs met 34.52%).

£>
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16 februari t/m 22 februari

Ierse Runder Braadlappen

kilo €7,95
kijk ook eens op onze website:

www.stagerijhorneman.nl

ZMrt>VOO*
T

Voor alle Zandvoc
aanbiedingen >

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

De Albatros 5712524

Belli E, Ribelli 5712705

Bernard Coiffures 5715880

Bibi Shoes 571440

De Bierburtht 5712197

Café Bluys 5714876

Bloemen aan Zee 5720041

De Bode 57'8845

Boudoir 5732900

Bruna Balkenende 57»6ojj

ChinChin 57H°9S
Confet'ti B.V. S7*S473

Van Dam Magasin 5714009

Hotel Danzee 5712252

Dobey 5719345

Dubrovnik 5715110

Fancy Place 5714593

Foto Menno Gorter 5730600

Ceerling Autoservice 5712240

Greeven Makelaardij 5739*34

Heather 5732650

De Heeren

5732650

57340O1

020-6838883

5740524

Heintje Dekbed 020-6838883

Holland Casino 5740524

Chin. Rest. Hong Kong 5717897

Slagerij Homeman 5719067

IJzerhandel Zantvoort 5712418

Koene Cleaning Service 061432444
K.V.S.A. Reisburo S732Ö94

Kwekerij P. van KI eeff 5717093

De Lachende Zeerover 5738740

Laurel & Hardy 5737046

Lederpaleis 5733070

t Lokaal 5718995

Lucas Schildersbedrijf 06-11140359

Mecca snoepgoed 5712523

Mimo Pizzeria 5714463

Mollie & Co 5718949

NG New man Casua) 5715810

North Sea Piercing 5733325

Ed Onel Home Decoratton 5739005

Snackbar de Oude Halt 5716527

OVM Fotografie 06-41328762

Plaids and Pillows 5715084

Snackbar het Plein 5732625

Radio Stiphout 5732649

SackTime 5712717

Sea Optiek 5712174

Slinger Optiek 5714395

Spolders B.V. 5712630

Take Five aan Zee 5716119

Trattoria Vacirca 06-14448720

Versteege's Ijzerhandel 5712554

Videotheek Videoland 5712070

Slagerij Vreeburg 5712451

Waves Beach & Health 5713255

Williams Pub

Zandvoort Optiek

Café Rest. Zaras

Zeemeermin Viskar

5716816

5712466

5716631

06-51353653

Koene tleaninq ServicepCo^

10°,

TkcsT

Vb korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 1432444

Greeven

^Sjl Makelaardij o.g
10% korting voor

^^B a ZandvoortPashouders op

^^^^T een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

mini»

DISCOTH k Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

i gratisZANDVOORT c Hr)oTFRI
Haltsslrast 20 - lel. <J23 - 671 40 95

R •

EMOTION BY

ESPRIT
Op vertoon van de pas 10% korting

op nieuwe collectie schoenen

van 16 februari t/m 2 maart.

Haltestraat 10 A/B Tal. 023 57 1 38 80

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende

prijsopgave

sveren ge

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

Twtsepkïifl*!©

sp ëm%#agt#m wij**

ttatertmtm W <mmm %i

ZANDVOORTPASHOUDERS
!!!!

VANAF HEDEN TOT EN MET 4 MAART OE VOLGENDE ACTIES

OP ALLE MP3 SPELERS 10% EXTRA KORTING !!!

PHILIPS SENSEO van € 69,95 NU VOOR € 59,95 !!J

OP ALLE PHILIPS SCHEERAPPARATEN
EEN GRATIS

PIRANHA BORENSET CADEAU!!!!!!!!

KOM SNEL NAAR: RADIO STIPHOUT

THORBECKESTRAAT I S

ZANDVOORT

023-S732649

EURÖNICSB

Zaterdag van

10.00 - 12.00 uur

gratis

appelpunt

voor pashouders.

-0e fc/I«*h«»«te ^«uhIhws 1

'cerovwr yn-. (o»j *7j m 40

Jannen ttoefcenhu i

s

»*

"DE BODE 9

K'nlinc iOi teling spiegels

Bazgek Bok .•*>-.- saiegelijiai in Ha.aitevi

bloemen aon zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 S72 00 42

www.bloemenaanzee.nl pjji

Ma t/m ia van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur



rtPashouders de
an deze week

AA QNNÜifflNMIDDfLKQDP

©FOTOGRAFIE
ïi>% korting op aan fotoreportage

v Mn ZandvoortPashoudars!»
Tefefóon : 06-41Ï2S?62

E-Ma il: I fifeÉÖ*Wfctt&g ra fie .fti

WWW.OVMWTOWIAHI.NI

Zqndvoorf en Zandvoorters op een
bijlandere manier in beeld

* Webolbutn met de laatste foto's * Bedrijvengids

Groepsfoto's van vroeger * Evenementen kolenoW

FAST CQHP&NY $ FOTOGRAFIE

www.zaudvoortinbeeld.nl

Williams

Pub

©lic©

Zandvoort Optiek

VOOR ALLE

ZANDVOORTPASHOUDERS

10% korting
°P

OAKLEY
ZONNEBRILLEN

IN DE MAAND FEBRUARI

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Karaoke
voor

Zandvoort
Pashouclers
een gratis

drankje!

Haltestraat 44

(023)5716816

GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per week!

accus®f¥i§§ i% tertio

WBfc^S™ ï%dWww! %fB *|ftfl5Pï S^ÖP%W %flrtWW %JP

10% Horting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

J-Ceatder
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A023 573 26 S0

^*H«m« Maand februari
" op vertoon

van de pas

2e drankje gratis

Raadhuisplein 1CfMMUm Q, (boven) Tel: 5712197

A/vDvoo*T TmUm
.
PIvi

Op vertoon van uw ZandvoortPas
10 % korting op de a la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.

VfMir reserveringen; j}23-5716119/info@tfaz,nl

m Ofuwir
Personal Styling

20% korting op de

Ie behandeling definitief ontharen

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732WH) - Ü65464Ü714

www.botidoir-personalslyling,

FOTO MENNO GORTER

ft
«IA* m ëlji&km

etnrffaeis

§mih
L( evimöcft^fifffl

VL invalt
Hlh; on-w niJJm H©t^f 08RIg#

wefifmfNmrt

f
- ftiihm&n,

jsnasxa

Gratis

voor
Z.V.-Paahoudara

dit ©tn
wegwerpcamera

|
laten ontwikktltn
an afdrukken.

rle Krochl 26 • Zandvosrt Tel 023 5730600
maandag t/m waterdag van il

www.fotomennogorter.nl

FAnc>

Aanbieding:
io% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 10- 023 571 4S 93

SEA OPTIEK
Op alle zonnebrillen 10% korting

In de maand februari voor

ZandvoortPashouders.

Haltestraat 5, Tel. 5712174

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

\ oor ZandvoortPaslaoüders.

Haltestraat 37a -Tel. 023 57] 58 10

%' *

10% korting

op één gèrêchl

naai keuze v,m

di menukaart

in Circiês

Rastauranl

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de bon in op pagina 17



Bouw mee aan de
toekomst van Zandvoort

Zandvoort vergrijst sneller dan
gemiddeld in Nederland,

dus moeten wij er alles aan doen om
de jeugd in Zandvoort te houden.

GBZ wil; Meer woningen voor starters

Voorrang bij toewijzing woningen
Meer -voorzieningen voor de oudere jeugd,

skatebaan, hangplekken, fiets crossbaan,

quadbaan, indoorkartbaan, etc.

Meer weten? www.gbz.nu
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete programma
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Strandpaviljoens op i meter van duinvoet

De Zandvoortse strand pa enters mogen vanaf nu hun paviljoen

op één meter van de duinvoet plaatsen. Het Hoogheem-
raadschap Rijnland heeft de discussie met wethouders Demmers

en Hogendoorn opnieuw gevoerd met als resultaat de door de

strandpachtersvereniging gewenste afstand.

Volgens de regels van het

Hoogheem raadschap, vastge-

legd in de zogenaamde Keur,

moeten de paviljoens mini-

maal 3 meter uit de duinvoet

worden geplaatst en staan het

merendeel van de Zandvoortse

paviljoens te ver naar achte-

ren. Hoewel het veranderen

va n de Ke u r n iet zo één, twee,

drie gaat en het de verwachting

is dat de regel over de drie meter

eruit zal worden gehaald, heeft

het Hoogheemraadschap aan

de gemeente en de strand-

pachtersvereniging laten weten

dat voor het seizoen 2006 al

vooruit mag worden gelopen

op de verandering.

Wethouder Hans Hogendoorn:

"We zijn zeer tevreden over het

behaalde resultaat. Het is het

resultaat van goed overleg

tussen alle partijen en het

typeert de goede verstand-

houding die de gemeente met

Rijnland heeft. Voor veel strand-

paviljoens betekent dit een

aanzienlijke kostenbesparing.

Zij hoeven hun kabels en lei-

dingen niet te verleggen en

het talud niet te vergroten."

Bron: www.zandvoort.nl

Waarom bekruipt mij steeds

meer het gevoel dat ik als

bewoner in Zandvoort niet

welkom ben? Zeker ais ik

moet constateren dat de

gemeente weer dé strijd is

aangegaan met bewoners

van Zandvoort en in ,dit

geval met de bewoners

die met hun achtertuinen

tegen de Etzbacherstraat

aan wonen. Weer heeft een

bewonersgroep in Zandvoort

de stap moeten maken naar

het hoogste rechtsorgaan

van Nederland, de Raad

van State. Wat bezielt de

ambtenaren van Zandvoort

toch, dat zij diegene die

gekozen hebben om in dit

dorp te gaan wonen zo in

het harnas te jagen. Is het

misschien het niet te defi-

niëren "algemeen belang",

waarmee sommige raads-

leden schermen? Wat geeft

de gemeente het recht om
individuele bewoners zo in-

grijpend in hun leefomgeving

aan te pakken? De gemeente

start de strijd, verkoopt

gronden aan gewetenloze

projectontwikkelaars, past

de bestemmingsplannen voor

diezelfde projectontwikkelaars

aan en zegt dan, uiteraard in

een nieuwe raadsperiode, dat

alle ellende gebouwd mag
worden, omdat het nu een-

maal in dat zelfde bestem-

mingsplan staat. Getu:kkig

heb je als bewoners nog de

kans, datje recht kan krijgen

bij de Raad van State. De

gemeente probeert dan als-

nog via andere sluikse wegen

zoals masterplan, bestem-

mingsplannen, verkeer- en

vervoersplannen, enz., de zaak

zo te benaderen, dat zij

alsnog hun gang kunnen

gaan. Mijn eigen ervaring is

dat de gemeente niet eens

met de bewoners om de

tafel gaat zitten om alles ie

bepraten. Als voorbeeld hier-

van het bestemmingsplan

Kostverlorenstraat e.o. Hier

hebben de bewoners op diver-

se punten najaren strijd hun
recht gekregen bij de Raad
van Staten. Wat blijkt nu, het

ging niet zo zeer om het

bestemmingsplan op zich!

Nee hoor, het ging om het

creëren van een nieuwe toe-

gangsweg door het "groene

hart" van Zandvoort naar het

LDC en om de grond van een

projectontwikkelaar (binnen-

terrein tussen Haarlemmer-

straat en Prinsesseweg) klaar

te maken voor mega volume

bouw. En dat allemaal in en

langs achtertuinen van

bewoners. Ik kijk dan ook

nog even naar de financiële

middelen die zowel door' de

gemeente als door de bewo-

ners aangewend moeten

worden om dit soort onge-

wenste procedures te kunnen

doorlopen. Ook de tijd die

bewoners moeten stoppen in

het inbrengen van zienswij-

zen, het doorakkeren van

ambtelijke stukken, het

voorbereiden van hoorzittin-

gen bij de provincie en

bij de Raad van State en ga

zo maar door, is niet te

overzjen. Het is dus werkelijk

de arrogantie ten top hoe de

gemeente Zandvoort met
haar bewoners en hun

belangen omgaan. Ik wens

iedereen in ieder geval veel

wijsheid toe bij de komende
gemeente verkiezing.

W. Sellmeijer

Zandvoort

Naaktcamping gewenst?

Zie zo, het imago van Zand-

voort is weer bevestigd, en in

een woord samen te vatten

ordinair. De gezinnen met

kinderen en beschaafde toeris-

ten er uit...en naaktlopers erin.

Nee, het draagvlak voor een

naaktcamping is niet breder

dan een ambtenaar en een

uitbater. Verder mogen de

strandtenten winkeltje spelen,

openingstijden verlengen en

de decibellen verhogen,

iet op uw saeck, bewoners

van Zuid, want stap voor stap

woont u straks in een kermis,

waarin woonbestemming

een achterhaald woord is, In

Noord wordt al jaren hei

zand van de ene hoek naar

de andere kant verplaatst,

voor Zuid zullen de plannen

niet veel creatiever zijn.

F.F.Vellema

Adres bij de redactie bekent.

r
Graag wil ik even reageren

op de ingezonden brief

van Gert Toonen, fractie-

voorzitter van de PvdA in

de gemeenteraad, in de

Zandvoortse Courant van

9februarij.l.

Het is correct te stellen dat

de PvdA gelukkig al jaren

geleden het initiatief heeft

genomen zich in te zetten

voor de minder valide mede-

mens door middel van de

aanschaf van de strandrol-

stoelen. Echter, Strandactief

heeft zich de afgelopen

jaren veelvuldig bezigge-

houden met het kenbaar

maken van de aanwezigheid

en het mogelijke gratis ge-

bruik van de Jutters (strand-

rolstoelen). Gert Toonen had

uit het bericht in het

Haarlems Dagblad zelf kun-

nen concluderen dat het slecht

gesteld is met de informatie

over de Jutters. Juist omdat

de PvdA al 7jaar geleden de

Jutter heeft geïntroduceerd,

wordt het dan nu geen tijd

om de Jutters opjuiste wijze

te promoten in algemeen

belang met duidelijke infor-

matie en bewegwijzering

naar de verschillende ver-

strekkers? Tenslotte: de ver-

kiezingstijd barst weer los...!

Met vriendelijke groet,

Victor Bol.

Reactiejurylid:

Het is jammer dat de frac-

tievoorzitter van de PvdA en

exploitant van Take Five

aan zee, de heer Gert Toonen

in zijn ingezonden brief van

g februari jt. voorbij gaat

aan de doelstelling van de

"Zandvoorter van het jaar"

en het sympathieke initia-

tief van de Zandvoortse

Courant naar het politieke

vlak trekt. Een ding wordt

door hem echter vergeten.

Om deze titel te verdienen

heb je heel veel stemmen
nodig want het gaat uitein-

delijk om de inzet van het

onderwerp en niet om het

initiatief Daarom een van de

motivaties, geschreven op een

van de vele toegezonden

^stembiljetten: "Wat hij (Victor

Bol) doet voor mensen die

door omstandigheden het

strand normaal niet zouden

kunnen bereiken is bovenal van

menselijk belang. Het toeris-

tische aspect van zijn strand-

activiteiten krijgt een extra

dimensie hierdoor en zijn

inzet voor de strandroistoe-

len is superl"Aldus een dank-

bare Zandvoortse inwoonster.

tk wens u en uw partij op 7
maart net zoveel stemmen
toe als Victor Bol en met net

zulke geweldige motivaties.

Met vriendelijke groet

Nel Kerkman

Jurylid "Zandvoorter van hét

Jaar2005" >

f Lezers schrijven %
De Zandvoortse Courant is ervoor ut Wilt u reageren op gepubli-

ceerde artikelen. Stuurt u dan een 'ingezonden brief, bij voorkeur

per email, aan de redactie: redactie@zandvoortsecourant.n! Brieven

zonder naam+ adres van de afzender worden niet geplaatst!

Piaatsïngvan ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het

met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor inge-

zonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.^
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Als
Zandvoort

je lief ^ - •

•

lik ben Fred Kroonsberg, 61 jaar

en sinds 1991 woonachtig in

Zandvoort. Vanaf 1998 maak ik

deel uit van de Gemeenteraad

en ik doe dat met ambitie en

overtuiging. Samenwerking

is mijn stijl en ik wordt vaak

'getypeerd als "teamspeler".

Tot mijn pensionering was ik directeur van een

Verzorgingshuis in Amsterdam waar bewoners en

wijkbewoners door samenwerkingsprojecten veel

service- en dienstverlening aangeboden kregen.

De komende vier jaar wil ik mij inzetten om de

lopende grote projecten stevig in de steigers te zetten.

PvdA
zandvoort@pvda.nl

Boudewijn's Visservice
HET ADRES VOOR AL UW VISSCHOTELS EN SPECIALITEITEN

Tegen inlevering van deze advertentie fS, ) I

2 Kabeljauwfilets voor € 7.50 j-Tri
hu I. sausjes en vers gebakken ^

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino

en op het strand (zuid) van Zandvoort
tek023-5730695 / 06-12204345

Kijk voor meer aanbiedingen en specialiteiten

op onze website

www.boudewijnsvisservice.nl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 51 1 70 765

B.Z. Journaal Feest • Receptie « Opening
Uw voetlicht

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Celder E3ZANDV00RTSE
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort Courant

Café Oomstee

24 en 25 februari
vanaf 16.00 uur

Vlotbrug
Toernooi!

(Biljartspel)

Inschrijven aan de bar.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

A'SI^MIEJELIGHTSMg
* IE pTODs; rnwïi ',:Jm

f
t

-0"

B^HUin—^^

i

32

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 14,50 p.p. «€ 8,75 (kind t/m 10 jaar)

>•

(6

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 16.50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar)

3
-<
s>
7*-

i

Afhalen en a la carte ook mogelijk 1

Dagelijks geopend van: 16.30 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Qi



Zandvoortse Courant • nummer 7 16 februari 2006

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

BZandvoortse
Courant ^;

Debat burger en politiek kweekt begrip
Openbare vergadering Seniorenraad

Bezoekers en politici kenschetsten het als een verrijkende erva-

ring: "Voor herhaling vatbaar." Donderdag 9 februari hield de

Seniorenraad haar openbare vergadering in het teken van de

komende gemeentelijke verkiezingen. Een goed gevulde publie-

ke tribune nam de gelegenheid te baat de meningen te peilen

van de politieke partijen.

Seniorenraad

'Welzijn in Zandvoort'. De
ouderenbond ANBO deed de

aftrap. Voorzitter Huberts

vroeg zich af hoe de politiek

denkt over het Zandvoortse

woningbeleid. Voorts kwamen
zaken aan de orde zoals de Wet
Maatschappelijke ondersteuning

(WMO), het Loket Zandvoort,

toegankelijkheid voor rolstoe-

len en verkeersproblematiek.

Ervaring

Namens Nieuw Unicum deed

Lieneke van Veen een dringend

beroep op de politiek om bij

nieuwe bouwprojecten duidelij-

ker rekening te houden met de

wensen van rolstoelgebruikers.

"Praat vooraf met de gehandi-

capten, zij kunnen een schat

aan ervaring inbrengen", was
haar mening. Voorts wees zij

op het belang van frequente

communicatie tussen Nieuw

Unicum en de gemeenteraad.

Verhelderend

De discussies waren verhelde-

rend voor zowel de burgers en

als de politici. Zeker door de

aanwezigheid van de wethou-

ders Ton Kooiman en Michel

Demmers die, niet geremd
door een strak protocol, vrij aan

het debat konden deelnemen.

Zo maakte Kooiman bekend

dat er een notitie over de Zand-

voortse woonvisie in de maak is.

Gehoor
Bep Nieuwenburg wees op

onveilige oversteekplaatsen

voor ouderen. Naar eigen zeg-

gen vindt zij tot nu toe geen

gehoor bij het gemeente-

bestuur. Tevens doet de actie-

ve zesentachtig jarige inwoon-

ster een beroep op de politiek

te zorgen voor een recreatie-

gelegenheid ten behoeve van

ouderen, een zaak die naadloos

aansluit op het streven van de

overheid.

Kans
Dat deWMO een bezuinigings-

ronde betekent, is niet ieders

overtuiging: veel Zandvoortse

politici zien de komende wel-

zijnswet als een nieuwe, uitda-

gende kans, zeker nu ouderen

keuzevrijheid krijgen. Een onder-

zoek toonde echter aan dat "de

oudere geen echte keuze kan

maken omdat de bureaucratie

al les te ondoorzichtig maakt."

Mede daarom zal onder leiding

van de gemeente een 'klank-

bordgroep' van vertegenwoor-

digers uit relevante organisa-

ties opgezet moeten worden.

Bestel nu de
ZandvoortPas

zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze

Pas u biedt!

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop,

voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Buina Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61,57.69.055 ow
'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duielijk uw naam en adres,

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr

Postcode Telefoon

(Handtekening).

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt die, tesamen

met de 'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas,

binnen 5 werkdagen 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

Vrijenuizenmarkt... uw persoonlijke

makelaar in en om Zandvoort
Nee, niet weer een standaard makelaarskantoor erbij in

Zandvoort. Nick ten Broeke pakt de zaken anders aan. Vanuit

zijn nieuwe huis, tevens kantoor, aan de Emmaweg biedt de 40
jarige Zandvoorter zijn klanten wel iets heel bijzonders aan:

naast de laagste courtage van Nederland, namelijk persoonlijk

en direct contact met de ondernemer zelf.

zo overal zelf bij betrokken",

aldus de nieuwe makelaar.

Nick ten Broeke

Met een flinke achtergrond als

zelfstandig ondernemer en het

bekleden van directie functies

in verschillende bedrijven, kun-

nen we zeggen dat we hier te

maken hebben met een man
die verstand van zaken heeft.

Na het turbulente bedrijfsle-

ven werd het tijd voor wat

anders. Vrijehuizenmarkt is een

landelijk opererende franchise

keten, met ca. 72 aangesloten

franchisenemers. Ten Broeke

is verantwoordelijk voor de

Zandvoortse vestiging daarvan.

"Het voordeel van dit vak is

niet alleen dat ik het vanuit

huis kan doen en daardoor

dicht bij mijn gezin kan zijn...

het geeft mij uQe^ daf makelaan j„
steeds weer J

hun luie stoel konden

blijven zitten is voorbij

een nieuwe

uitdaging, en

dat is toch

wel iets wat ik nodig heb in het

leven. Buiten dat weet ik

gewoon dat ik het veel beter

kan aanpakken dan de reeds

gevestigde makelaarskantoren.

Tijdens de verkoop van mijn

oude huis heb ik me rot geërgerd

aan het feit dat ik er continu

achteraan moest gaan om een

beetje op de hoogte te blijven

van de stand va n za ken. Iets wat

vaak voorkomt in grote bedrij-

ven, je bent een van de velen

en mist de persoonlijke bege-

leiding. Omdat ik vanuit buis

werk en geen personeel heb

rondlopen zijn mijn kosten niet

zo hoog als die van andere

gelijksoortige kantoren. Ik ben

Over die lage courtage (rnake-

laarsloon, red.) kan hij kort zijn:

"De 0,5% die Vrije huizenmarkt

zijn klanten kan bieden heeft

natuurlijk alles te maken met

de eerder genoemde lage kos-

ten. Bij andere makelaars wordt

een courtage (verkoopprovisie

die aan de makelaar betaald

moet worden) gerekend van

gemiddeld tussen 1,5 en 2%.

Stel er wordt een huis verkocht

voor €500.000. Aan de regu-

liere makelaar zou dan een

bedrag betaald moeten wor-

den van gemiddeld €8500.

Door de super lage courtage

die wij aan-

houden is

dat slechts

een bedrag

van €2500.

Dat is dus een aardig verschil."

"Verder profileren wij ons als

totaal makelaardij, wat wil zeg-

.

gen; verkoop- en aankoop-

bemiddeling van woningen en

bedrijfspanden, verzorging van

taxaties, verhuren en beheren

van woningen en wij geven de

scherpste hypotheekadviezen."

Bent u benieuwd geworden
naar deze nieuwe ontwikke-

ling op het gebied van de

Zandvoortse huizenmarkt?

Kijkt u dan eens op: www.
vrijehuizenmarkt.nl of neem
contact op met Nick ten

Broeke, tel: 023-5731999.



Van

SCHAIK
Ê Makelaar O.G.S

Brederodestraat 42

Van Schalk Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 G| Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vansthaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES - HUU R-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK /

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Royale en sfeervolle "20-er jaren" halfvrijstaand

woonhuis met voor- en achtertuin en achterom.

Ind. toilet; wasruimte; kamer en suite met erker

en openslaande deuren naar de tuin; open keu-

ken met Belgisch hardstenen blad en inbouwap-

paratuur; ie etage: royale overloop met werk-

hoek; moderne badkamer met whirlpool, douche

en dubbele wastafel; 2 slaapkamers met balkon;

toilet.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Ruime 2/1 kapwoning met beschutte, fraaie

achtertuin van ca. 34x10 m. dubbele garage

en blijvend vrij uitzicht over de Waterleiding

Duinen. Perceelopp. 530 m2. Ind.; Hal met gar-

derobe kast; woonk. (ca. 35 m2) v.v. Amerikaans

essenhouten vloer; schuifpui naar terrras; fraaie

schouw van Russisch hardhout met allesbrander

royale woonkeuken v.v. inbouwapp.; bijkeuken

pantry; toilet; ie et.: 3 slaapk.; balkon; toilet:

badk. met ligbad; 2e et.: 2 grote kamers, beiden

met dakkapel; keukenunit en inbouwkasten;

3e et.: vlizotrap naar beloopbare bergzolder.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Charmante, karakteristieke en knusse woning

met een besloten en zonnige voortuin midden in

het levendige centrum van Zandvoort. Parkeren

middels parkeervignetten, Ind. beg.gr.; entree;

gang; toilet/douche, woonkamer (5,2 x 3,26m),

open keuken; ie et; overloop; 3 slaapkamers

(resp. 3,5X 3,3m; 3,3x3,9501 en 2xi,sm).

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

ZEESTRAAT 36

EI/EJV CjEENZW
IN ICOKBN 171

MGMBNUl-
tf*el. f/Ut Mffy*

Maandag t/m vrijdag

Met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Groenlinks en
Middenboulevard
De huidige plannen sturen aan op veel

ruzie, rechtszaken en een financële

catastrofe voor bewoners en gemeente.

Wij willen samen met bewoners
haalbare plannen maken.

35.000.000 €

MIDDENBOULEVARD

Met Groenlinks in

Lijst 7

CriG GROEF

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-groep.nl

msr UDKlAuigviTBV

t «ar&Juw

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Beverwijk - Umukien - Heemstede - Zandvoort

3<Cwekery

*?>. aan SÜeeft

Bloembollen in pot

Violen
Denk aan uw Coniferen strooi bitterzout!

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

Administratiekantoor

K. WILLE MS E

Admini

uw ac

Facture

admir

Burg. En

Tel.: <

i

stratiekantoor heeft t

Iministratie tegen uur

ren, BTW-aangifte, uv

listraiie tot de jaa rrek

gelbertsstraai 30, 2042 KN 2
123-5739272 Mob.: 06-4531

'.-mail: kittywillemse@planeti

ijd voor

tarief.

t gehele

ening.

andvoort

14531

7/ .

BZandvoort Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van

vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!



Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Welzijnswet wordt politieke speelbal
Geruime tijd al wordt druk over en weer gediscussieerd over hoe

de nieuwe Welzijnswet er uit moet zien. Daardoor weet bijna

niemand meer waar hij aan toe is. Het gezaghebbend instituut

NtZW Sociaal Beleid zet recente wijzigingen rond de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op een rij.

De groep kwetsbare mensen
in onze welvarende samenle-

ving neemt toe. Ondermeer
ouderen dreigen in de marge

van de samenleving terecht te

komen, met een lage kwaliteit

van leven. Het welzijnswerk en

de zórg voor ouderen en gehan-

dicapten wil de regering op de

schop nemen. NIZW Sociaal

Beleid biedt hulp bij het oplos-

sen van vraagstukken op het

gebied van welzijn, zorg en

wonen. De belangrijkste wijzi-

gingen en consequenties van

deWMO voor u op een rij gezet:

Invoeringsdatum

De invoeringsdatum van de

WMO is vastgesteld op r januari

2007. Er wordt een financiële

overgangstermijn ingesteld

van vier jaar. Sommige ge-

meenten krijgen immers meer

geld in het gemeentefonds

gestort, andere juist minder

dan vóór de invoering. Dit

heeft te maken met een ver-

deelsleutel die onder andere

gebaseerd is op gemeente-

grootte, niet op het aantal

hulpvragers.

Meer garanties

De grootste problemen die de

Tweede Kamer had met de

WMO, hadden te maken met
garanties voor ondersteuning

voor ouderen en gehandi-

capten. Met het zogenaamde

compensatiebeginsel heeft de

Tweede Kamer afgedwongen

dat deze ondersteuning gele-

verd wordt. De gemeenten zijn

verplicht om aan de vraag naar

mobiliteit te voldoen. Of dat

dan met een scootmobiel of

een rollator gebeurt, is een

onderhandelingskwestie met

de gemeente! Deze kan niet

bepalen dat de hulpvrager dan

maar gebruik moet maken van

voorzieningen aan huis.

Samen met burgers

De gemeente moeten volgens

de nieuwe wet verantwoor-

ding afleggen over de presta-

ties die ze moeten leveren op

alle zogeheten prestatievelden.

Er moet een vierjaarlijks plan

worden opgesteld, samen met
maatschappelijke organisaties

en burgers, waarin 'prestatie-

afspraken worden vastgelegd.

Hierin is een belangrijke rol

weggelegd voor cliëntenraden

en andere vertegenwoordigers

van de klantgroepen. De Staats-

secretaris wijst er expliciet op

het belang van wisselwerking

tussen gemeenten en maat-

schappelijke organisaties bij de

invoering en op het organise-

ren van "ontmoetingen" met
cliëntenplatforms in dat kader.

ToegangWMO en AWBZ
De gemeente wordt verplicht

om in een verordening te rege-

len dat de samenhang van

toegang tot voorzieningen in

de WMO en de AWBZ-zorg

én die tot voorzieningen op

het gebied van wonen voor

de inwoners duidelijk is. De

burger krijgt dan te maken
met één loket waarin de

toegang tot verschillende

voorzieningen in samenhang
met elkaar is geregeld. Deze

maatregel moet de bureau-

cratie verminderen.

Parkinson vaak niet herkend

Artsen herkennen ruim een op de drie nieuwe gevallen van de

ziekte van Parkinson niet. Dat heeft tot gevolg dat de patiën-

ten waarschijnlijk niet de juiste behandeling krijgen. Dat con-

cludeert Lonneke de Lau van het Erasmus Medisch Centrum in

Rotterdam in haar proefschrift.

Lau ontdekte dat mensen
waarbij nog geen Parkinson

was vastgesteld, vaak ai klach-

ten hadden als stijfheid, tril-

len, traagheid en het gevoel

dat ze gingen vallen. Volgens

haar kunnen die verschijnse-

len een voorbode zijn van de

ziekte van Parkinson.

De promovenda denkt dat

hogere doses van onverzadig-

de vetzuren en van vitamine

B6 de kans op het krijgen van

Parkinson verminderen. Ze

pleit ervoor dat artsen bij

het constateren van de symp-

tomen sneller en gerichter

naar Parkinson gaan zoeken.

Afstervende zenuwcellen ver-

oorzaken trillen en een verstar-

de houding.

De ziekte van Parkinson

bemoeilijkt een normaal leven.

Lopen, in beweging komen
ofjuist stoppen, wordt moei-

zaam. Voeten vegen, jas

aantrekken, laat staan het

strikken van een das of het

schrijven van een brief worden

problematische handelingen.

Moeilijk slikken en spreken,

trage stoelgang, overmatige

transpiratie, kwijlembet zijn

maar enkele van de vele zaken

waarmee een parkinsonpa-

tiënt te maken kan krijgen.

De oorzaak van de ziekte van

Parkinson is nog niet ontdekt.

Veroudering van de hersenen

is op zich geen afdoende ver-

klaring. Er zijn ouderen die er

geen last van krijgen en er zijn

ook steeds meer patiënten die

er al op jongere leeftijd mee
te maken krijgen.

De ziekte van Parkinson treft

zowel mannen als vrouwen;

meestat zijn zij* dan in de

buurt van de vijftig jaar.

Nederland telt ongeveer

50.000 patiënten met de

ziekte van Parkinson. Per

jaar komen erSoöo nieuwe
gevallen bij. Artsen hebben

vaak moeite met het her-

kennen van de symptomen,
vooral bij de jongere patiën-

ten. De symptomen zijn

immers veelzijdig en bij haast

niemand gelijk.
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Jeu de Boulers in nieuw 'jasje'

Een plaatselijke verzekeraar

heeft ervoor gezorgd dat de

Zandvoortse Jeu de Boulers

weer goed voor de dag kun-

nen komen, door alle spelers

te voorzien van een gele swe-

ater. Als straks de nieuwe baan

aan de Thomsonstraat gereed

is, zit de club er voorlopig

prima bij!

Ouderen uiten zich oveT

zorgverlening

"Verborgen Verlangens wint Niek de Jong Prijs 2005." Achter een

klein bericht in het AN BO- Nieuws blad gaat een groot verhaal

schuil. De geschiedenis van het project maakte pijnlijk duidelijk'

waarin de zorg haar doel voorbij schiet. Overduidelijk blijkt

dat de economische factor zwaarder weegt dan de normale,

menselijke levensbehoeften.

"Er zijn zoveel verborgen

verlangens en het gaat vaak

om zulke kleine dingen.

Aandacht bijvoorbeeld is heel

belangrijk. Maar ook een

sleutel van de eigen kamer,

een keer uit eten, een oude

geliefde nog eens ontmoeten",

aldus Ellen Wilbers van

Zorggroep Noord-Limburg

in Venlo.

Wensen
In het project 'Verborgen

Verlangens' kunnen bewoners

van het verzorgingshuis

hun wensen kenbaar maken
door een briefje in een fles te

doen. De flessen komen
terecht in een kunstwerk van

Sjaak Smetsers. De wensen
die erin zitten worden zoveel

mogelijk uitgevoerd.

Ontdekken
"Wil ik hier wel wonen als

ik oud ben?" Wandelend in

het park van een tehuis

stelde Sjaak Smeters zich

steeds weer die vraag. Het ant-

woord van de Limburgerse

kunstenaar was'nee'. Er moest

dus iets mis zijn tussen

de ouderen en het verzorgings-

tehuis. "Dit kon ik maar op

een manier ontdekken" legt

de kunstenaar uit. Alleen de

huidige bewoners wisten,

wat er mis was met hun

verzorgingstehuis. Het kunst- :

project Verborgen Verlangens'

was geboren...

Aandacht
"Naar mijn overtuiging zullen

mensen die in de zorgsector

werken steeds meeren beter

gaan begrijpen dat ze een

gast zijn in deze tehuizen. Dat

deze tehuizen niet voor en

van hun zijn, maar voor en

van de bewoners" concludeert

Smeters. Hans Wiegel, voor-

zittervan de Zorgverzekeraars

Nederland (ZN), roemde het

project 'Verborgen Verlangen';

"Een gevoelvol project, waarin

het gaat om aandacht, liefde

en zorg voor elkaar.'

Vorm
De Niek de Jong Prijs wordt

elke twee jaar uitgereikt

door de zorgverzekeraars voor

'goed nieuws in de gezond-

heidszorg'. Dit kunstproject

laat zien dat beeldende kunst

op een mooie manier kan

zorgen voor prettige en zin-

volle communicatie. Of, zoals

'de kunstenaar zegt: "Het

gaat niet zozeer om de uit-

eindelijke vorm, maar om het

proces."

£>
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Woningaanbod Zandvoort
Prof. van der Waalstraat 3 Zandvoort

¥ 7
i

ili'i
:

• Een woning om zo te betrekken!

• Een in 2002 gebouwde, ruime stads-

woning bestaande uit 2 verdiepingen;

• Inclusief grote garage en berging;

• Centraal gelegen in een gezellige en

rustige woonomgeving;
• Royale en lichte woonkamer (44 m2

)

,

luxe halfopen keuken, 3 slaapkamers en

moderne badkamer;
• Via openslaande deuren in de woon-
kamer, toegang tot ruim dakterras;

• Woonoppervlakte: ca. 125 m J
, perceel-

grootte: 175 m2
.

Vraagprijs: € 395.000,-

Ir. Friedhoffplein 18-5 Zandvoort

• Uitzicht op strand, zee en duinen!

• Op de 2e etage gelegen royaal 4-kamer

appartement met 4 balkons, ind. garage;

• Gesitueerd in karakteristiek, kleinschalig

appartementencomplex;

• Zeer ruime living met open haard en

een bijzondere ruimtelijke indeling;

• Moderne keuken, luxe badkamer en

3 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt

over een lift;

• Woonoppervlakte ca. 1 20 m2
.

Vraagprijs: € 315.000,-

Oosterparkstraat 49 Zandvoort

• Een uitstekend onderhouden tussen-

woning met zonnige voor- en achtertuin; I

• Gesitueerd in een prettige en kinderrijke
|

woonomgeving in Zandvoort Zuid

(parkbuurt);

• Op loopafstand van dorp, strand en duinen;
|

• Een sfeervolle woonkamer met open-
slaande deuren naar de tuin;

• Luxe keuken, moderne badkamer en
3 slaapkamers;

• Deze woning is in 1997 volledig opnieuw I

opgebouwd en kan zo betrokken worden!
j

• Woonoppervlakte ca. 80 m2
.

Vraagprijs: € 298.000,-

' Laagste courtage van Nederland *;

« No Cu re, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Verhuur en beheer o.g.;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Totale makelaardij.

• Vraag naar de voorwaarden

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.: 0655 - 13 03 65

E; nick@vrtjehuizenmarkt.nl
W; www.vrijehuizenmarkt.nt

BEL 023 - 5 731 999

Ml**-*J{oró$eóop^k.
Ram
2i mrt. 20 apr.

Je hebt behoefte aan vastigheid

op relatie-gebied. Het is nu

uiterst romantisch en je zit op

een roze wolk! Toch vind je het

niet altijd even makkelijk om

erover te praten. Niet doen ook!

Probeer er van te genieten!

*A stier

^ 2 ' april 20 mei

Je intuïtie werkt op volle toeren'

en creatieve ideeën heb je meer

dan genoeg, toch botsje afen toe.

Je flapt er nu sneller iets uit en je

wilt het op je werk graag heel

goed doen. Pas alleen op datje col-

lega's daar niet gek van worden I

U^.'.v Tweelingen

27 mei -20Juni

Je bent wat stiller en wat meer

in jezelf gekeerd. E igenlijk niets

voor jou. Maar je hebt tijd nodig

om alles op een rijtje te zetten

en stilte is dan fijn Neem daar

gerust de tijd voor en probeer te

relaxen!

m

^Mf Leeuw
B 23juli-22aug.

Probeer zoveel mogelijkje ener-

gie te bundelen. Anders zit je

jezelf in de weg en dat is niet de

bedoeling. Doorje idealen goed

duidelijk te maken met je beken-

de openheid zul je verder komen.

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Maak jè je aanvankelijk nogal

druk om allerlei zaken op je werk

die niet helemaal gaan zoals je

misschien wilt, later in de week

merk je dat je het toch prima

weet te regelen. Zie je dat alles

toch wel weer goed komt?

Br * Weegschaal
= ^ 2jsept. - 22 okt.

Door precies voor ogen te heb-

ben watje bereiken wilt, kun je

beter een lijn uitzetten en eraan

werken. Een goede tijd om de

balans op te maken; wat is je

doel en hoe kom je daar? Volg je

eigen richtingen probeer nog

van de liefde te genieten!

f
Kreeft

21juni - 22juli

Let op misverstanden, ook met

vrienden, als je het over geldza-

ken hebt. Goede afspraken voor-

komen dat. Eerlijkheid ook, want

als je niet duidelijk bent uit

angst de ander te kwetsen, dan

gebeurt dat juist.

tfa
Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

ie wordt nu extra heftig met

jezelf en je gewoontes gecon-

fronteerd, Meteen een conclusie

trekken kan je inzicht vertroebe-

len, of je merkt later dat je iets

over het hoofd hebt gezien. Eerst

dus vragen wat er mis is gegaan!

Boogschutter

23 nov. -21 dec.

En heerlijke week voor liefdesza-

ken! Romantieken de behoefte

om er meer van te willen maken,

spelen nu een belangrijke rol. Je

lijkt nu echt de ware te hebben

(gevonden). Dat wil je ook aan

anderen laten zien, toch?

Steenbok

22 dec. 20jan.

Lijkt het aanvankelijk alsof er

achter de schermen nog mensen

tegenwerken, later i n de week

behaa I je s ucces. Laat een aa nta I

zaken die je niet bevallen los, zo-

dat je iets beters kunt beginnen!

Waterman
21jan. - igfeb.

Het is tijd geworden om een dui-

delijke keuze te maken! Wat wil

je? Gaje opstapje dromen achter-

na,of blijfje thuis en verander je

niets.Wees n iet bang, volggewoon

je hart, en ga voor groei en ont-

plooiing, opjouw manier dan.

öicS Vissen

S? 20feb. - 20 mrt.

Dat werk dat je beloofd wordt

komt wel echt, maar het kan

nog even duren! Ga er wel ach-

teraan en wacht niet teveel af,

,

Die neiging om je te verstoppen

is goed om je energie weer op te

laden, maar wissel het liever af

met een beetje actie!

%

Dier van de week

Jos is een gecastreerde gezellige dikke

rode kater van een jaar.of 5. Hij is bij ons

binnengekomen toen hij was aangere-

den. Hij lag helemaal in de kreukels. Zijn

bekken was helemaal stuk en dat is

natuurlijk geen pretje. Hij beeft heel lang

hokrust gehad, maar het wordt nooit

meer helemaal goed.We zoeken dan ook

een huisje voor hem waar hij niet naar

buiten kan en waar er best vaak iemand

thuis is om hem een beetje in de gaten

te houden. Veel springen mag hij ook

niet. Hij kan het ook niet meer zo goed

maar het gaat erom dat hij zichzelf niet

in rare situaties wringt. Hij is een beet-

je verlegen, maar als je hem gaat aaien

komt hij helemaal los. Heel drukke kin-

deren in zijn buurt vindt hij maar niks,

andere katten vindt hij waarschijnlijk

geen probleem, Wie zoekt e r e en gezel lige

rode kater om lekker mee te knuffelen.

Kijk op www.diefentehuiskennemeriand.nl

of kom langs op de Keesomstraat 5, tel:

023-5713888. Open van maandag tot en

met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
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Autosport

5 Uur race onder natte omstandigheden

iW^^Z
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fram Lubin met zijn "kinderen"

De vierde race In het Winter Endurance Kampioenschap werd

onder extreem natte omstandigheden gehouden. Het bracht

de sympathieke cupcoördinator en oud-autocoureur Frans Lubin

uit Limburg er toeom nu eens een kijkje te nemen wie zijn kin-

deren nu wel waren. Lubin leidde het afgelopen seizoen de

DunlopSportMaxxClioCup.de klasse waarin "zijn kinderen"

Dillon en Mare Koster samen met Bertus Sanders uitkwamen.

Lubin kon tevreden vast stellen dat de heren uit een goed race-

hout waren gesneden.

Het verbaasde Lubin ook niet

dat onder deze omstandighe-

den twee Clio's, de eerste twee

plekken de race opeisten. Toch

zag dat er in het begin niet

echt naar uit, omdat Dillon

Koster slecht wegkwam. De
Zandvoorter herstelde zich

echter knap en wist na iets

meer dan twintig minuten rij-

den de leiding in de klasse tot

2000CC overte nemen.

De equipe Jurgen Al bert,

Kees Bouhuys en Michael en

Sebastiaan Bleekemolen uit

Aerdenhout had met een

Porsche de leiding in het totale

veld goed in handen.

Pas in de laatste fase werd het

weer echt spannend toen de

Porsche-van de Bleekemolens

problemen met de versnel--

lingsbak kreeg. Eerst nam de

Jetstream Porsche van David

Hart en Philip Beyrer de leiding

over om deze vervolgens weer

af te staan aan de Saker van

Theo van den Berg en Dirk van

Dijk. Zij stonden in de klasse

boven 2000CC deze eerste plek

niet meer af. De Porsche van

het viertal Al bert, Bouhuys,

Bleekemolen en Bleekemolen

kwamen nog knap terug, maar

de Saker was buiten bereik.

Vooraan waren het de twee
Clio's die het tempo bepaal-

den. Dillon Koster reed zelfs

zo onwaarschijnlijk hard, dat

er zelfs een moment was dat

de Zandvoorter de snelste ron-

detijden liet noteren. Toch

wilde de Zandvoorter niet die

titel 'De Hulk van Zandvoort'

hebben. Problemen met de

brandstoftoevoer zorgden er-

voor dat er niet meer in zat

dan deze tweede plek. "Voor

een Clio waren deze omstan-

digheden buitengewoon per-

fect", aldus Mare Koster. Dat

Cor Euser, bestuurder van een

Ma rcos.de Clio als een 'wijven-

autootje' betitelde deed daar

niks aan af, want zijn bolide

kwam pas op vijf ronden na de

winnaars De Vos en De Borst

pas binnen.

Bridge

Spel SV Zandvoort zondag van bedenkelijk niveau

Bridge uitslagen

je competitie

Vorige week vond de altijd

spannende 7e wed strijd ronde

plaats voor de donderdagafde-

ling, In de A-lijn behielden de

heren Po lak-Vergeest de lei-

derspositie vóór het koppel

Heldoorn-v.d. Meulen. Helaas

degraderen drie paren naar de

B-lijn, maar deze worden ver-

vangen door de dames
Busscher-v.d. Moolen, Baard-

Veldhuizen en de heren

Brandse-de Poel. Proficiat.

Met groot verschil met de

nummer twee (ruim 35%), pro-

moveren de dames de

Grebber-Grootkerk vanuit de

C-lijn naarde B-lijn. Zij worden

vergezeld door de heren v.d.

Brtnk-Smink en de dames
Nijsen-Koper. Een groot com-

pliment verdienen het echt-

paar Aukema en de dames
Banning-de Vries. Zij hebben

net de bridgecursusvan Wim
Veldhuizen gevolgd en zijn er

nu al in geslaagd te promove-

ren naar de C-lijn, evenals de

dames Bruggeman-Mul.

Ook voor de woensdagavond-

spelers ging het om promotie

en degradatie. Dooreen eerste

plaats met 61,63% bleef het

paar mw.Spiers-hr.v.d. Meulen

in de A-lijn ook in de totaal-

stand aan kop, gevolgd door de

heren Koning-Voogel. Vier

paren moeten echter de

komende weken in de B-lijn

hun geluk beproeven. Vanuit

de B-lijn promoveren de paren

mw. De Nuinck-hr. Veldhuizen,

mw. v.d. Meulen-hr, Luijkx, de

dames Boon-Koper en de

heren Noyen-Sweijen.

Vanuit de C-lijn tenslotte gaan

vier paren een trapje hoger

spelen, te weten de dames
Deursen-van Du ijn, Zwemmer,
v.d. Storm-Wagner en mw. de

Leeuw met de heer Brandse sr.

Jammer genoeg kwamen mw.

Emmelot en de heer Van

Amsterdam ondanks een

goede dagscore net 0,5%
tekort voor promotie, De vol-

gende competitie meer succes!

Handbal

Hockeydames missen te

veel kansen
De dames van 2HC hebben de zaal hockeycompetitie vorige

week afgesloten met een 1-7 nederlaag tegen Strawberries en

een 2-2 gelijkspel tegen FIT. Door deze resultaten eindigde het

team onderaan in de ie klasse.

Strawberries

Het klasse verschil bleek al

direct groot. Het feit dat

Strawberries in de veldcom-

petitie in de eerste klasse en

Zandvoort in de vierde klasse

speelt kwam duidelijk tot

uiting in hun spelopvatting. De

ZHC-verdediging kon zich

gaande de eerste helft wat
ontworstelen aan de druk,

maar wist geen enkele kansen

te creëren. Dit in tegenstelling

tot Strawberries, dat een 3-0

voorsprong had opgebouwd
tot aan de rust. In de tweede

helft bleef Strawberries de

betere ploeg. ZHC-keepster

Marije van der Meulen stak

echter in goede vorm en

behoedde haarteam voor een

grote re achterstand. Toch kon

zij niet voorkomen dat

Zandvoort uiteindelijk meteen

verlies van 1-7 het veld afliep.

FIT

De tweede wedstrijd tegen het

Amstelveense FIT ging gelijk

op. Tegen het einde van de

eerste helft kreeg ZHC een

aantal scoringskansen, waar-

van alleen AngeÜne van de

Haak wist te profiteren. Na

goed voorbereidend werk van

Miranda Schilpzand zette zij

haar team op een 1-0 voor-

sprong. De vreugde over de

voorsprong was echter van

korte duur, want nog voor rust

maakte FIT gebruik van een

misverstand in de ZHC-achter-

hoede, i-i. De ZHC-dames ont-

plooiden na rust een offensief,

waaruit een groot aantal kansen

ontstond, waaronder vijf straf

-

corners. Aanvoerster Schilpzand

maakte een eerder gemiste

strafbal goed door vijf minu-

ten voor het einde 2-1 te

scoren. In de slotfase moest de

ZHC-verdediging toch nog de

gelijkmaker toestaan, waar-

door de eindstand 2-2 op het

scorebord verscheen.

Heren

Ook de heren van ZHC hebben

geen kans gezien zich te hand-

haven in de Overgangsklasse B

waarnaar ze vorig seizoen pro-

moveerden. Twee nipte neder-

lagen tegen HIC (5-4) en

Amstelveen (7-6) bezegelden

het lot van de Zandvoortse

heren!

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders

in de krant van deze week zijn (in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor

K.Willemse

Asian Deüghts

Autobedrijf Zandvoort

Bloemsierkunst

Jef&HenkBluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

CDA

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

ClubNautique

CNG Groep

Danzee

De Heeren

Gemeenschapshuis

GBZ

Groen Links

Havenaar, Bouwbedrijf

IJzerhandel Zantvoort

Ingezonden mededeling

Kippetrap

Monuta

P. van Kleeff

PRTO

PvdA

TradeArd

Van Schalk, makelaar

Vrljehuizenmarkt.nl

WD
Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

£>



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Kapvergunningen aangevraagd
- Bentveldweg 7, 1 eikenboom en 1 esdoom, aanvraag

ingekomen 25 januari 2006, beide bomen geven
overlast, geen herpiantplicht.

- Dr. CA. Gerkestraat, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen 1 februari 2006, boom geeft overlast,

wel herpiantplicht.

- Koninginneweg 28, 1 populier, aanvraag ingekomen
19 januari 2006, boom geeft overlast, wel herpiant-

plicht.

- Zandvoortselaan 24, 2 dennenbomen, aanvraag

ingekomen 19 januari 2006, bomen moeten ruimte

maken voor groeimogelijkheden andere bomen en

bomen geven overlast, wel herpiantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage, (U kunt

deze inzien tijdens openingstijden.) Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het

college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend
- 2005-216Lv, verzonden 6 februari 2006, Treub-

straat 2, het gedeeltelijk vergroten van de woning.
- 2006-01 9Lv, verzonden 9 februari 2006, Wester-

parkstraat 10, het legaliseren van een erfafscheiding.

-2005-196Lv, verzonden 9 februari 2006, Prof.

Zeemanstraat 31 fm 41 , het verplaatsen van een
perceelafscheiding.

Gehandicaptenparkeren
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden

Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester

en Wethouders van Zandvoort op 30 januari 2006 beslo-

ten tot het aanleggen van een gereserveerde gehandi-

captenparkeerplaats ter hoogte van:

- Flemingstraat 1-d en

Flemingstraat 3-d.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan het

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel

niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

in geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzieningen-

rechter van de " Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdefingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, Óf vul op
de website het digitale formulier in óf stuur een .brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag

:

08.30 - 1 6.00 uur

Donderdag: 08.30 • 20.00 uur

Vrijdag: 08.30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00- 16.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

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

naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Thaise mosselen
Hoofdgerecht voor 2 personen 345 kcal/1445 kj p.p.

Bereidingstijd: 20 tot 35 minuten

Bereiding:

Was de mosselen onder koud

stromend water. Gooi kapotte

mosselen of mosselen die wijd

open blijven staan weg. Pel en

snipper de ui. Hak de knoflook

fijn. Snijd de bleekselderij in

reepjes. Verhit de olie in een

mossel pan en fruit de ui, knof-

look, bleekselderij en currypas-

ta ca. 2 minuten aan. Leg de

mosselen erop. Breng alles

afgedekt aan de kook en ver-

warm de mosselen ca. 6 minu-

ten op hoog vuur tot ze alle-

maal open staan. Schep de

mosselen in twee grote wijde

kommen. Roer de santen door

het kookvocht en laat dit in 1

minuut even binden. Schep de

saus over de mosselen. Strooi

de koriander erover. Lekker met

naan brood.

2 kg.

2 etl.

1/2 etl.

1

2 etl.

Qi

Ingrediënten:

mosselen

ui

grote teen knoflook

stengels bleekselderij

olie

Thaise rode currypa sta

zakje santen (30 g)

verse korianderblaadjes

(vers of diepvries van Darégal)

J>udo(ui
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Sndoku week 07

Oplossing sudoku week 06

7 a 1 9 6 4 3 5 2

4 3 6 2 5 8 1 9 7

2 9 5 3 7 1 8 4 6

6 1 9 4 3 5 2 7 8

8 2 4 6 9 7 5 1 3

3 5 7 1 S 2 4 6 9

9 6 2 5 1 3 7 8 4

5 4 8 7 2 6 9 3 1

1 7 3 8 4 9 6 2 S

1 6 3

7 5 8 4 1

5 7 9

2 7 5

9 3 7

3 6 4 9

4 1 6 2

1 5 2 6

9 6 7 5 1 4

Is
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Gemeentelijke publicatie/ week 7 - 2006

Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 februari

en de verdere in week 6 door het college genomen
besluiten zijn 14 februari vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 21 februari.

Op de agenda staat:

Spreekrecht burgers

Vaststellen notulen van 31 januari 2006
Hamerstukken:

- Nieuwbouw Brandweerkazerne
- Herinrichting Duintjesveld - fase III

- Krediet parkeerbeleid

- Nota wegbeheer 2005
- Vdorbereidingsbesluit Middenboulevard
- Aanpassen verschillende verordeningen

- Financiële Kadernota 2006 deel I en II

- Wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoor-

zieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Aanpassing Masterplan Louis Davidscarré

Voorbereidingskredieten Louis Davidscarré

Zandvoorts Museum, meer dan een museum
Budgetoverheveling van 2005 naar 2006
Verkoop watertoren

Voorbereidingsbesluit voor het strand van Zandvoort

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2006
Delegeren van de procedure als bedoeld in art. 19

lid 1 WRO

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal

(entree aan het Raadhuisplein). De deuren gaan om
19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze

krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda op

de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de
vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda,

raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage

bij de Centrale Balie, staan op de website en zijn tevens

tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadsverga-

dering wordt tussen 20.00 en 22.00 uur live uitgezonden

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op de
agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken,
meldt u dit ten minste 48 uur voor de aanvang van

de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch op

(023) 574 01 00 en via de website (Bestuur >

Raadscommissies > Meepraten). Naast deze regel

gelden extra regels. Deze zijn te lezen in het Reglement

van orde van de gemeenteraad, zoals vastgesteld op
23 april 2002. Een exemplaar van dit reglement kunt

u opvragen bij de griffier of raadplegen via de website.

Reiniging QFT-rolemmers
Van 20 t/m 24 februari worden de GFT- rolemmers weer
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het

legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen

staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op:

Dit kan ook na 17.30 uur zijn.

Evenementenbefeid 2006, een gezonde balans
De burgemeester heeft op 14 februari 2006 de nota

"Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans" vast-

gesteld en voor inspraak vrijgegeven. Deze nota ligt

vanaf 17 februari 2006, gedurende drie weken ter inzage

bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website (Bestuur > Beleid > Nota's, plannen en rapporten).

Gedurende de ter inzage legging kan eenieder mondeling

en schriftelijk zienswijzen indienen. De zienswijzen moe-
ten worden ingediend bij het college van Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, telefoon (023) 574 01 00.

Begrotlngswijzigingen
Op 21 februari 2006 zullen in de openbare raadsverga-

dering de herinrichting van het Duintjesveld fase III, de

voorbereidingskredieten Louis Davidscarré, de budget-

overheveling van 2005 naar 2006 en de verkoop van de

watertoren en de daaruit voortvloeiende financiële conse-

quenties aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Óp grond van artikel 192, tweede lid van de Gemeente-
wet, liggen de begrotingswijzigingen vanaf heden tot en

met 21 februari 2006 ter inzage bij de balie van het

Gemeentehuis.

Gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen tn een voor mindervalide kiezers
ingericht stembureau
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de

gemeente op dinsdag 7 maart 2006 zuilen onderstaande

stemlokalen op zodanige wijze zijn ingericht, dat voor

mindervalide kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelf-

standig hun stem uit te brengen.

Nr. Aanduiding stemdistrict Adres stemdistrict

1 Zandvoorts Museum Swaluëstraat 1

2 Strandhotel Center Parcs Trompstraat 2
3 . Oranje Nassauschool Lijsterstraat 3
4 Gemeenschapshuis Louis Davidsstraat 17

5 Rode Kruisgebouw Nicolaas Beetslaan 14

6 Calvijnzaal Ingang Emmaweg 22
7 Stichting Pluspunt Ingang

(voorheen AKZA) Flemingstraat 180

8 Zorgcentrum Herman Heijermans-

weg73
9 NieuwUnicum Zandvoortselaan 165

10 Stichting A.G.Bodaan Bramenlaan 2

Vergunningen

Wet milieubeheer - Ontwerpbesluiten nadere
els
De Milieudienst Umond maakt bekend dat zij voorne-

mens is om nadere eisen op te leggen aan:

1. Albert Heijn, Grote Krocht 9 te Zandvoort

2. Dekamarkt, Oranjestraat 4 te Zandvoort

3. Digros, Burgemeester Engelbertsstraat 21 te Zandvoort

4. Vomar, Celsiusstraat 192 te Zandvoort

De nadere eis op grond van het Besluit detailhandel en

ambachtsbed rijven milieubeheer heeft betrekking op

het uilvoeren van energiebesparende maatregelen en

voorzieningen.

De ontwerpbesluiten liggen tijdens werkuren van

17 februari tot 1 april 2006 ter inzage bij de Centrale

Balie van het Raadhuis en bij de Milieudienst Umond.
Tot 1 april 2006 kan eenieder schriftelijk of mondeling

zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de
Milieudienst Umond, ter attentie van de heer Bakkum.
Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt bren-

gen, dient u hiervoor binnen vijf weken na de ter inzage

legging van het ontwerpbesluit een afspraak te maken
bij de Milieudienst Umond. Indien u uw zienswijze niet

tijdig naar voren heeft gebracht kunt u, behoudens uit-

zonderingen, geen beroep instellen tegen het definitieve

besluit.

Milieudienst Umond: Bezoekadres: Wijckermolen 2,

Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk,

tel: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail;

info@milieudienst-ijmond.nl

Wet milieubeheer Verleende milieuvergun-
ningen

1. Schietvereniging De Vrijheid Zandvoort, een revisie-

vergunning voor een openlucht schietbaan, gelegen

op het circuitpark Zandvoort achter de Tarzanbocht,

Tot 1 april 2006 . kan tegen deze vergunning door

belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende
belangen kan tevens een voorlopige voorziening

worden aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling

Gemeente Zandvoort

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen
beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen ziens-

wijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

2. Park Zandvoort, Center Parcs, een revisievergunning

voor een recreatiepark/hotel aan de Vondellaan 60
te Zandvoort.

Tegen deze vergunning kan tot 1 april 2006 beroep wor-

den ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak vin

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige

voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Het beroep kan worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen

het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de

gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp

van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen

die bij het nemen van het besluit ten opzichte van

het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten geen bedenkingen te hebben inge-

bracht tegen het ontwerp van het besluit.

De milieuvergunningen liggen van 17 februari tot

1 april 2006 ter inzage bij de Centrale Balie van het

Raadhuis en bij de Milieudienst Umond.

Milieudienst Umond: Bezoekadres: Wijckermolen 2,

Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk,

tel: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail:

info@milieudienst-ijmond.nl

Bouwvergunningen aangevraagd
- 2006-021 Rv, ingekomen 6 februari 2006,

Brederodestraat 77 te Zandvoort, het maken van
een aanbouw/nieuwe garage.

- 2006-022Lv, ingekomen 7 februari 2006, Fazanten-

straat 15 te Zandvoort, het plaatsen van een carport.

Rectificatie: In de publicatie van 26 januari 2006 is bij

bouwaanvraag 2006-009 Rv, Voltastraat 9, abusievelijk

niet de juiste bouwactiviteit vermeld. Dit moet zijn: het

gedeeltelijk veranderen/vergroten van het bedrijfspand en

het geheel oprichten/legaliseren van een bedrijfswoning.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of de bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan
zal dit worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indieners

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijsta Hing te verlenen voor het:

- bouwen van een garage en plaatsen van een
zwembad op het perceel Westerduinweg 12 te

Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2005-1 75Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 17 februari

2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale

Balie van het Gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de ter inzage ligging kan
eenieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-

vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient

in de rechterbovenhoek van uw brief "zienswijze" te ver-

melden.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Watertoren in raadsvergadering

©nttervvero,, want ;jtui\.-ó!t heeft iets

niet i!}A ujU-*iU<ten

Het college heeft de raad eerder al

geïnformeerd dat ze de watertoren

wil verkopen aan ING. De verkoop

is de bevoegdheid van het college.

De raad gaat over de bestemmingen

en het uiterlijk. De onderliggende

politieke vraag is dus: heeft het col-

lege bij de verkoop op deze punten

de juiste voorwaarden gesteld?

» >

m
De emoties lopen (water)toren hoog op, dat

bleek in ieder geval tijdens de voorbespreking

van het raadsvoorstel in de commissievergade-

ring Commissie Collegezaken eerder deze

maand. Uit de voorbespreking bleek dat er een

tendens is om vooral geen ruimte te geven aan

de sloopmogelijkheid. De toren hoort bij

Zandvoort. Ook gaven de commissieleden aan

dat ze graag het beeldbepalende karaktervan

de toren willen behouden. En dat er wel ruimte

is voor aanbouw aan de onderzijde van de

watertoren. De vraag is dan ook of het raads-

voorstel dat ter besluitvorming inde raadsver-

gadering wordt ingebracht er 'ongeschonden'

doorheen komt of dat het geamendeerd zal

worden, zeg maar, aangenomen maar voorzien

van stevige wijzigingen. Het criterium van

'beeldbepalend karakter' laat immers ruimte

voor interpretatie en bijsturing.

Criterium.

In ieder geval vraagt het raadsvoorstel om het

navolgende besluit; 'vooruitlopend op de defini-

tieve bepalingen in het bestemmingsplan, in te

'In het dorp een grote mond?
Dan ook graag in het stemlokaal

Jong, Zandvoorts en zelfbewust? Je stem mag

gehoord worden. Op 17 februari organiseert

Superpolitie; een verkiezingsfeest voor de

'nieuwstemmers'- de bijna 600 Zandvoorters

tussen de 18 en 22 jaar die voor het eerst

kunnen stemmen voor de gemeenteraad op

7 maart aanstaande. Locatie: café Neuf.

Aanvang: vanaf 20.30 uur. Je kunt dan

kennismaken met de jonge kandidaten van

de Zandvoortse politieke partijen. Wil je

onderwerpen voor de discussie aandragen

of heb je vragen? Mail dan vooraf naar

super@zandvoort.nl. De reacties worden

op de avond doorgespeeld aan de jonge

kandidaten. Eens kijken of ze overal een

goed antwoord op hebben!

stemmen met het behouden of (her)bouwen

van een beeldbepalend gebouw ter plekke van

de watertoren met een openbaar-toegankelijke

functie op de bovenste etages'. Tevens wordt de

raad gevraagd om in te stemmen met enkele

financiële punten.

Agenda

De gemeenteraad behandelt 21 februari meer

zaken die voor Zandvoort van belang zijn, onder

anderede aan passing van hetMasterplan Louis

Davidscarré en de nieuwe beleidsvisie voor het

Zandvoorts Museum. De volledige agenda vindt

u in de publicatie op de volgende pagina.

Avond van de
verkiezingsuitslag

in De Krocht

Op 7 maart zijn er de verkiezingen voor

de gemeenteraad. De gemeente Zandvoort

organiseert 's avonds in gebouw De Krocht

De avond van de verkiezingsuitslag. Een

avond die geheel in het licht staat van de

uitkomsten.

Programma

Tegenwoordig stemt Zandvoort via de stem-

computer. Dat betekent dat op 7 maart vrij snel

na het sluiten van de stemlokalen de gegevens

bekendgemaakt kunnen worden. Op De avond

van de verkiezingsuitslag worden de uitslagen

rond de klok van 22.00 uur gepresenteerd door

burgemeester M.R. van der Heijden. .

Politieke avond

Iedereen is welkom op De avond van de verkie-

zingsuitslag. De zaal gaat open vanaf 20.45 uur-

Rond de presentatie van de resultaten is een

bescheiden, maar aansprekend programma
samengesteld. De avond start met een gezellig

optreden van het koor Music in. ZFM verzorgt

een live-radiouitzending en zal ter plaatse

interviews verzorgen (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9). Fred Kroonsberg -raadslid voor de

PvdA én muziekliefbebber- verzorgt de muziek.

Tussendoor veel live- interviews en de eerste

reacties van de lokale politici op de uitkomsten.
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BP Ultimate nieuwe hoofdsponsor Masters of Formula 3

Sport
P21 Voetbal

www.zandvoortsecourant.nl

Zondag 6 augustus wordt voor de zestiende maal de fameuze Masters

of Formula 3 op Circuit Park Zandvoort verreden. Dit jaar met een

nieuwe naamgever en sponsor. Afgelopen maandag werd in Muiden

de naam openbaar gemaakt: de internationale energiemaatschappij

BP sponsort het evenement met haar nieuwe generatie brandstof BP

Ultimate, waarmee de Ultimate Masters of Formula 3 voor dit jaar een

feit is. Het neemt hiermee het hoofdsponsorschap van Philip Morris

(Marlboro) over.

><

Met de ondertekening van het

contract tussen BP Nederland

en de Exploitatie Circuit Park

Zandvoort is een intensieve

samenwerking tussen beide

partijen gestart. Naast de

Ultimate Masters of Formula 3

heeft BP Nederland zich tevens

verzekerd van een VI P-room op

het circuit en diverse reclame-

borden langs de baan, waarmee

de aanwezigheid van BP met

haar product Ultimate, duide-

Zan Optiek

DEALER VAN:
Chanel-Dior-Oakley-Prada

Serengeti-RayBan-Versace

Fendi'Donna Karan

Persol-Bikkembergs-Gucci

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

De Mannetjes

Opslag vuurwerk
politiebureau

'We weten allemaal dat daar

makkelijk de vlam in de pan

kan slaan...'

lijk voor een ieder is waar te

nemen. Tevens wordt de maat-

schappij naamgever van het

rennerskwartier direct achter

de pits; de Ultimate Paddock.

Circuitdirecteur Hans Ernst is

verheugd over de samenwer-

king met BP Nederland:"Metde

publiciteit voorafgaand aan de

Ultimate Masters of Formula 3,

komt het evenement onder de

Christijen Albers tankt bij BP foto; Chris Schotanus

aandacht van een breed en

groot publiek, waardoor beide

partijen er van uit gaan dat

vele toeschouwers een weg of

trein weten te vinden om op 5

& 6 augustus naar Zandvoort

te komen. Vanzelfsprekend zijn

wij blij dat BP verder gaat dan

enkel een naamgeverschap aan

een fantastisch evenement."

Superpolitics@9 een groot succes

Vrijdagavond 17 februari vond de eerste, en hopelijk niet de

laatste, politieke avond voor jongeren plaats in Café Neuf. w
Promotiemateriaal genoeg. Van levensgrote posters van de

partijen tot een pot met condooms. De bedoeling van de av

was om Zandvoortse jongeren wat wijzer te maken ove

politieke gebeurtenissen in ons dorp en natuurlijk on.

proberen duidelijk te maken waarom ze moeten stemmen op

7 maart. Met twee vlotte presentatoren, Lana Lernmens en

Roy Dijk man, een aardige opkomst van jongeren, twee gratis

consumpties en lekkere hapjes werd deze avond een succes.

"Laten we het vanavond gezel-

lig houden", spraken de presen-

tatoren de politici toe, nog voor

de avond van st3rt ging, "geen

heftige discussies onderling en

geen geschreeuw dus". Deze

avond was er tenslotte om de

jongeren enthousiast te maken,

niet om ze af te schrikken. De

avond werd door burgemeester

Van der Heijden geopend, die

een enthousiaste openings-

speech had voorbereid.

Waarmaken?
Zo goed als iedere politieke

partij in Zandvoort heeft wel

één of meerdere jongeren op

hun groslijst staan. Deze stel-

den zichzelf en hun partij voor

om zich vervolgens te mengen
in de, door de presentatoren

geleidde, discussie. In deel 1 van

een reeks van 3 discussies ging

het er al meteen heftig aan

toe. De vragen van de jongeren

vlogen de panelleden om de

oren. In het eerste halfuur ging

het vooral over de standpun-

ten van de partijen en de uit-

spraken/beloftes op hun pos-

ters en flyers. De algemene

vraag was: "Kunnen jullie dat

wel allemaal waarmaken?"

Jongeren aan het woord

Uitgaan

Na een breakvan een halfuur

werd het tweede discussie-

punt geopend waar jongeren

toch wel erg benieuwd naar

zijn, namelijk alles over het

uitgaan in onze badplaats.

Sluitingstijden, geluidsoverlast,

zwerfvuil en agressiviteit kwa-

men aan bod.

Jongeren raad

Na de tweede pauze was het

tijd voor de laatste aandachts-

Trade Ard

Max Planckstraat 48 023 - 5730519

www.trade-ard.nl

Bertpam
s§)BROOD

• Allinson met Walnoten € 0,95 de

hele dag warm, vers uit de oven!

• Knapperig wit stokbrood € 0,96

• 4 Kaasstengels € 2,50 bereid

met roomboter

• Ovenvers Appel-noten taartje

€ 5,95 vers gebakken!

\
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort/
punten. "Is het niet iets om een

jon geren ra ad op te z&tten?"

werd door iemand uit de zaal

geopperd. Meteen knikken er

een aantal van ja en ook alle

partijen zijn het unaniem daar-

mee eens. Er waren zelfs een

paar aanwezigen, die. zich er

persoonlijk voor in gaan zetten,

werd beloofd door de politiek.

Discussieverbod

Met de vraag aan een aantal

jongeren of ze iets wijzer van

deze avond waren geworden,

werd over het algemeen een

bevredigend antwoord gegeven.

Maeike (21): "Op zich ben ik hier

wijzer van geworden. Het is

jammer dat het af en toe leek

of de partijen het alleen maar

met elkaar eens waren, maar

dat komt door het discussie-

verbod denk ik.

Vervolg zie pag. 5

*



Familieberichten

Dankbetuiging

Voor uw medeleven en belangstelling na het

over- lijden van onze lieve mama en oma

Jaantje van Malsen - Bol

zeggen wij u langs deze weg onze

welgemeende dank.

Speciaal aan de medewerkers van de Branding.

Uit aller naam:

WJ, Paap-van Malsen

Lieve mensen

Langs deze weg wit ik iedereen

hartelijk bedanken voor de bloemen,,

kaarten, cadeaus en belangstelling

die mijn 100ste verjaardag tot zo'n

feest hebben gemaakt.

«NP

Mevrouw H.W. van der Werff - Kramer

"Kleine Oma"

Monuta $ Westerveld en Van Beek (•

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) S62 70 10

(tevens kantoor!

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

Tel: (023)562 70 10

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023) 584 16 82

info uur Is donderdag van

demaand IQ.00- U.OOaar

in nvt tiftvaartwntntm

"De Optel"te Nieuw- Vennep

Meerinformatie?

Bel ons gerust.

RTV N-H
HAIlltl+TV N()0!?l)-HOLLAN!3

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de

provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland is

bovendien de officiële rampenzender van de provincie,

Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 (kabel).

Zie voor program mering: www.rtvnh.nl

Retteketet voor onze Annet
5^9h Al jaren in Uitgeest

Tk toch nooit écht

.yipp - weggeweest.

/ ifÈ En nier of daar>

je bent nu wel mooi

50 jaar!!

Gefeliciteerd,

ma, zussies

en zwagers

Kerkdiensten

VRIJDAG 24 FEBRUARI
Huis in de Duinen, Herman Hei/ermansweg 73
10.00 uur voorganger onbekend

ZONDAG 26 FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

Oecumenische viering

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Jutianaweg

10.00 uur dhr, J.M.Prins uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.00 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan j, Aerdenhout

10.00 uur ds. M. A.Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor U.Tuijn

DINSDAG 28 FEBRUARI
HuizeBodaan, Bramenlaan 2 Bentveld

16.00 uur voorganger onbekend

Burgerlijke stand

11 februari 2006 - 17 februari 2006

Ceboren:

Jayda Maryll, dochter van: Paap, Barry en:

Christiaans, Monique.

Ondertrouwd;

Everts, Coenraad Gerardus Hermanus en: Weber, Karen,

Middelbeek, Martijn en: van der Moot, Rosé Michelle.

Molenaar, Erik en: Minden, Iris Chrïstine José.

Ovadiah, Avi Mosheé en: Koene, Kelly,

Gehuwd:

Holzhaus, Gerardus Richard Alfred Maria en:

Wongsabut.Kannika,

Overleden:

van Dam geb. Vossen, Klazina Elizabeth.oud 78 jaar.

Klop,Willemoud69jaar.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34,

T (023) 5714131

: %
Jlu .,l; 1-i.lL.ï ^.Hlll
Mb^^fitN&d KK3- * jÊÊ

..

& AÏizr^'ï&m^ mM ^'==
t

p. S-.~r.'-\

ma: 14,00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

WO: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14,00 uur - 20.00 uur

ia: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Waterstanden
Gesponsord door-.

Club IS

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Gesponsord door-.

Club Nautiqueg)

Februari/

Maart

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 23 05.48 11.10 18.49 *+ J I -W* 7
.

Vr 24 - 06.59 12.3,0 20.19 -

Za 25 01.10 09.00 13.28 21.48 KÜHHH
Zo 26 02.03 09.59 14.30 22.49 -

Ma 27 02.53 10.50 15.10 - ttüüPJi

Dl 28 - 01.06 03.39 11.18 15,52

Wo 01 - 02.00 04.20 12.09 16.34

Do 02 - 02.44 05.01 12.48 17.21

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie®

zandvoo rtsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16,00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

lettyvanden

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 434 297 83

Email: lettyë»

zandvoortseeou ra nt.nl

advertenties®

za ndvoortsecou ra nt,n I

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

za ndvoortsecoura nt.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Opmaak:

IR Design Zandvoort

Druk;

Boesenkoot Krantendruk B.V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-12136136

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het geb ruik van advertenties e n/of teksten uit deze uitgave is niet

i toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Kotte tenigblik op 4 jaar college

Aan de vooravond van een

nieuw college, blikken we
even terug op zaken die de

afgelopen vier jaar de revue

hebben gepasseerd.Aan bet

woord is locoburgemeester

Hans Hagendoorn die een

opsomming geeft van zaken

die hij de afgelopen vierjaar

heeft gerealiseerd.

Hogendoom bekijkt alles met

een goed Zandvoorts hart op

de juiste plaats; "Ik vind

Zandvoort de mooiste plaats

om te wonen en geniet ieder

jaar weer van alle evenemen-

ten die worden georganiseerd.

Als ik dan zie hoe het centrum

is geworden, ben ik blij dat ik

ook een steentje heb kunnen

bijdragen. Ik vind dat de hele

Zandvoortse bevolking de

noodzaak moet onderkennen

van de vernieuwingen waar

we mee bezig zijn in bijvoor-

beeld de Middenboulevard en

Ham Hagendoorn

het Louis Davids Carré. Voor

wat het Middenboulevard

gebied betreft moeten we
samen met de bewoners de

toekomst in gaan vullen. We
zullen in bijzondere gevallen

appartementen moeten aan-

kopen en de bewoners van

eventueel te stopen woningen

een nieuwe, gelijkwaardige

woning moeten aanbieden.

Onze gasten, de toeristen dus,

moeten bij slecht weer niet

verveeld door het dorp lopen

maar ook van activiteiten kun-

nen gebruikmaken. Als er dan

meer verb lijfstoeristen komen,

kan de particulier ook weer een

extra centje verdienen aan

eventuele kamerverhuur. Het

mes snijdt dus aan twee kan-

ten."

Hogendoom is trots dat hij

deel heeft uitgemaakt van dit

college en is van mening dat

er veel en goed werk is verzet:

"De entree van Zandvoort is

mooier met de reconstructie

van de Zandvoortselaan en de

noord boulevard. De totale ver-

nieuwing van hetcentrum.de

upgrading van nieuw noord

waar men onlangs een begin

heeft 'gemaakt met de bouw
van het multifunctionele wijk-

centrum, het sportbeleid dat

eindelijk kon worden gevormd

door middel van de Sportnota,

een nïeuWe meerjaren over-

eenkomst met Holland Casino,

een volledig gerenoveerde

Rotonde enz., zijn zaken die

voor Zandvoort heel belangrijk

zijn. Het zijn slechts een paar

voorbeelden van vele."

Hij heeft nog wel een paar

wensen voor de toekomst: "Ik

zou graag een hernieuwde en

energieke aanpak van de par-

keerproblematiek willen zien,

in goed overleg met de wijkco-

mités en een analyse van het

bedrijventerrein in nieuw

noord om te kijken of daar

bedrijfswoningen kunnen wor-

den toegestaan met als uit-

gangspunt wonen, niet om
alles te verbieden!" Tot slot wil

hij nog kwijt dat hij de verkie-

zingen ingaat als wethouders-

kandidaat voor het CDA en het

raadslidmaatschap niet ambi-

eert: "Dat is voor jongeren in

onze partij".

Historie Circuit op

Genootschapsavond

De geschiedenis van het circuit

staat vrijdag io maart centraal

tijdens de Genootschapsavond

in De Krocht. Rob Petersen,

speaker van Circuit Park Zand-

voort, zal met Ankie Joustra

vertetien over de bijzondere

band tussen het circuit en het

dorp. Het programma wordt

traditioneel besloten meteen
nieuwe aflevering van 'Zand-

voort in de vorige eeuw'. Ook

dit vierde deel is samengesteld

door Cor Draijer. De avond

begint om 20 uur, de zaal is

echter al om 19.15 uur geopend.

Vanaf die tijd is er al een door-

lopende diavoorstelling te zien

over het Za ndvoort van vroeger.

Bibliotheek

Wie na de Genootschapsavond

nog geen genoeg heeft van de

historie van Zandvoort, kan

dinsdag 14 maart om 14.30 uur

terecht in de bibliotheek aan

de Prinsesseweg waar onder

het motto:'Weet u wie en waar

het is?' foto's met onbekende

personen en straatbeelden uit

het archief van het Genoot-

schap te zien zullen zijn.

Cartoon Hans van Pelt

JONGETLENDEBAT BIJ NEÜF

Theo Hilberspad geopend

Mevrouw Hitben-Tros onthulde het straatnaambord van haar man

Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag het Theo

Hilberspad officieel in gebruik gesteld. Zijn echtgenote, mevrouw
W.J.RS. Hilbers - Tros, onthulde om 16.30 uur het straatnaam-

bord. Het pad is gelegen naast het gebouw van PlusPunt

(voorheen AKZA) aap de Flemingstraat.

Voorafgaande aan de onthul-

ling memoreerde burgemees-

ter Van der Heijden de grote

verdiensten van Theo Hilbers

voor de Zandvoortse gemeen-

schap. Van der Heijden noem-

de Hilbers een bijzonder een

veelzijdig mens, die zich op vele

terreinen in heeft gezet en

daarbij vele zaken voor elkaar

kreeg. Hij noemde Hilbers

onder andere de vormgever

van de manier waarop wij

nu Koninginnedag vieren. In

haar dankwoord gaf mevrouw

Hilbers aan het een eer te vin-

den dat het pad naar haar

echtgenote is genoemd. Zij

dankte iedereen die zich daar-

voor had ingezet in het bijzon-

der Volkert Bloemen die met
het idee gekomen is. Ter afslui-

ting van de plechtigheid zong

het Zandvoorts Mannenkoor,

waarvanTheoHilbersvanafde

oprichting lid was, een tweetal

liederen. De plechtigheid werd

besloten met een korte samen-

komst in de ontmoetingsruimte

van PlusPunt!

Column

Mooi of

niet mooi
Ook zo genoten van het

schaatsen? Tortno. Italïe. De
hele wereld komt bijeen.

Oranje fans op de tribune.

Vertederende beelden van

prins en prinses(jes).

Juichend alsof het hun eer

betreft. Dat is ook zo natuur-

lijk. Je krijgt het 'wij' gevoel.

Voorai bij het behalen van

medailles. Nu, met wat meer

tijd voor TV, kijk ik graag naar

deze topsporters. Het eten

wordt een makkelijke hap. Dit

keer voor de beeldbuis. Met
het bord op schoot. Moet
soms even kunnen. Als dan

ons 'Tim mértje' (na Wüsten)

een gouden plak haalt kan de

zondag niet meer stuk. Alleen

die kleding!! Zeiden heb ik

onflateuzer schaatspakken

gezien. Gert-Jan Droge, even

op bezoek bij Mart Smeets op

TV, had volkomen gelijk. Ook

hij kraakte de pakken van ons

nationaal team af. Meestal

ben ik het niet met hem
eens. Maar deze keer wel.

Met hun Zwarte-Pieten-

benen lijken de schaatsers in

korte broek te rijden. Zwart

met oranje. Plus nog ergens

daartussen grijze vlakken.

Nonchalant op onmogelijke

plaatsen. Dat het allemaal

strak moet O.K. Dat is voor de

stroomlijning en snelheid. En

dan ook nog dat zwarte drie-

hoekje (of is het blauw?) op

de plaats van de edeie delen.

Hoe bedenk je het. Ik kan er

geen bewondering voor

opbrengen. Eén kleur kleedt

flitsender af, suggereert snel-

heid. China, Japan en Canada

hebben dat begrepen. Ook de

USA ziet er strak uit in don-

kerblauw.

Bewondering heb ik voor

deze schaatsers. Stuk voor

stuk. Maar de ontwerper van

de pa kken ? Weg ermee. Deze

man/vrouw mogen ze 'dele-

ten'. Mag het over vier jaar

simpel gewoon oranje zijn?

Oranje met wit. Past ook veel

beter in de sfeer van onze

enthousiaste supporters.

lv&<
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24-2 SwingSteesjun avonddisco voor 2i+,

DJ Mahasukh. Station Haarlem, Perron 3a,

20.00 tot 01.00 uur. www.swingsteesjurt.nl

25-2 Kerkplein concert: Familieconcert

20.00 uur, Protestantse kerk, gratis toegankelijk

(na afloop collecte voor de restauratie van het

unieke Knipscheer kerkorgel)."Öe Koning van

Al-wat-je -ziet, een Zigeunersprookje", met o.a.

Maarten Koningsberger verteller/zang.

26-2 Jazz in Hotel Esplanada

Adam Spoor kwartet. Cast: Ray Kaart, trompet.

5-3 Final6,

Circuit Park Zandvoort

5-3 Jazz in Zandvoort:

Johan Clement plays Oscar Peterson. Locatie:

De Krocht. Aanvang 14,30 uur. Toegang € 10,-

26-2 Jazz in Hotel Esplanada

The Whiskers o.l.v.Cer Dijkshoorn

I

Als
Zandvoort

je lief is •

Ik ben Pim Kuijken en wil weer

volop meedoen in de gemeente-

raad om van Zandvoort tets moois

te maken. Ik heb veel politieke

en gemeentelijke ervaring en ben

bestuurlijk actief in de ouderen-

zorg en ih de natuurwereld.

Integriteit in de politiek telt voor

mijn zwaar en daar past flexi-

biliteit bij en respect voor al

diegenen die zich inzetten voor

de publieke zaak.

Ik wens dat Zandvoort er groen uitziet, een duidelijk

sociaal gezicht heeft en een kwalitatief sterk bestuur.

Ik wil dat graag waarmaken.

Dus wees slim en kies Pim.

#PvdA
zandvoort@pvda.nl

enc

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-groep.r

msï
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ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel /Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaam heden

Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Martha, gefeliciteerd

metje verjaardag. Ik

wens je nog veel geluk-

kigejaren toe! Astrid

Te huur:

winkelruimte, 70 m2
Gr. Krocht, bij AH.

Contract loopt tot

15-02-2007 en kan ver-

lengd worden. Voor

info; 06-13317415

Te koop:

goed gestabiliseerd

waterbed 180 x 200.

Tegen ieder

aannemelijk bod.

Tel. 06-22208070

Ovale boeren grenen

tafel + 6 (2 grotere)

Rotan stoelen.

Tafel van heel

klein tot erg groot

te maken.

Nieuwprijs was € 749,-

Vraagprijs nu: € 209,-.

Bel Term aat: 5714540

Aangeboden:

Houten kinderstoel,

inklapbaar€25,-

Wipstoeltje:€io,-

Onderschuifbed

80x190 cm: € 40,-

Driewieler:€20,-

Stepje:€is,-

Tel'5715239

Nieuw in Zandvoort en

omstreken:

Onderhoudsbedrijf

Rohde voor elke klus,

groot of klein,

bel mij: 023-5403144

of 06-38782747

(i.b.v.KvK-nr.)

Te huur

in centrum van

Zandvoort

etage boven een win-

kel: grote woonkamer
met balkon,

slaapkamer, keuken en

badkamer.

€ 800,- p.mnd.excl.

tel 06 53 250 629

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

o nde r d e volgende voorwaa fd e n

:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen i\iet een waarde boven

de €500,-

- Geen personeels- of 2akenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

ï) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag it.00 uur betekent plaatsing de2elfde week

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd:

SVP Eik cijfer, leesteken en elke letterofspatie ineen apart vakjephatsen

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

.

(Bedrijfsnaam).

Telefoon.

Kapsalon

Henk van der Feer

is vanaf heden
weer de gehele week geopend

Bel 5713874

voor het maken van een afspraak

Diaconiehuisstraat 24

Met isjammer dat net als Bij vorige

verkiezingen zoveelpolitieke

partijen weer van aCTes Beloven !

ïr is maar eenpartij die consequent

is geBCeken, welke is dat ?

Onder de goede inzenders worden

4 flessen goede wipt verloot

!

OTZp/a Mogeweg ig, 2042 QV
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Verontwaardiging over
bomen kappen in Bentveld!

"Ik hoorde maandagochtend

zagen en zag dat er achter mijn

huis aan twee van de vijfbomen

gewerkt werd. Ik ben naar bui-

ten gegaan en zag tot mijn

schrik, dat men bezig was de

bomen, die in de zomermaan-

den de nodige bescherming

geven aan mijn tuin, te verwij-

deren. Ik heb de mensen nog

gevraagd om te wachten, zodat

ik de gemeente kon vragen

waarom de bomen verwijderd

moesten worden. Dat was niet

meer mogelijk en voor ik con-

tact had met de gemeentelijke

afdeling Reiniging en Groen had,

waren de twee bomen al ge-

sneuveld", zegt KittyWarnawa.

Haar verhaal wordt bevestigd

door Leo Barn hoorn die consta-

teerde dat achter zijn pand

zelfs een aantal bomen was

gekapt die hij jaren geleden

ooit zelf gepland had en naar

zijn men ing op zijn erf stonden.

"Ik heb direct contact gezocht

met de vera ntwoordelij ke am b-

tenaar bij de gemeente. Die is

in de loop van de dag naar

Bentveld gekomen, waar ik

hem helaas misgelopen ben",

zegt Barnhoorn, die aangeeft

van de uitvoerders van de werk-

zaamheden te hebben begre-

pen dat zo grondig is gewerkt,

zodat er dan in de toekomst

minder van deze werkzaamhe-

den uitgevoerd zouden hoeven

worden. Volgens Barnhoorn

een reden waar hij en zijn

medebewoners geen begrip

voor hebben. Verbaasd zijn de

bewoners ook dat zij niet op de

hoogte zijn gesteld van het

kappen van de bomen. Daar-

naast vraagt men zich af of en

door wie er een kapvergunning

is afgegeven..

Snoeien

Navraag bij de gemeentelijke

afdeling voorlichting, leert

dat er volgens de afdeling

Reiniging en Groen geen

bomen gekapt zijn, maar uit-

sluitend snoeiwerkzaam heden

gedaan zijn. De verklaring van

de gemeente is echter strijdig

met wat de bewoners van de

Zandvoorts&laan verklaren.

Gemeentevoorlichter Ton van

Heemst stelt dat als de bewo-

ners klachten hebben, zij zich

tot de gemeente kunnen wen-

den waarna hun griefen onder-

zocht zullen worden.

Vervolg Superpolitics@9

Gelukkig werden de verschil-

len mij wel weer duidelijk na

het lezen van de krant, waarin

ze iedere week op een onder-

werp ingaan."

Vervolg?

Tot in de vroege uurtjes werd

er die avond zelfs in de disco-

theken nog gesproken over

Superpol itics in Café Neuf. Jerry

Kramer, medeorganisator van

de avond, kijkt terug op een

zeer geslaagde discussieavond:

"Dit was nog maar de eerste!

Hopelijk is het haalbaar er nog

een te organiseren dat zou

geweldig zijn." Over een even-

tuele volgende avond houden

we u op de hoogte.

Wij als inwoners bepalen de toekomst!

Ga dus stemmeTi 7 maart!
0ZANDVOORTSE

\iCourant

Met OOG eim OOR
DE BADPLAATS DOOR

Waarover spraken zij?

Misschien spraken de man-
netjes wel over de vorderin-

gen van het plein of over de

tegel die teruggeplaatst is

waaronder 'de schat van

Zandvoort' ligt. (Gelukkig,

daar hoef ik niet meer over

te zeuren), De mannetjes zijn

duidelijk hun plek kwijt op

het Raadhuisplein. Een paar

maanden terug zag ik een

paar heren gemoedelijk

naast elkaar op de trap in de

Jupiter Passage zitten. Nu de

temperatuur aangenamer
wordt hebben de mannetjes

een zit/hangplek gevonden

op de rand van de fontein

voor het Raadhuis. Het plein

krijgt steeds meer zijn uitein-

delijke ronde vormen en de

tijdelijke noodwinkel van

bakker Paap gaat binnenkort

weer weg. Hopelijk wordt

straks op het piein voor de

Jupiter Passage het fraaie

bronzen beeldje 'het gezin'

teruggeplaatst. Laten we
rustig afwachten. De man-
netjes hebben ook geduld.

Lichtmast

Twee weken geleden schre-

ven we in oog en oor over de

stroomdraad die uit de stoep

voor de fontein omhoog
stak. Zou daar een lantaarn-"

paal komen was de vraag

van Anton Bakels? Hij had

gelijk want inderdaad stond

in het verlichtingsplan voor

het Raadhuis een lichtmast

gepland. Naar aanleiding van

vragen van onder andere

OPZ, heeft projectwethouder

Hans Hogendoorn voorge-

steld om de lichtmast voor-

alsnog niet te plaatsen ëri te

vervangen door een zoge-

naamde grondspot. Hartelijk

dank namens alle bruidspa-

ren, toeristen en natuurlijk van

meneer-8akels en Sinterklaas.

Ons mooie Raadhuis kan

onbelemmerd gefotografeerd

worden.

Verzoekje

We blijven nog even op het

plein, want wat niet meer
terug komt zijn de fietsen

rekken die voor de renovatie

op het Raadhuisplein stonden.

in een persoonlijk gesprek

met projectwethouder Hans

Hogendoorn kreeg ik te horen

dat deze niet meer herplaatst

zullen worden. Het geeft geen

cachet aan het plein! Of het

nu zo'h mooi gezicht is? Alle

fietsen staan kriskras op het

plein geparkeerd. Trouwens, ik

bevestig mijn dure fiets het

liefst aan een rek want voor je

het weet is hij gestolen. En om
mijn fiets bij het busstation te

zetten is ook geen optie; daar

is het door de week één grote

opeenhoping van fietsen.

Zou er toch nog niet ergens

enkele fraaie fietsenrekken

geplaatst kunnen worden

zoals de rekken die bij de

ingang van het Raadhuis

staan? Misschien zijn er nog

een paar over.

Enschede aan zee

De bewoners van de omge-
ving Hogeweg en in hét

bijzonder die dicht bij het poli-

tiebureau wonen, zijn zeer

verontrust na een onlangs

toegezonden brief van de

Gedeputeerde Staten. Daarin

wordt vermeld dat de directie

bedrijfsuitvoering van de

regiopolitie, in het Zand-

voortse bureau een opslag-

ruimte wil creëren voor een

opslag van een totale capa-

citeit van 250 kg (in beslag

genomen) vuurwerk. Het

politiebureau ligt midden in

een woonwijk en één van de

bezwaren van de bewoners

is dat vooral 's winters het

bureau 's nachts onbemand
is. De SP en deWD hebben

afgereageerd op het plan en

de VVD adviseert zelfs alle

betrokken omwonenden om
voor 24 maart schriftelijk een

beargumenteerd bezwaar te

maken tegen het voornemen

van Gedeputeerde Staten.

Zou het niet simpeler zijn

om in beslag genomen vuur-

werk onklaarte maken door

het gewoon onder te dom-
pelen in een emmer water?

Dan weten we zeker dat

het niet kan ontploffen en

het is een veel goedkopere

oplossingl

Wie kent dit meisje?

Dit meisje bevindt zich in

het Phuket Hospitaal in

Thailand. Ze herinnert zich

niets meer, zelfs haar eigen

naam niet! Ze is haar ouders

verloren en ze moet van

Westerse herkomst zijn. Ze

was een slachtoffer van de

vloedgolf In Phuket, Thailand.

Niemand weef wie ze is.

Men hoopt iemand te be-

reiken die het meisje kentl

Bij herkenning graag contact

opnemen met de overheid.

Of via de redactie van deze

krant die hef adres heeft

van degene die de zoekactie

is gestart.
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MEESTER SKUCOTRASTRAAT 43 ZANDVOORT

• Goed onderhouden verrassend ruime, vrijstaande villa

met verwarmd zwembad en 2 separate garages

Prachtig aangelegde tuin met diverse terrassen

Gelegen op een riant perceel van 1 169 m !

• Door de royale opzet en een 2' entree is het mogelijk

om praktijk of kantoor aan huis te houden.
• Woonoppervlakte ca. 290 m1

Vraagprijs: € 930.000,-

LOUIS DAVIDSSTRAAT 11 BOVEN ZANDVOORT

Midden in het centrum gelegen, in 2003 geheel

verbouwde 3-kamer bovenwoning
• Lichte woonkamer, luxe woonkeuken, zonnig dakterras,

2 slaapkamers en moderne badkamer

De woning is verrassend ruim en zo te betrekken!

Hoge plafonds (3,30 m) en originele paneeldeuren

• Woonoppervlakte ca. 95 m !

Vraagprijs: €259.000,-

BOULEVARD BARNAART 14 ZANDVOORT

• Uniek vrijstaand woonhuis aan de boulevard gelegen

• Met zonneterrassen op het zuiden en westen

• Parkeren op eigen terrein

Woonoppervlakte ca, 215 m1

• Geheel v.v. gel uids isolerende dubbele beglazing

• Fantastisch zeezicht!

• Tevens zeer geschikt als horeca object

Vraagprijs: € 524.500,-

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in

één van de rustigste straatjes van het centrum

• Woonkamer met originele balken plafond en

roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst

Woonopp. ca. 34 m!
,
perceelopp. 56 m2

Vraagprijs: € 199.500,-

TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

• Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen

2-kamer appartement, woonoppervlak ca. 50 m2

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee

• Lichte woonkamer met balkon, open keuken,

slaapkamer en badkamer met douche en toilet

• Het appartement is goed onderhouden en beschikt over

een Ifft en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs: € 159.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

lohan van Strien 021-57 32 880

HUefeHfi O.C

CENSE I
n

i

wrtLINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Moderne, goed onderhouden 4-kamer maisonnette

• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats

• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers,

badkamer met ligbad en separate douche

Alle wanden en plafonds zijn gestuukt

Op loopafstand van station, centrum en strand

Woonoppervlakte ca. 1 15 m !

Vraagprijs: € 274.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

n\ m I

HYPOTHEEK
SHOP

UW WONING OP FUNDA 7Ï*

Cense & van Lingen

uw plaatselijke specialist

met landelijke bereikbaarheid

via funda.nl

CENSE I
A

I

vimLINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715



VVD Lijsttrekker door

raadsleden de rug toegekeerd

WD lijsttrekker W.Tates is eergisteren, aan het einde van de

laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode, door het

merendeel van de raadsleden de rug toegekeerd. Tates mocht

een, van tevoren aangevraagde, interpellatie (een vraag aan

een bestuurder om inlichtingen, red.) houden over een gebeur-

tenis die zich tijdens het politieke debat dat georganiseerd werd

door het Ondernemers Platform Zandvoort, heeft voorgedaan.
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Tijdens dit debat, waar de

meeste lijsttrekkers van de

politieke partijen aan deelna-

men, werd er vanuit het

publiek een opmerkingen

gemaakt door iemand die later

een ambtenaar op contractba-

sis bleek te zijn. Zij maakte een

aantal opmerkingen, die vol-

gens Tates niet gedaan moch-

ten worden gezien haar status

als ambtenaar. Hij zag dit als

ondersteuning van de CDA
lijsttrekker Hans Hogendoorn

die op dit moment nog steeds

wethouder van ondermeer

Economische Zaken en Toerisme

is. Hij vroeg zich zelfs af of de

dame in kwestie niet door de

wethouder was geïnstrueerd

om haar opmerkingen te maken.

Tóen hij aan het einde van de

reguliere agendapunten het

woord kreeg van de voorzitter

om zijn interpellatieverzoek

voor te lezen, stapte CDA'er Ype

Brune demonstratief op en

verliet de vergaderzaal met de

mededeling dat het nu meer

dan genoeg was en dat hij

Tates niet wenste aan te

horen. Met dit gedrag stelde

hij een voorbeeld voor meer-

derheid van de raad.

Tates verweet Hogendoorn dat

hij de medewerkers van de

gemeente gebruikte voor zijn

eigen gewin en vond dat het

college hier paal en perk aan

dient te stellen. Toen hij na het

voorlezen van zijn vragen geen

gehoor bij de meeste raadsle-

den kreeg en hij in tweede ter-

mijn verder wilde gaan, verlie-

ten nog eens acht raadsleden

demonstratief de raadszaal.

Slechts de hele fractie van OPZ,

die de gehele vergadering de

VVD al steunde, en twee leden

van de fractie van CBZ (fractie-

voorzitter Joke Draijer en Cor

van Koningsbruggen) bleven

op hun plaatsen zitten.

Het antwoord van het college

aan Tates was duidelijk. De
burgemeester zei dat één van

de vragen va n Tates aa ngaf dat

er nu meer op de man
gespeeld werd en wenste zijn

locoburgemeester niet af te

vallen. Hogendoorn gaf in zijn

antwoord aan misnoegt te zijn

over de handelswijze van Tates

de afgelopen vier jaar, waarin

hij, naar zijn mening, niet

inhoudelijk inging op zaken

maar op de persoon heeft

gespeeld.

Geweldige opbrengst bingoavond
De evenementencommissie van de St. Agatha Parochie ziet

terug op een zeer geslaagde jaarlijkse bingoavond op 17 februa-

ri jl. De avond werd door 110 mensen bezocht en mede dankzij

de gulle gaven van zowel bedrijven als particulieren waren er

weer vele prijzen te verdelen.

De opbrengst van € 4000,-

wordt verdeeld over twee goede

doelen. De ene helft van de

opbrengst gaat naar Jeroen

BI u ijs. Hij is werkzaam in

Uganda en via een brief vraagt

hij om schoolgeld voor een

groepje kinderen dat graag ver-

der wilt studeren. Tevens is daar

ook geld nodig voor mensen die

voor noodsituaties naar het zie-

kenhuis moeten. Het andere

gedeelte van het geld gaat naar

de Stichting "Hart voor Polen". Zij

laten elkjaarca.22 kansarme kin-

deren uit de sterk vervuilde,

Poolse stad Chorzow naar

Haarlem en Zandvoort komen,

om drie weken een onbezorgde

vakantie door te brengen bij een

Nederlands gastgezin. De bij-

drage zal onder meer gegeven

worden aan de reis- kosten en

de paspoorten.

De evenementencommissie wil

iedereen heel hartelijk bedan-

ken, wa nt zonder de gulle gaven

en het grote bezoekersaantal

zou het fantastische bedrag wat

opgehaald is onmogelijk zijn

geweest.

Politiek

In aanloop naar 7 maart
Uiteindelijk is deze reeks van vragen aan de politieke partijen die meedoen aan de

komende gemeenteraadsverkiezingen aan het einde gekomen. Uiteraard is een ieder

benieuwd wat de einduitslag zal zijn. Wij probeerden dan ook de partijen vooruit te

laten kijken en te laten voorspellen hoeveel zetels zij zullen gaan krijgen en hoe het

komende college van B&W eruit zal gaan zien. Hier treft u de antwoorden aan.

In principe staat voor de VVD
samenwerking met alle andere

partijen open. De gespreks-

partners moeten echter wel

bereid zijn om zelf ook in de

gemeenteraad zitting te

nemen. Dat ligt met de lijst-

trekkervan het CDA, die alleen

wethouder en geen raadslid

wil worden, nogal lastig,

omdat de VVD vindt dat een

wethouder in principe maar
twee periodes mag aanblijven.

Als wij uw vraag 'hoe het col-

lege er uit gaat zien' konden

beantwoorden, dan zouden er

geen verkiezingen nodig zijn.

Hoeveel zetels wij verwachten?

17! Soms worden vragen

gesteld waar het antwoord

niet op te geven is, zo ook deze

vraag. Natuurlijk wil CBZ
evenveel, maar liever nog

meer, zetels «behalen dan de

huidige vier. Niets is moeilijker

voorspelbaar dan een verkie-

zingsuitslag, laat staan de

samenstelling van een te vor-

men college. GBZ kijkt graag

naar de toekomst, niet door

koffiedik kijken, maar door het

ontwikkelen van een reële visie

in samenwerking met alle

inwoners van Zandvoort. De
kiezers van Zandvoort bepalen

de uitslag van de verkiezingen,

daarmee bepalen zij tevens de

toekomst van Zandvoort. GBZ
bouwt aan de toekomst van

Zandvoort, bouwt u mee?

Het CDA Zandvoort doet niet

aan kansberekeningen. We
hopen met een goede mix van

kandidaten, nieuwe en ervaren

mensen, een positieve uitstra-

ling te hebben en daarmee
zoveel mogelijk stemmen te

krijgen. Het CDA Zandvoort is

vanaf het begin duidelijk

geweest voor wat betreft de

wethouderskandidaat, Hans

Hogendoorn is de juiste wet-

houder voor het CDA. Het CDA
Zandvoort gaat voor een colle-

ge met kwaliteit en met een

positieve uitstraling.

OPZJ
Uitslagen van verkiezingen zijn

onvoorspelbaar omdat de

meeste mensen terecht geen

vertrouwen meer hebben in de

politiek en dus niet meer geïn-

teresseerd zijn. Aan een gokje

nemen met uw belangen

wagen wij ons dan ook niet,

maar mocht u op grond van

uw ervaringen met OPZ in de

afgelopen vier jaar toch uw
steun willen verlenen aan onze

serieuze aanpak, dan staan wij

er klaar voor. Met goede en

bekende kandidaten en een

verkiezingsprogramma, dat is

gericht op het welzijn van de

samenleving van Zandvoort.

Aan u de keuze!

staat om onderdeel uit te

maken van het college, gezien

onze inbreng de afgelopen vier

jaar. De PvdA legt de lat hoog

als het gaat om kwaliteit. Dat

is een eerste vereiste om een

serieuze gesprekspartner te

zijn. Een ander belangrijk facet

is de chemie tussen mensen.

Als men elkaar goed verstaat

zijn bijna alle problemen

oplosbaar. Men moet daar dan

ook voor open staan. Voor het

welslagen van een nieuw col-

lege is dat van uitermate groot

belang. Als het bovenstaande

ook door de andere partijen

wordt onderschreven, gaat

Zandvoort bestuurlijk een

boeiende en uitdagende peri-

ode tegemoet.

Sri

PvdA
De Partij van de Arbeid ver-

wacht weer minimaal drie

zetels te verwerven in de nieu-

we gemeenteraad. Hoe het

komende college eruit zal zien

is vooraleerst aan de kiezer. Het

is duidelijk dat de PvdA klaar

Wij gaan voor de 16

zetels...maar nu serieus. De SP

staat voor een gezellig, veilig

en sociaal Zandvoort waar een

ieder zich thuis voelt. Wij heb-

ben niet de pretentie dit alleen

te kunnen maar willen dit

samen met de Zandvoorters

bereiken. Op 7 maart zullen we
weten hoeveel mensen ons

ondersteunen. Een eventuele

coalitievorming is pas na de

verkiezingen in te vullen. Wij

zijn er klaar voor om de verant-

woording te nemen.

GROENtS^KS
HOEVEEL ZETELS WIJ VERWACHTEN?

<© S|=,=i



Bouw mee aan de
toekomst van Zandvoort.

Zonder toerisme zullen alle openbare voorzieningen op den duur verdwijnen

Alle jongeren zullen wegtrekken omdat er in Zandvoort geen werk te vinden is

GBZ wil het toerisme bevorderen en zo de toekomst van Zandvoort zeker stellen

Meer weten? www.gbz.nu
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete programma



JONG IN ZANDVOORT
Door Net Kerkman

Waar had ik de achternaam eerder gehoord? Geen idee.

Ook toen ik kennis maakte met degene die geïnterviewd zou

worden nog niet. Pas later viel het muntje, hij is de broer van

Sanne Mans die verleden jaar in deze rubriek heeft gestaan.

Nieuwsgierig vraag ik me af of er overeenkomsten zijn

tussen broer en zus. Maak kennis met Jurjen Mans, hij is op

19 augustus 1991 geboren en woont met zijn twee broers,

zuster Sanne, zijn ouders plus hond aan de rand van oud en

nieuw Noord.

Jurjen Mam

School

De basisschool van Jurjen was
de Nicolaasschool in Noord.

Zijn vervolgstudie is bij het ECL

in Haarlem en hij zit in de

derde jaar HAVO. Nog twee
jaar te gaan en dan rond hij

toneellessen gaf. Dat was
best leuk maar na een poosje

was Jurjen de groep qua

leeftijd ontgroeid. Na twee
jaar zonder toneel werd

Jurjen gevraagd door Nelleke

Koningsveld, regisseuse van

"Ik vermaak me prima in Zandvoort,

ook in de winter"

zijn studie af. Weet Jurjen al

wat hij dan gaat doen? Hij

weet het nog niet helemaal,

eerst wil Jurjen een oriëntatie

jaar bij de landmacht gaan

doen en dan het liefst bij de

mariniers. Maar... iets in de

richting van toneel lijkt hem
ook wel wat. Op school heeft

hij zijn profiel voor de laatste

twee jaar al gekozen en dat is

Cultuur en Maatschappij

geworden. Wiskunde behoort

niet tot zijn favoriete vak of

zoals Jurjen het zegt "een rot

vak", daarentegen vindt hij

geschiedenis interessant.

Hobby
Jurjen is gek van toneelspelen

(vandaar zijn keuze C en M
op school). De eerste kennis-

making was, vijfjaar geleden,

bij AKZA waar Joke de Jong

de jeugdafdeling toneel-

vereniging Wim Hildering.

Jurjen is daar één van de

jongste van de groep en het

bevalt hem prima. De toneel-

groep bestaat uit 10 meisjes en

3 jongens Er is een grote vraag

naar jongens want het is

natuurlijk moeilijk om voor

deze groepssamenstelling

een leuk toneelstuk te vinden.

Dus jongens die dit lezen

zijn bij dezen uitgenodigd.

Momenteel is Jurjen hard aan

het repeteren voor de nieuwe

uitvoering in april en het is de

eerste keer dat hij in de Krocht

op de planken staat. Hij heeft

een leuke rol en hij vertelt in

het kort het verhaal. Het is een

Engelse triller en ik ga zeker

kijken. Naast toneel is Jurjen

een fervente voetballer bij SVZ

O en hij traint twee keer in de

week en er is elke zaterdag een

wedstrijd. Hij is een fan van

Ajax en dat leidt tot vele

discussies in de klas wanneer

er een wedstrijd plaatsvindt

tussen Ajax en Feyenoord. Na

schooltijd is Jurjen op de

voetbalveldjes te vinden in de

wijk oud Noord.

Interesse

Jurjen rrn"st helemaal niets in

Zandvoort en hij vermaakt zich

prima: Met de hond wandelen,

voetballen, toneelspelen en

een kop thee drinken na zijn

fietstocht van school naar huis,

wat wil een mens nog meer?

Vroeger ging hij wel eens naar

de disco van AKZA maar dat

trekt hem niet meer en zoals

hij het zelf grappig zegt: "ik ben

te klein voor tafellaken en te

groot voor servet. Trouwens

muziek trekt me niet zo." Kijk

en daar zit het verschil tussen

broer en zus want voor Sanne

is muziek haarziel en zaligheid

en voor Jurjen niet. Toch is er

een overeenkomst tussen de

twee, want. in het interview

van Sanne staat dat zij ook

toneel heeft gespeeld bij Wim
Hildering. Verder is Jurjen

gewoon Jurjen, iemand die zich

in Zandvoort happy voelt en

dat is ook eens prettig om te

horen.
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Classic Concerts organiseert
concert voot jong en oud

In het kader van de Kerk-

pleinconcerten, presenteert

Stichting De Luie Vrouw:
DE KONING van al-wat-je-

ziet, een zigeunersprookje.

DE KONING van al-wat-je-ziet

Is een muziektheaterproductie

waarin het verhaal van Iemand

wordt verteld. Iemand trekt

door de wereld. Hij heeft geen

beroep, geen bagage en gaat

daar naartoe waar de zon

schijnt. Hij heeft zelfs geen

naam. De volwassenen bekij-

ken hem met wantrouwen:

iemand die niet werkt die zal

wel stelen hoor je ze denken.

Maar de kinderen kennen hem
en vertrouwen hem. Hij vertelt

de kinderen verhalen of zingt

een lied voor wie het maar wil

horen. Zo vertelt hij het verhaal

van DE KONING van ai-wat-je-

ziet en de lelijke deugniet.

De koning kan niet leren, zelfs

de geleerdste professor kan

hem geen kennis bijbrengen.

Hij is doodongelukkig tot op

een dag de Lelijke Nietsnut

langs komt. En die laat hem
zien dat er meer manieren van

'wijs zijn' bestaan dan alleen te

kunnen rekenen.'

Op zijn zwerftocht ontmoet

iemand een tolronde vrouw. Het

is liefde op het eerste gezicht. In

de lente krijgt hij weer de zwerf-

kriebels en gaat op pad. De
vrouw zegt: "Het geeft nietje

hebt mensen die gelukkig zijn

als ze blijven en je hebt mensen

die gelukkig zijn als ze weg-

gaan. Maar om terug te komen,

moetje eerst weggaan
"

Bariton Maarten Koningsberger

leidt ons als een ware trou-

badour langs dit mooie poëti-

sche zigeunersprookje. Konings-

berger treedt deels zingend op

-samen met het ensemble, dan

weer vertellend waarbij hij

ondersteund wordt door vuri-

ge, melancholische en zoete

klanken. Hierdoor ontstaat een

ware versmelding van verhaal

en muziek. Marjolein Bakker

componeerde de beeldende en

krachtige muziek.

Deze wordt op i ngen ieuze wijze

afgewisseld met een aantal

delen uit Schuberts 'Winterreise'

in de Nederlandse vertaling

van Jan Rot.

Een speciale voorstelling voor

iedereen vanaf 6 jaar!

Zaterdag 25 februari. Protes-

tantse kerk. Kerkplein, Zandvoort.

Aanvang: 20.00 uur, zaal open

om 19.30 uur. Entree gratis. Na
het concert is er een collecte

voor de restauratie van het

bekende Knipscheerorgel.

7maart,
Jij gaat toch

ook stemmen?
OZANDVOOHTSE
CmiRAtrr

AAariaschool springt voor
Cliniclowns

teder jaar zetten de kinderen

van de Mariaschool zich gedu-

rende de vastentijd in vooreen

goed doel. Dit jaar was de

opbrengst bestemd voor de

alom bekende Cliniclowns. De

kinderen van de onder- en dé

bovenbouw gingen touwtjes-

pringen en de kleuters probeer-

den zoveel mogelijk de bat over

en weer gooien. Hoe langer zij

dit deden hoe meer geld zij

konden verdienen. Voorafgaand

aan de actie waren de kinderen

langs de deuren geweest om
sponsors te vinden. Er werd

ruim 2500 euro opgehaald!



PLUSPUNT ZANDVOORT
Locatie Noord

FlemingstraatiSo

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

www.aktiviteitencentrum.nl

info@ aktiviteitencentrum.nl

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 7373

www.welzijn-0uderen-2vt.nl

info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Cursussen

Animaties maken voor kinderen

Zit u zoon of dochter in groep 6, dan is deze

computercursus, het maken van bewegende

beelden iets voor hun. Ze leren plaatjes teke-

nen en ze laten bewegen, foto's scannen en

nog veel meer! Aan het einde van de cursus

kunnen zelf bewegende animaties maken en

deze gebruiken bij het maken een website of

ze versturen via een mailtje. Ook krijgen ze

natuurlijk een officieel diploma en dat is weer

handig voor later.

Animaties maken op de computer begint op

woensdag 8 maart van 13.45 tot 15.15 en duurt

6 weken lang. Voor 6 lessen van anderhalf

uur betaalt u bij ons 57 euro.

Wonen Plus

Zorgeloos wonen in Zandvoort. Wist u dat

WonenPlus onderdeel is van PlusPunt?

Wij zijn ervoor iedereen met een handicap

of Chronische ziekte en de 55+ ers van

Zandvoort.

WonenPlus regelt voor u diverse diensten aan

huis. Kapper, pedicure, klus of tuin, maaltijd-

service, kledingherstel. Zelfs een verhuizer

staat voor u klaar. Eén telefoontje naar

WonenPlus is voldoende voor praktische

dienstverlening en ondersteuning door pro-

fessionals of vrijwilligers.

Bel voor meer informatie en aanmelding

5717220 ( ma-do tussemo.00 en 12.00} of

Mail: info@wonenpluszandvoort.nl

Kijk ook eens op

www.wonenpluszandvoort.nl

WonenPlus hoort ook graag van mensen die

een beetje tijd vrij willen maken om andere

te helpen.

t,b.v. technische ondersteuning en lichte tuin-

werkzaamheden zoeken wij nu vrijwilligers.

Haarlem pas

Sent u in het bezit van een Haariempas. Dan

krijgt u bij PLUSPUNT minimaal 10% korting.

V. . . . ,..>

A)s
zandvoort

**«-
POLITIEKE
MARKT
ZANDVOORT

Datum: zaterdag 25 februari 2006

Plaats: Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17

1 3.30 - 14.00 uw: Wet Maatschappelijke

Ouders Ie uniii!'

14,15- 14.45 uur: Middcnboulevara

15.00- 15,30 uur Ji

15.45 - 16.15 uur Iberisme en Economie

16.30- 17.00 uur: \ ....

Deelname: alle pohiii

Komt allen!!

PvdA
zandvoort@pvda.nl

Wij zijn vanaf 24 februari

weer geopend!

Eetcafé Boomerang
Passage 46-48 • 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl Tel,; 023-571 9213

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl

Tel.: 06-20 31 67 66

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechnische werkzaamheden
BeveitigrngsmstaHaties

Er;i ndm e I d i n st a WnWc,

Camera-b*wak! ngssysternen

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

Burg. Engel bertsstfaat 30 * 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Filmprogramma
23 februari t/m 01 maart
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Dierenspeciaalzaak Dobey,
Wgmar, %\\e% fff J^j VOOT ^gf föer

Dierenwinkels zijn er in Zandvoort altijd geweest. "Er waren

er zelfs twee", vertelt Eugenie van Soest, die sinds kort

dierenspeciaalzaak Dobey, gelegen aan de Grote Krocht,

heeft overgenomen, "vroeger was hier Wezen beek
gevestigd en Hans Jansen zat met een dierenwinkel in

de Diaconiehuisstraat (de oude bakkerij van Keur, red.).

Toen hielp ik al in de dierenwinkel als het nodig was."

Haar hele leven is Van Soest a!

met dieren bezig geweest. Na

een hippische opleiding, die ze

in Deurne volgde, kwam ze

terecht bij manege Rückert

waar ze met veel plezier paarden

verzorgde. "Al snel bleek echter

dat ik liever dieren verzorgde

dan dat ik les gaf. Dus ging ik

een opleiding als dierverzorger

volgen waarbij ik stage liep bij

dierenarts Dekker: 16 uur dier-

verzorging en de overige uren

bij Hans Jansen die ondertus-

sen verhuist was naar een die-

renspeciaalzaak op de Grote

Krocht, dat bleek een goede

combinatie."

Nog steeds thuis wonend be-

haalde duizendpoot Eugenie

in de avonduren ook nog maar

even haar middenstandsdiplo-

ma.lk wilde dolgraag een eigen

zaak beginnen maar de moge-

lijkheden ontbraken en een

goede locatie was niet te vin-

den ofte duur. Met mijn werk

op een administratiekantoor

kon ik een goede boterham

verdienen en dat werk was
beter te combineren met de

schooltijden van mijn twee

dochters die zich ondertussen

hadden aangediend. Met hulp

van mijn moeder paste het

allemaal prima in elkaar."

Door een autoongeluk werd

Eugenie gedwongen 3 maan-

den thuis te zitten. Ze besloot

dat kantoorwerk toch niet dat-

gene was wat ze eigenlijk

wilde. "Via mijn zwager hoor-

de ik dat ze bij Dobey een fran-

chïse-medewerker zochten. Je

bent dan wel een zelfstandig

bedrijf maar je kunt centraal

inkopen. Na veel praten, den-

ken en rekenen besloot ik de

stap te wagen", gaat ze verder.

Na een heel drukke periode

van schilderen, witten, oprui-

men en organiseren heeft

Eugenie van de dierenwinkel

gemaakt wat het nu Is; een

modern bedrijf met een ruime

sortering aan dierbenodigdhe-

den. Grappig detail is, dat veel

toeristen, 'vooral Duitsers, bij

Dobey inkopen komen doen.

"In Duitsland heb je geen die-

renwinkels, alleen maar gigan-

tische warenhuizen die slecht

zijn gesorteerd. Mensen laden

hier hun auto vol met allerlei

artikelen van anti-vlooienmid-

delen, speeltjes en halsbanden

tot pakketten dierenvoer", lacht

Eugenie, "iemand had in één

dag ruim een uur gereden om
hier zijn spullen te kopen. Ook

uit het Centerparc krijg ik klan-

ten die hier spullen (ook voor

de hengelsport) komen halen,"

Het afwisselende werk spreekt

Eugenie erg aan. De combinatie

met de kinderen is, dankzij de

hulp van ouders en schoonou-

ders, goed te doen, Trouwens,

de twee dochters, Allisson en

Jennifer zijn regelmatig in de

winkel te vinden. "Ze zijn liever

hier dan op school", grinnikt

Eugenie, "de één wil trouwens

dierenarts worden, de ander de

winkel overnemen, dat zit dus

wel goed. Het duurt alleen nog

even maar de tijd gaat snel.

Sinds mei bestaat deze winkel

in deze vorm. Het heeft n jaar

geduurd voordat ik op mijn

plek was. De reacties van de

klanten zijn ook zó leuk, of ik

niet weg ben geweest."

Veel klanten uit het Huis in de

Duinen en de Bodaan weten

de winkel te vinden, met haar

gedegen vooropleiding kan

Eugenie vakkundig advies

U stemt toch ook

geven. Ook kinderen wippen

regelmatig naar binnen om
de dieren te aaien, Naast de

winkel regelt Eugenie zelf haar

administratie, met een nieuw

op te zetten automatisch scan-

systeem hoopt ze dat het af-

rekenen in de toekomst wat

sneller en makkelijker zal gaan.

"Ik moet het alleen allemaal

nog invoeren in mijn systeem,

een heidens werk", bekent ze.

Ondanks hulp van partner Ben,

vaste kracht Barryen een sta-

giaire zou ze er best nog een

goede kracht bij willen hebben.

"Iemand die er verstand van

heeft en bereid is om alles aan

te pakken, lijkt me heerlijk",

peinst ze hardop. Het bekende

zegeltjessysteem wil Eugenie

zo lang mogelijk handhaven,

thuisbezorgen wordt gedaan

bij grotere bestellingen en als

het nodig is, zoals voor ouderen

of mensen meteen handicap.

Want klantvriendelijkheid staat

bij Dobey hoog op de lijst.

Eén van de wensen die ze bin-

nen enkelejaren wit realiseren

is een eigen hoekje om honden

te trimmen. Maar dan moét
eerst de kelder verbouwd en

voldoende droog worden ge-

maakt voor opslag van goede-

ren. Dan pas kan ze ruimte

maken voor dat idee. Leuke

plannen van zeker de aller-

jongste ondernemer op de

Grote Krocht 28.

Dé dierenspeciaalzaak Dobey.

Tel: 023-5719345.

Dagelijks geopend van 9.00

uur tot 18,00 uur. Zaterdag tot

17.00 uur. Maandagochtend en

zondag gesloten.

Eugenie van Soesf en Ben de.Jong en de hond Faith

ÖZANDVOORTSE
Courant

7 maart?

Onverwacht leuk optreden in Circus Zandvoort

Ook dit keer was het optreden

van de twee comedians Steef

Cuijpers en Daniël Arends een

groot succes. In een bijna uit-

verkochte zaal van Circus

Zandvoort mochten zij afgelo-

pen zondag het publiek ver-

maken. Voor Arends liep het

echter even anders als hij wel-

licht had gepland!

Steef

De uit Brabant naar Amster-

dam verhuisde Cuijpers is een

comedian van formaat. Hij is

niet meer de allerjongste maar

weet met zijn acts het publiek

te vermaken. Speelt met
gemak gitaar waarbij hij zich-

zelf begeleidt. Goeie stem

trouwens heeft die Steef. Op
een leuke manier weet hij de

mensen te boeien, vooral met

zijn geweldige imitaties. De
mensen een kijkje te geven in

het leven wat geweest is.

Grappige situaties uit Spanje

en Portugal, problemen met de

trein. De eerste auto, zijn afkeer

van baby's, kinderen. Hij steekt

overal de draak mee zonder

iemand te kwetsen. Een beetje

van de hak op de tak springend

maar wét leuk. Voor een vol-

gend bezoek van hem aan

Zandvoort, zeker een aanrader.

Daniël

Daniël Arends echter is weer

een totaal andere comedian.

Veel jonger en nog maar nét

begonnen in deze comedy train.

"Een dikke Wibi Soerabi" noemt

hij zichzelf. Afkomstig uit Jakar-

ta, geadopteerd waarbij zelf

komische grappen over maakt.

Nog zoekend naar een eigen stijl.

Zijn programma schijnt heel

luchtig te blijven. "Een brood-

je gezond voor bijna vijf euro.

Veel te duur. Ben je zo gehecht

aan je broodjes datje ze bij je

wilt houden?". Grappige teksten,

waarbij hij probeert het publiek

erbij te trekken. Hij maakt grap-

pen met mensen uit de zaal

maar weet niet, hoe zich te

houden als dit zich tegen hem
keert. Op het commentaar uit

de zaal dat zijn spijkerbroek te

lang is, trekt hij deze na enige

aarzeling uit. Niet wetende dat

Ron Kaales (van kledingzaak

Beach Him) nét zo gek is als

Daniël, En de zaal uitloopt met
zijn spijkerbroek om deze in te

korten. Danïel staat met recht

voor paal in zijn boxer short.

Volkomen ontredderd probeert

hij verder te spelen maar via

de Kaales familie en personeel

van Beach Him wordt hij totaal

op het verkeerde been gezet.

De zaal geniet van deze onver-

wachte wending in de situatie

en lacht zich de tranen over de

wangen."Nu ben ik bekend als

de man die zich z'n broek uit

laat trekken", grijnst Daniël wat

ongelukkig, Hij gaat echter

naar huis met een passende

broek (waar zelfs de spelden

nog in zitten). Een illusie armer,

een ervaring rijker. Zo kan het

ook gaan in een onverwachte

wending van de comedy train.
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Haasfilet Rollade

kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nt

ÖXtfïD'
,V00Ht

Voor alle ZandvoortPashouders

Broodje Shoarma € 3,S0

Turkse pizza € 2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

op dinsdag t/rn vrijdag.

MlMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

tfoene tleaning Service 'KCS

.0% korting op schoonmaakartikelen!

Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 1432444

3-featfïer
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslirtgerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Emnnmmm
'Vi>or pttshvwlvTH een feestte ïijk

weikonistdrankje
bij een diner gratis'

Spijs- w q)M«i(bfcac« [
"3

_LawêM4ardi{

Hallstraat 46 Tel: 573 70 48
wwwJaureIeDhardv.nl

BiBi
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

"DE BODE**
Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Waxjassen en laarzen: 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

'Diwéteattwuiittt7tMUe&fa.
Op vertoon van de Zandvoortpas een

fles huiswijn voor €12,00 o.p.v. €14,h»

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

ZandvoortPas 0ZANDVOORT
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

De Albatros 5712524

,„..

De La chende Zeerover 57ï8740

Belli E. Ribelli 5712705 Laurel & Hardy 5737046

Bernard Coiffures 5715880 Lederpaleis 5733070

Bibi Shoes 57H40 t Lokaal 5718995

De Bierburcht 5712197 Lucas Schildersbedrijf 06-11140359

Café Bluys 5714876 AAecca snoepgoed 5712523

Bloemen aan Zee 5720042 Mimo Pizzeria 5714463

De Bode 5718845 Mollie & Co 5718949

Boudoir 5732900 NG New man Casua! 5715810

Bruna Balkenende 5716033 North Sea Piercing 5733325

Chin Chin 5714095 £d Onel Home Decoration 5739005
Confet'ti B.V, 5715473 Snackbar de Oude Halt 5716527

Van Dam Magasïn 5714009 OVM Fotografie 06-41328762

Hotel Dan zee 5712252 Plaids and Pillows 5715084

Dobey 5719345 Snackbar het Plein 5732625

Dubrovnik 5715110 Radio Stiphout 5732649

Fancy Place 5714593 Sack Time 5712717

Foto Menno Gorter 5730600 Sea Optiek 5712174

Geerling Autoservice 5712240 Slinger Optiek 5714395

G reeven Makelaardij 5739234 Spolders B.V. 5712630

Heatber 5732650 Take Five aan Zee 57i6"9

De Heeren 5734001 Trattoria Vacirca 06-14448720

Heintje Dekbed 020-6838883 Versteege's IJzerhandel 5712554

Holland Casino 5740524 Videotheek Videoland 5712070

Chin. Rest. Hong Kong 5717897 Slagerij Vreeburg 5712451

Slagerij Horneman 5719067 Waves Beach & Health 5713255

llzerhandel Zantvoort 5712418 Williams Pub 5716816

Koene Cleaning Servict 06 1432444 Zandvoort Optiek 5712466

K.V.S.A. Reisburo 5732694 Café Rest.Zaras 5716631

Kwekerij P. van Kleeff 5717093 Zeemeermin Viskar 06-51353653

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders.
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 se 31

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

HONG KONG
Welkomsdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Slinger Optiek

10% korting

op alle lens-

bestellingen
voor

Zandvoort
Pashouders

contactlenzen,

oogmetingen

met de

modernste

apparatuur.

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

%JVieuw
PatwenkoeUenhms

bi
'Jg/Êk' f;-<

Gratis

Cadeautje

j kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

<2>e lachende
^gerover

Strandweg 1

yei: (Oli) 571 $7 40



* aanbiedingen van deze week ^m^oORT
ÜMEMKiFECI.iAUAAt,

Op vertoon van uw
Zandvoort Pas 10% korting *

Dpbey Zandvoort * Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-57193
* korting geld niet op aanbiedingen

A/v ONNO VAN MIDDELKOOP

(©FOTOGRAFIE
REPORTAGES • EVENEMENTEN • PORTRETTEN

20% korting op een fotoreportage
voor ZandvoortPashouders!

, TéfoffcOn: 06-41 3 267 62
E-mall: irifb@ovmfqtografie.nl

www.ovmfotografie.nl

Zandvoort en Zaridvoorters op een
bijzondere manier in beeld

• Webolbum met de laotste foto's * Bedrijvengids
* Groepsfoto's von vroeger • Evenementenkalender

WWW.ZANOVOORTrNBIF.lD.NL

Het Ircsloiirarit,

de

VoKTugese sandienrjes

van èe boinskoolgmll

ais hoopègenedn weT

èe ZanèvoomVas voor

12,50

m

Personai Slylin

Op al Ut Permanent make-up
behandelingen 10% korting

Achterweg la, Zandvoort.

023-5732900 - 0654640714

rww.boudoi r-pe r.sonalstyling..

Ttmds & Titïozüs
Voor Zatidwortpasfiouders

5% korting opgordijnen.

'Dr. •].QMez$mmat32 let: 5715084

wzirw.pe trasplaidspUtows.nl

DISCOTHEEK VOOT

Zandvoort-

Pashouders

bij i consumptie

ZANDVOORT l^OTFRI
Hallestraat 20' tel. 023-571 40 95 JnUUItR!

PASHOUDER ACTIE:
Bij aankoop van een product uit onze

Replay floor, krijgt u een rugzak kado

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

OffirietetSfKJggN&-dealer .

Ook bij ons is nu uw ZANDVOOKTFAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.; 023-571 25 54

jj^^ beach & health center

In maart 10 % korting op een

10 rittenkaart yoga. Probeer het uit!

Cathy Tel. 023 57 132 55

massages - grerepstossen - personal co ach Ing

:

FOTO MENNO GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera tw.«<«,«

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkeien
en afdrukken.

ma»r erdag vanaf 9.3

www.fotomennogorter.nl

W1DU11
MODE&ACCBSOKB

Op vertoon van ZandvoortPas

Joggingbroek - 10 kleuren

€ 9,00 per stuk

Kerkstraat 3a

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

*r * * * -k

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofess i onal.nl

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.^\
Haltestraat 30 - Zandvoort ^Kr
Tel. 023 572 00 42

,

www.bloemenaanzee.nl _^_-
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s).,

Woonadres+huisnr.

Postcode. Telefoon..

(Handtekening) .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in,een gesloten

envelop, voeg €7,50 (conta nt) toe en geef deze af bij:

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davids straat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.05s ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duielijk uw naam en adres.

tÊÉjkmn^^

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tesamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

S werkdagen 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

J; VOOR 1 GRATIS
^ ZANDKORREL



B.Z. Journaal
Uw voetlicht #»**#»*»**»****»«

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder E3ZANDV00RTSE
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort Courant

ZARASBYNIGHT!
ZONDAG 26 FEBRUARI 2006
Gezellige Griekse avond met Live Muziek

AtttKA

J^ ... **-:-
I

GRIEKSE SPECIALITEITEN • CAFÉ RESTAURANT

LEKKER ETEN, OOK OM AF TE HALEN!
HALTESTRAAT 7 • 2042 IJ ZANDVOORT

TEL: 023-571 6631

Take Five
PBVUANBVT MmANOPAVtt-itiÊXAAK *Ef

Boulevard pau lus loot, f>av. 5 zandvoort

Keuzemenu 25 februari t/m 10 maart € 24,50

TAKEA TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600) VOOR €5,00
WORDT U GEHAALD EN CEBRACHTll

niet nat worden
enzonder gevaar een wijntje bij het diner

Stuffed mushroom
MET O.A. KRAB EN BOSUf

OF

Kalfscarpaccio
met kreeftenou e en zalmsnippers

Of

Artisjokbodems gevuld
MET EEN FARCE VAN TOMAAT EN

KNOFLOOK, GEGRATINEERD MET MOZZARELLA
* + *

Gegrilde meervalfilet
MET HOLLANDAISE-ZWARTE pepersaus

OF

Ossenhaaspuntjes
met Balinese saus en nasi kuning

of

Saté van valess
met een pikante sojasaus

* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart
.

.*-..;, 'T^v - . , >'/.-

VOOR RESERVERINGEN: 023-5716119/1 NFO@TFAZ.NL

Z A N D v o o r r

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Voor wie nog niet kan kiezen,

Elke donderdagavond

vanaf 20.00 uur

Politiek Café
in 't Lokaal

ELKE DAG GEOPEND VANAF (5.00 UUR

café oomstee

Heinekeris

Café Oomstee

24 en 25 februari
vanaf 20.00 uur

Vlotbrug
Toernooi

!

(Biljartspel)

Inschrijven aan de bar.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

£

ASI'AW«pïMGHTS

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€14,50 p.p.- €8,75 (kind t/m 10 ja ar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 16.50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar}

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

I

<



B.Z. Journaal
Uw voetlicht *»«#»*#**<

door C. van Gelder

Foto 's.- OvM Fotografie

KleuTköesteren s
Afgelopen vrijdag was ik uitge-

nodigd bij de opening van

'Kleurkoesteren' van de Zand-

voortse kunstenares,journalis-

te, docente en radiomaakster

Nel Kerkman, in het Zandvoorts

Museum. De wijze waarop ik

hierbij binnenkomst ontvangen

werd, was een verademing.

Interim Anneke van den Berkt

geeft je met haar meewerken-

de vrijwilligers meteen het

gevoe! datje van harte welkom

bent en dat maak je elders wel

eens anders mee. Onder de

warme klanken van een twee-

ma ns orkest, de heer Jan van

der Schaaf (gitaar) en orts aller

Louis Schuurman (viool), stond

Nel Kerkman trots als een pauw
al haar gasten persoonlijk te ver-

welkomen. En dat waren er

nogal wat. Een gemêleerd

gezelschap, veel politici die met

het oog op de komende verkie-

zingen nergens meer weg te

slaan zijn, familie, vrienden, col-

lega-kunstenaars en natuurlijk

de pers. De open ing werd ge-

daan door 'Zandvoo rter van het

jaar 2005'Victor Bol, die in zijn'

Wcfor Bol

Nel Kerman en zussen

toespraak aangaf het jammer
te vinden dat het Zandvoorts

Museum zo weinig Zandvoortse

kunstenaars in huis haalt om
te kunnen exposeren. Ik moet

Victor er echter op wijzen dat

de volgende Zandvoortse kun-

stenaars hier de afgelopen

maanden hebben geëxposeerd:

Jan van Beelen, Hilly Jansen,

Willy Uperburg en Carlo van

Kervel, om er maar eens een

paar te noemen. Ik heb het

werk van Nel Kerkman bewon-

derd onder het genot van een

mooi glas Southern Creek char-

donnay. Daarnaast werd een

Kaapse Pracht pinotage

geschonken, die ook erg lekker

was. Ik ben een liefhebber van

kunst, maar geen kenner en

laat de technische aspecten

van het schilderwerk dus maar

aan de kenners over. Mijn colle-

ga schrijvende kunstenaar Ton

Timmermans, verbaasde zich er

toch al over dat ik een stukje

over kunst zou schrijven. De

mandala's die Nel maakt, vind

ik persoonlijk erg mooi. Er

straalt zoveel rust en magie van

uit, dat ikerzelfookstilen rus-

tig van werd. En daar is heel

wat voor nodig! Heel veel kleu-

ren en geschilderd op diverse

ondergronden zoals zijde, kaas-

doek en papier. Ik kan u aan-

raden om op de website van

het Zandvoorts Museum een

klein voorproefje te nemen van

het werk van Nel. Nog beter is

het natuurlijk om ze in het echt

te gaan bekijken in het

Zandvoorts Museum en het

zou mij niet verbazen als straks

een heleboel mensen een echte

Kerkman aan de muur hebben

hangen, want voor de prijs

hoeft u het zeker niet te laten.

Ik sprak mijn vriend Michel

Oemmers nog even en vroeg

hem hoe hij denkt over de toe-

komst van het Museum. Hij ver-

telde mij dat de panden rond-

om het museum opgekocht

dienen te worden, incluis het

Wapen van Zandvoort, Een heel

groot terras aan de kant van

het plein moet er dan komen,

en door de vergroting van het

Museum zou het meer func-

tioneel kunnen worden.

Vino et Arte
Daar onze Laila niet vroeg

genoeg met kunst in aanraking

gebracht kan wor-

den, hebben we
zaterdag met haar

de expositie van

de kunstenaar Jan

Hopman in de oude

"Smederij" bezocht.

Een leuke ambian-

ce om te expose-

rende kunt daar in

alle rust onder het

genot vaneen goed

glas Wij n de ku n St Jon Hopman enfamilie Gansner

bekijken. De beminnelijke schil-

der was zelf ook aanwezig en

niets was hem teveel gevraagd

als je ergens uitleg over wilde

hebben. Mooie

kunst, goede wijn

en een vriendelijke

gastvrouw en heer;

kortom een leuke

vrijetijdsbesteding.

Onder druk van

mijn echtgenote

toch een klein etsje

gekocht van een

Zandvoortse schel-

penvisser; die hangt

nu in Laila's kamer.
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Politieke avond café Neuf
Na mijn kennismaking met
Anne lies van Kooten (voorzitter

van de PVDA), bij de opening

van de lift de vorige keer, is mijn

interesse voor de politiek een

stuk grote r geworden. Zodoende

bezocht ik café Neuf waar een

avond was georganiseerd voor

Zandvoortse jongeren die de

stemgerechtigde leeftijd hebben

bereikt, om kennis te maken

met de jonge politici die op een

verkiesbare plek staan. Buiten

op het terras hingen de posters

van de diverse partijen pontifi-

caal naast de ingang. Wat me
opviel, was de poster van de

VVD, die niet groter was dan

een postzegel. Ik begrijp niet

waarom over deze poster zoveel

ophef is geweest. Binnen was

het overvol met jongeren, maar

in tegenstelling tot wat de orga-

nisatie had gevraagd niet te

doen, waren de oudere, grijze

Gert dat deze op zijn plaats was

gaan zitten, waarop Gert ant-

woordde dat dat niet zo erg

was, daar Hans Hogendoorn al

vier jaar op "zijn" plaats zat. In

de zaal hoorde ik de presentator

Carl Simons vermanend toespre-

ken, die zich teveel in de discus-

sie van de jongeren mengde.

Carl Simons sprak mij later op

de avond nog aan, hij vond het

verslag van de opening van de lift

erg leuk, maar had zich gestoord

aan mijn verslag wat betreft het

genieten van een goed glas wijn

van de OPZ. Ik vroeg hem of hij

dan niet van een goed glas wijn

kon genieten, maar dat deed

hij juist wel zei hij. Helaas werd

ons gesprek onderbroken door

Wilfred Tates (zeg maar de

Zandvoortse Wiegel) die mij vroeg

of ik de borden in Zandvoort al

had bekeken met de posters

voorde verkiezingen. Dat had ik

Burgemeester op de 'Pier' in Café Neuf.

politici toch massaal aanwezig.

De burgemeester stond op de

trap van het restaurant naar zijn

schare te kijken en hij zag dat

het goed was, zeker gezien het

enthousiasme en de grote op-

komst van zijn jeugd. Ik zat aan

tafel met Hans Hogendoorn,

Ype Brune en Don Grebber; ik

l

zal het maar de CDA tafel noe-

men, ype ging een biertje halen

en Gert Toonen ging onge-

vraagd op zijn plaats zitten. Bij

terugkomst van Ype meldde hij

nog niet, waarop hij zei dat ik

dat zeker moest gaan doen.

Volgens hem is de enige poster

die herkenbaar is namelijk de

poster van de WD. Op alle ande-

re posters kun je vanuit de auto

niet zien of er apen of mensen

opstaan. De muziek werd open-

gedraaid en de drank ging

rijkelijk rond bij de kiezers in spé,

dus tijd voor mij om naar huis

te gaan. Het was weer een leer-

zame politieke avond voor mij

geweest.

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

Parttimer (m/v)
Voor één of meer zaterdagen in de week.

Ben je 18 jaar of ouder,

zonder pixelfobia en geen zwart/wit denker.

Kun je bergen verzetten en problemen oplossen.

Heb je geen negen tot vijf mentaliteit.

(we beginnen toch pas om half tien.)

Wil jij je ontwikkelen in ons team?
Stuur je sollicitatie met CV. naar Menno Gorter.,

(pasfoto hoeft niet, dat kunnen we zelf beter.)

Grote Krocht 26 - Zandvoort -Tel 023 5730600

www.iotomennogorter.11l



3£wekery

Bloembollen in pot

Violen
Oeo/f aan uw Coniferen strooi bitterzout!

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW- aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsftraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Stoten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij u aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umukten - Heemstede - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe /4*Ö5v
[j^E?* en gebruikte auto's CT^™*^Q

5J**J£ KamejiinghOrrrtesstraat 23 KLJk^^jQ
IhIG Tel.: 023 571 45 SO m5£&^

*

www.autobedrijfzandvoort.nl

f Jef êf Henk

BIu ijs
Bioemsferkunst I

Haal het

voorjaar

in Mts!

Maltestraat 6? Zandvoort tel.: 023-57 120 60

ENIGMA
REFLEXICA
ADVIES - EN TRAI-
N1NGSBUREAU

PRAKTIJK VOOR PSY-
C H O-N L P-TA THERA-
PIE EN PERSOONLIJKE

COACHING
lil wis OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM aan de Hoïcwck

56 E Ie Zandvoort vinden veel van 0117e activiteiten plaats in oen vertrouwde

sfeer. Waar ontmoetingen voor het leven plaatsvintien en mensen bereid en in

staat hl ijken grote stappen te zetten in hun persoonlijke groet.

'Wat of wie weerhoudt jou om die dingen te doen, die je diep in je hart zo

graag zou willen ducn'7

IX: ijnunia trainingen zijn voor iedereen die zichzelf meer kwaliteit van leven

gunt en zichzelf wei eens de vraag stelt: Is er meer uit mijn leven te halen?

Voor meer info en opgave; www.enigrnareflcjiica.nl

of bel 023-5734353 I 06-546259»

NIEUWBOUW IN ZANDVOORT
Door het initiatief van het CDA is er nu een plan voor de

Midden Boulevard waarbij wordt uitgegaan van minimale

sloop en onverantwoord dichte bebouwing wordt vermeden

0e\ ukki^ i.s er n'ieb zo/eel oed odpt , . .. /

Van derValk c ,

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

met vakantie?

AANZEE.com verhuurt

uw huis!

Het CDA Zandvoort heeft constante aandacht voor de

belangen van de huidige bewoners middels forse inzet

op een goed garantieplan.

Stem daarom op 7 maart CDA, Lijst 3

Kijk ook eens op www.cdazandvoort.nl

C
fe

^mmNTV00RTSE W*J a^ s inwoners bepalen de toekomst! Ca dus stemmen 7 maart!
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Deze week op dejongerenpagina een reisverhaal

Zandvoort goes Down Under

Zodra het Middelbare Schooldiploma op zak is, wordt er gevraagd

wat het toekomstplan is. "Ga je meteen verder leren, werken

of ga je een jaartje backpacken door Australië?" Steeds meer

jonge mensen kiezen ervoor om eerst een halfjaar of een jaar

te reizen, voordat zij een keuze maken welke studierichting

zij op willen.

Dit is ook sinds een aantal

jaren een trend geworden
onder Zandvoortse jongeren.

Ook ik ben in 2001/2002 met
mijn backpack Down Under

gegaan. Een aantal vrienden

en vriendinnen uit Zandvoort

zijn ook naar Australië en/of

Nieuw Zeeland geweest. En

over twee weken Is mijn

broertje vam8 aan de beurt.

Stuk voor stuk in het jaar

tussen de Middelbare School

en de vervolgopleiding.

Toen ik klaar was met mijn

VWO op het Kennemer
Lyceum, had ik totaal geen

idee wat ik wilde. Ik was

altijd al benieuwd naar hoe

het zou zijn aan de 'andere

kant van de wereld'. Ik was

net 18, dus ik mocht officieel

een 'working holiday' visum

aanvragen. Een halfjaar lang

heb ik genoten. Je bent zo vrij

als een kangoeroe in de

woestijn en helemaal op jezelf

gewezen voor het eerst in je

leventje. Met een grote rugzak

opje rug en een kleinere op je

buik, dus met al je hebben en

houwen van dat moment, loop

je door de straten van Sydney.

35 Graden Celsius, in decem-

ber, samen met een groepje

andere backpackers, die voor

even je nieuwe vrienden zijn.

je ontdekt een hele andere,

nieuwe levensstijl. Bekijkt per

dag wat het plan is, "waar zal

ik vandaag heen gaan; zal ik

een 3-daagse zeiltocht maken
door de Great Barrier Reef,

zal ik een baantje zoeken ais

fruitplukker bij een echte

Australische boer, zal ik een

27-urige busreis maken door

de outback om die grote rode

rotste bekijken, of zal ik lekker

een dagje niks doen en een

aantal Tooheys New nuttigen,

samen met die maffe Engelsen

uit het hostel?".

Reizen is verslavend. Als je

eenmaal de stap hebt geno-

men, om in je eentje een

tijdje te verdwijnen naar een

ander werelddeel, zal er in de

meeste gevallen een soort

heimwee naar backpacken

blijven bestaan. Gelukkig deel

ik mijn heimwee naar en lief-

de voor Australië met een

aantalZandvoortsevrienden.

In de zomer zitten wij het

liefst geheel in Australische

sferen bij strandpaviljoen

Skyline {'The Australian

Beachbar' staat daar op de

gevel}, om dan even terug

te gaan naar die gelukkige

tijd als 18-jarige in óns Sydney,

Byron Bay, Alice Springs,

Melbourne.Cairns, beautiful

OZ... No worries mate.

Wtiat's new and what'shotl?

Radio's worden in onze moder-

ne tijd steeds minder zichtbaar

in de huishoudens van de jon-

geren. Vaak worden ze geïden-

tificeerd als ouderwets en niet

cool. Maar daar komt duidelijk

verandering in.

Want dacht je dat de radio

echt uitwas? Nou, dan heb je

het goed mis. In Londen

komen de digitale radio's van

het merk Intempo Digital in

razend tempo de 'mpetjes ver-

vangen. Ze zijn in de Engelse

hoofdstad, zowel thuis als op

straat, enorm populair.

Ze kenmerken zich niet zoals

tegenwoordig de mode is als

kleinschalig en futuristisch,

maar juist het tegenoverge-

stelde: gigantisch, vrolijk en

oldskool.Opwww.intempodi-

gital.com kun je een kijkje

nemen en zelf zien wat een

gaaf ding het is.

Het meest hotte item is

de lïmited edition

haute couture'- ver-

sie, van de Britse

modeontwerper

2YEAR
GUARANTEE

MatthewWilliamson.

Willianison werd in

2005 benoemd als

nieuwe ontwerper

van het merk PUCCI

en heeft twee jaar

geleden een nieuw

ontwerp van de coca-

cola flessen bedacht.

Er is maar één nadeel van

deze supertoffe radio: hij is

niet bepaald goedkoop. Voor

€ 180,00 krijg je het pas in

je bezit. Verlang je alsnog

naar zo'n radio maar heb je te

weinig geld? Koop dan een

tweedehands radio en versier

het zelf met allerlei leuke

gadgets. 'Pimp your radio!'

Dat is goedkoper en waar-

schijnlijk origineler! Op naar

de dichtsbijzijnde rommel-

markten papierenwinkelir

Op AVONTUUR.

Sommigen kunnen niet zon-

der in hun teven, anderen

gaan liever voor huisje-

boompje -beestje en hebben

het grote avontuur niet zo

nodig. Hiernaast vertelt

Steph over haar backpack

liefde. Ik ken meerdere

mensen met die enorme

drang naar vrijheid. Ikzelf

ben ook een enorme fan van

dat gevoel, maar voor rugzak

reizen ben ik iets te lui.

Naast de reisjes waar pa en

ma mij meenemen, plan

ik zelf ook van alles om
meer van de wereld te

kunnen zien.

De stap die je neemt om
alleen op reis te gaan is

best groot kan ikje verteilen.

Niet alleen omdat je er

vanaf het moment dat je

vertrekt helemaal alleen

voor staat, maar ook omdat

het gevoel van veiligheid je

toch wel erg dierbaar is.

Ik had dan ook nooit

gedacht dat het me zou

lukken, laat staan dat ik

ervan zou kunnen genieten.

Afgelopen maand ben ik

dus voor het eerst alleen

op vakantie geweest. En

weetje wat? Ik heb het nog

nooit zo naar mijn zin

gehad! Het moment dat

de wielen van het vliegtuig

de Nederlandse bodem
weer raakte dacht ik dan

ook "gatver, daar ben ik

weer". Het leren kennen van

nieuwe mensen en het leren

leven in een andere cultuur

is iets wat ik het liefst

iedere dag doe. "Dit is toch

iets dat iedere jongere wel

zou willen?" denk ik vaak.

Wat houd je tegen? Je

vriendje of vriendinnetje

misschien, die je waarschijn-

lijk toch niet voor je hele

leven hebt? Weet je wat

je we! altijd bijblijft? De

geweldige herinneringen,

ervaringen en mooie mo-

menten. Denk aan jezelf, pak

die koffer, en uh,...vergeet je

rugzak niet!

Ma-t/



Stem

Ouderen Partij Zandvoort

f
A

Brtino Bouberg Wflson

Q(

Grootschalige projecten als de

Middenboulevard hebben grote finan-

ciële risico's. Alleen zeer hoge subsidies

kunnen de berekende torenhoge tekorten

dekken. OfZandvoort die subsidies krijgt is

onzeker en die onzekerheid kan jaren duren.

OPZ vindt het onacceptabel dat burgers

daardoor 10 tot IS jaar in onzekerheid

moeten verkeren en dat huizen net zo lang

onverkoopbaar zullen zijn.

OPZ is daarom voor een kleinschaliger

anpak te beginnen in de polen.

OPZ wil:

utmte, rust, natuur en kleinschaligheid niet opofferen

aan de economische belangen van projectontwikkelaars.R
Dat de Middenboulevard in de eerste plaats woongebied

blijft. Het zoveel mogelijk volbouwen van de pleinen en

open ruimtes is voor OPZ geen optie.

Dat Zandvoort geen verstedelijkt karakter krijgt en de

kleinschaligheid en aantrekkelijkheid van ons dorp be-

houden blijft.

Parkeerproblemen oplossen in heel Zandvoort niet alleen

voor een paar wijken. OPZ wil zomogelijk parkeergara-

ges bouwen.

Dat bij vernieuwings- en bestemmingsplannen de menin-

gen van belanghebbenden serieus worden genomen.

Een respectvolle benadering' en klantvriendelijke uitvoe-

ring van de Bijstand met een goede opvang van sociale

noodgevallen onder jong en oud.

Het Zandvoorts Museum met de kennis van lokale ver-

enigingen (zoals het Genootschap Oud Zandvoort e.a.)

omvormen tot een aantrekkelijk activiteitencentrum.

Steun onze inzet, stem OPZ
Word lid van OPZ dat kost maar E 5,- per jaar. Bel Carl Simons (023) 5712751

of stuur een mailtje naar opz@xandvoort.org. Direct het lidmaatschap ofeen

donatie overmaken op bankrekening 57 29 34 149 t.n,v. OPZ-voorzitter Bob

de Vries kan natuurlijk ook.

Ais u alles wilt weten over het

OPZ-partijprogramma dan sturen

wij u dat graag toe; bel Carl

Simons (023) 571 27 51 afkijk

op www.zandvoortorglopz

met o.a. het volledige partijpro-

gramma en de complete kieslijst

Hiernaast staan enkele van

onze kandidaten. Carl Simons

en Peter Boevé kent u al langer.

Bruno Bouberg Wilson is als

vertegenwoordiger van diverse

bewonersgroeperingen al jaren

actief. Samen met Eg Poster en

vele andere bekenden biedt OPZ

u kandidaten waarop u kunt

bouwen en vertrouwen.

Lijstduwer Klaas Koper;

Stem OPZ, zegt het voort,^

zegt het voort...

«i wvdJiMai
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Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Politiek pleit voor 'hangplek
1 ouderen

Ontmoetingsplaatsen voor ouderen. Als het aan het Nationaal

Fonds Ouderenhulp ligt horen die binnenkort tot het normale

straatbeeld. Nu de verkiezingstijd nadert wordt ook de politiek

voor dat idee enthousiast. Wel moeten de politici bedenken dat

ouderen niet wensen weggestopt te worden achter muren, maar

hun ontmoetingsplekken willen midden in de maatschappij.

Het Nationaal Fonds Ouderen-

hulp steunt de onlangs gepre-

senteerde PvdA plannen voor

een vergrijzende bevolking. De

nota "Met hart voor ouderen'

breekt een lans voor het creë-

ren van ontmoetingsplekken

in verpleeg- of verzorgingshui-

zen waar ouderen voor tal van

zaken terecht kunnen.

Loket Zandvoort
Al geruime tijd beschikt Zand-

voort over een centrale vraag-

baak: Loket Zandvoort. Het

loket staat open voor allerlei

vragen op het gebied van wel-

zijn. Indien de vragensteller

geen mogelijkheid heeftom
naar het kantoor in het

Gemeenschapshuis te gaan, is

een medewerker van het Loket

altijd bereid een afspraak te

maken bij de oudere thuis.

ft

Weggestopt
In het PvdA plan wordt een

belangrijk punt over het hoofd

gezien: ouderen wensen niet

weggestopt te worden in ser-

vicepunten in verzorgingste-

huizen. Zij willen hun ontmoe-

tingsplekken ('hangplekken')

midden in het alledaagse

leven. Bijvoorbeeld in winkel-

centra en in horecabedrijven.

Feiten

Nu eindelijk erkent de politiek

de groeiende maatschappe-

lijke behoefte aan diensten

voor kwetsbare ouderen. Voor

snelle realisering van sociale

ontmoetingsplaatsen pleiten

de harde feiten. Dik 300.000

ouderen voelen zich extreem

eenzaam, en als het beleid

niet verandert, zal dat aantal

binnen afzienbare tijd ver-

dubbelen. Harde cijfers voor

Zand voort zijn niet bekend,

maar dat het aantal eenzame

ouderen groot is staat vast.

Een en ander kan uitstekend

geïntegreerd worden in de

nieuwe Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO).

Het Nationaal Fonds Oude-

renhulp roept gemeenten
dan ook op om actief mee te

denken over de invulling van

de WMO.

Annie
Bos

de eerste Nederlandse filmdiva

Pionier in acteren voorde film-

camera. Zij was de eerste diva

van de Hollandse film.Aan het

begin van de vorige eeuw was
Annie Bos Nederlands eerste

echte filmdiva. En ruim vijftig

zwijgende films vervulde zij

een prominente hoofdrol.

Wereldwijd was de ster het

symbool van de Hollandia

Filmfabriek uit Haarlem. Na
een notoir en onstuimig leven

overleed ze roemloos in 1975.

Annie Bos stond bekend als de

eerste Nederlandse filmdiva.

De polderster speelde tussen

1913 en 1920 in meer dan vijf-

tig zwijgende films van

Filmfabriek Hollandia van

Maurits Binger. In 'de fabriek'

werden tientallen films ge-

maakt. Door haar natuurlijke

speelstijl en cameragevoel

onderscheidde Annie zich van

de meeste toenmalige filmac-

teurs, ondermeer door veel

stunts zelf te doen. Zoals in

'Het geheim van Delft', waarin

ze vastgebonden aan een draai-

ende molenwiek was te zien.

Op het toneel had Annie Bos al

wat kleine rollen achter de rug,

Filmactrice Annie Bos in Bunschoter

klederdracht, ca. )<Jiï

toen ze in 1912 bij Hollandia

terechtkwam. Als het gezicht

van de Hollandia Filmfabriek

uit Haarlem was ze Nederlands

beroemdste en meest gelief-

de actrice, met een uitstraling

tot ver in het buitenland.

Samen meteen mede-actrice

moest Annie Bos in de toen-

malige Haarlemse filmfabriek

zich in Zeeuwse kostuums hul-

len. Als Mijntje en Trijntje reis-

den de dames in gezelschap

van een cameraman naar

Zandvoort. Voor het beeld-

verhaal 'Twee Zeeuwse meis-

jes in Zandvoort' had filmbaas

Binger een handgemeen met

een politieman bedacht. "Zie

maar wat je ervan maakt, als

je maar zorgt dat het 't aan

kijken waard is", zou Binger

gezegd hebben. Een VHS-kopie

is momenteel in het bezit van

het Zandvoorts Museum, de

originele filmrol heeft het

Filmmuseum in Amsterdam.

Einde

In 1920 ontving ze een gouden

medaille met daarop de

inscriptie: 'Aan Annie Bos,

Hollands beroemdste film-

actrice'. Toen de Filmfabriek

echter failliet ging werd ze op

straat gezet - van de ene dag

op de andere was het gedaan

met haar carrière. Ze trouwde

met een notaris en verander-

de haar naam in Annie Loeft

Tot vlak voor haar dood heeft

ze nooit meer over haar film-

verleden willen praten, Annie

Bos heeft op eigenzinnige

manier kleur gegeven aan de

Nederlandse film.

Liga:

de smaak van vroeger

Mmmjammie! Met geprakte banaan in sinaasappelsap. Nederland

is opgegroeid met Liga.Om de koekjes de kindermond in te krij-

gen was vooral de vorige eeuw veel moederlijke vindingrijkheid

nodig. Voor de een is de ouderwetse Liga nu onvervalst jeu gd-

sentiment voor de ander betekend het pure misère.

"Als klein kind brak ik de Liga's

op de breukstreepom de twee

helften tegen elkaar te schuren,

zodat er allemaal kruimeltjes

ontstonden", Rian van Bartelen

(59) weet het nog precies: "Ik

kauwde de droge Liga fijn en

blies dan een wolk kruimeltjes

de lucht in."

Enkele bakkerijen in Bergen op

Zoom bakten in 1923 koekjes,

speciaal voor kleuters.Om hun

samenwerking te benadrukken

kregen de biscuits de naam
'Liga', wat verbond betekent.

De toen zeer vooruitstrevende

verpakking kreeg een opval-

lend rode kleur met de merk-

naam Liga Kindervoeding,

een gebruiksaanwijzing (!) eff

een afbeelding van een

blozend kind.

De zestigjarige mevrouw Ba3rs:

"Wij werden op de kleuter-

school 'bijgevoerd' met Liga.

We hadden kartonnen 'Liga-

bakjes', dfeje uit de verpakking

kon vouwen, in de vorm van

een kleine trog. Het 'Ligari-

tueel' werd ingewijd dooreen

Liga liedje op de wijs van Vader

Jacob (eet maar op, eet maar op,

dat zal lekker smaken, mmm)."

Sommigen hebben aan Liga

een jeugdtrauma overgehou-;

den: "Liga... Ik vond die dingen

werkelijk niette pruimen... Als

ik weer eens oorontsteking

had, kreeg ik van mijn moeder

een Liga in versgeperst sinaas-

appelsap. Die nare weeë lucht,

bbrrrrr. Telkens als ik later een

Liga zag, voelde ik weer die vre-

selijke oorpijn."

Wet "lattende AOW'ers"

versoepeld
De AOW moet soepeler worden voor alleenstaande ouderen die

tijdelijk het huishouden delen omdat één van de twee intensie-

ve zorg nodig heeft. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid wil voorkomen dat alleenstaande AOW'ers

die mantelzorg verlenen ofontvangen, een lagere uitkering krijgen.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt

steeds vaker kritiek op de

strengere controle op samen-

wonende AOW'ers. De volks-

vertegenwoordigers vinden

dat de AOW'ers zonder ge-

volgen voor hun uitkering

tijdelijk moeten kunnen samen-

wonen als zij wegens gezond-

heidsproblemen voor elkaar

willen zorgen. Dat stelde de

Tweede Kamer In mei 2005.

Na diepgaand onderzoek naar

ondermeer de juridische ge-

volgen, wil de staatssecretaris

de regels in dergelijke gevallen

versoepelen. AOW'ers, die tijde-

lijk een gezamenlijke huishou-

dingwe ren ,omdat de intensieve

zorg voor één van de twee daar

om vraagt, dienen beider uitke-

ringen onaangetast te blijven.

Het gaat daarbij om alleenstaan-

de ouderen die tijdelijk de

dagelijkse zorg voor hulpbe

hoevende vrienden of familie-

leden opzich nemen en daar-

door rjog maar zelden thuis

zijn. Voorwaarde is wel dat beide

ouderen de beschikking blijven

houden over hun eigen woning

en er dus geen sprake is van

blijvend samenwonen. Als de

Tweede Kamer met het voorstel

instemt, wil Van Hoof de wet

snel aanpassen.

Kunt u niet stemmei
Geef een machtiging aan

uw buren of anderen.
BZandvoortse
COllXANl



ZANDVOORT "HET HUIS MET DE DOLFIJNEN"
H LUXUEUZE APPARTEMENTEN
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"Hogeweg46" is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorpscentrum

dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 appartementen met

parkeerplaats op privé terrein.

De woonoppervlakten variëren van 100 m 2
tot 120 m 2

(dit is excl. balkon/terras).

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas-

sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het

gebouw een specifiek karakter.

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement,

Er zijn 2 dubbele garages beschikbaar in de parkeergarage, prijzen vanaf€ 50.000,- v.o.n.

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n.

Uitgebreide brochure op aanvraag.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.1

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.van5chaikbv.t1l - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER /

HYPOTHEEK/ PROJ EKTEN-ADVIEZEN NVM

WZAMDVOORT
«•Ar

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van

vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

Thorbeckestraat 1 8 • 2042 GM Zandvoort • Tel 57 1 9396
Fax 573 1191* accountantskantoor@huppelschoten.nl

GROENLINKS
IN ZEI
LIJST7.

Milieubewust

WÊk

Peter Stokman üselot de Jong, Cees van Deursen, Cses de Koster

TIJD VOOR EEN ANDERE MENTALITEIT

GROENLINKS ZANDVOORT
T: 023 - 5715728 E: groenlinks-zandvoart@xs43H.nl I: www.groenlinks.ntrzandvoort

Qk
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Afgetekende zege Zandvoort Noord

Soms is aan de uitslag niet af te lezen hoe een wedstrijd in werke-

lijkheid is verlopen. Dat is gebleken met de futs alwed strijd van

Zandvoort Noord tegen FCB '72 uit Beverwijk. Zandvoort Noord

behaalde een grote overwinning afgelopen vrijdag op het lager

geklasseerde FCB '72, dat een uiterst sportieve tegenstander bleek

te zijn. Opvallend was het grote aantal bankzitters bij Zandvoort

Noord. Coach Rob Snijders had een luxe probleem, omdat met uitzon-

dering van Antoine Ekkhoff enTed Saunier iedereen aanwezig was.

Met van Zeeland, Verhoeven,

Sidar, Paap en Luiten werd

begonnen aan het treffen

tegen FCB'72. Op de bank zaten

Vos, Stobbelaar en Smits. Het

begin was uitermate moei-

zaam. Wel was het duidelijk

dat Zandvoort Noord beter in

de wedstrijd zat,, maar de

scherpte om een treffer te

maken ontbrak.

Na iets meer dan een kwartier

spelen brak uitgerekend kee-

per Robin Luiten de ban. Paap

maakte vlak voor het einde van

de eerste helft er 2-0 van.

Doordat Zandvoort Noord met

acht man aantrad, bleef ieder-

een redelijk fris. Die frisheid bij

de spelers zorgde ervoor dat

het verscbi I inde tweede helft

echt werd gemaakt.

In een tijdsbestek van twee
minuten scoorden achtereen-

volgens Smits en Stobbelaar

en stond Zandvoort Noord op

4-0. Grootverdieners waren

Eduardo van Zeeland met twee

treffers en Alex Verhoeven met

drie goals. Door hen kwam
Zandvoort Noord van 5-0 naar

9-0. Rob Smits bepaalde de

eindstand met io-0-Bij 9-0 liet

Paap een grote mogelijkheid

liggen om de dubbele cijfers

op het scorebord te zetten. Hij

schoot vlak voor open doel over.

Een prima opsteker voor

Zandvoort Noord omdat in de

uitwedstrijd ervoor met 11-6

werd verloren.

Voetbal

SV Zandvoort zondag te licht voor DSOV
Het door schorsingen en blessures geteisterd SV Zandvoort was

zondag niet opgewassen tegen de rode lantaarndrager van de

vierde klasse en verloor dan ook kansloos met 4-0. Oe
Zandvoorters staan nog wel buiten de gevarenzone maar moe-

ten de komende wedstrijden toch nog punten gaan pakken.

Zonder Rikkers, Hormeno,

Schraal, Weiten, Koper, Paap en

misschien nog wel een verge-

ten naam lukte het Zandvoort

niet om onder de druk van-

daan te komen. Zandvoort

bleef tot aan de 40e minuut

overeind, maar na balverlies op

het middenveld was het toch

raak, 1-0.

In een dergelijke wedstrijd zit

het dan ook nog tegen, want

in blessuretijd van de eerste

helft kreeg Zandvoort een

onterechte vrije trap tegen,

waar de 2-0 uitkwam.

De tweede heift was een for-

maliteit. DSOV bleef het meest

in balbezit en kreeg ook de

meeste kansen. De jongens

van trainer/coach Barry

Buitenhek werden al snel op 3-

o gezet en dat de eindstand

uiteindelijk op 4-0 werd

bepaald was alleen maar
belangrijk voor de statistieken.

Handbal

Weer geen winst ZSC handbalsters

Nadat de thuiswedstrijd tegen De Meer vorige week in de

tweede helft - na een gelijk opgaande partij in de eerste helft

- met 11-15 verloren was gegaan, keken de ZSC-dames met wat

optimisme naar de uitwedstrijd tegen Lotus. Het werd echter

op nieuw een deceptie want na een 13-8 achterstand bij rust

werd het uiteindelijk een ruime 21-13 nederlaag.

Nadat ZSC, dat het zonder de

gebleseerde Lucia v.d. Drift en

Laura Koning moest doen,

het openingsdoelpunt had

gescoord, kwam Lotus op

toeren en met geraffineerd

samenspel speelden ze met
regelmaat de ZSC-defensie uit

elkaar. De Zandvoortse dames
lieten zich daardoor niet

ontmoedigen en wisten een

aantal fraaie, aanvallen op

te zetten, die voor de pauze

acht doelpunten opleverden.

Lotus scoorde echter vijf keer

meer waardoor de ruststand

13-8 was.

In de tweede helft bleef ZSC

proberen met een positieve

spelopvatting tegenstand

bieden aan de thuisploeg.

Keepster Diana Agten wist drie

van de 13 (!) strafworpen te

stoppen, maarzij kon niet ver-

hinderen dat de tweede helft

een eenzijdig beeld te zien gaf.

Omdat ZSC toch nog kans zag

vijf maal te scoren stonden er

aan het eind van de wedstrijd

13 Zandvoortse doelpunten op

het wedstrijdformulier. Lotus

mocht er daarentegen 21 laten

noteren zodat de overwinning

met 21-13 zeer geflatteerd voor

de thuisclub was. De dertien

ZSC treffers kwamen op naam
van Debbie Tibboel (6),

Romena Daniels (4), Su-zanne

Zwemmer (2) Naomi Kaspers (i).

Voetbal

Zandvoort zaterdag wint

degradatieduel
De zaterdagvoetballers van de SV Zandvoort hebben de uitwedstrijd

tegen mededegradtiekandidaat Zwanenburg met 0-1 gewonnen
en daarmee een belangrijke stap gezet naar handhaving In de

ze klasse. Het team van Guus van Marcel Ie kwam gehavend aan

de start. Liefst zeven spelers van zijn selectie waren door de diver-

se oorzaken afwezig. Marcelle moest terugvallen op de routine

van Arthur Paap, Vincent Fleers, Sander Hittinger en Bob Brune.

Vanaf het begin nam Zandvoort

het initiatief- Het leverde een

aantal goede aanvallen opdie

echter strandden op de rand

van het strafschopgebied, van

waaruit de Zwanenburgers

probeerden met counters tot

succes te komen. De verdedi-

ging met René Paap en Sander

Hittinger in het centrum sloot

echter perfect. De Zandvoortse

aanvallers hielden de Zwanen-

burgers onder druk wat na 25

minuten succes leek te hebben

toen Yasmin Ahmetovic alleen

op de keeper af kon-gaan.

De assisistent-scheidsrechter

van de thuisclub meende ech-

ter ten onrechte buitenspel

geconstateerd te hebben

waarin de overigens goed
leidende scheidsrechter hem
tenonrechte volgde. Dat er

ook nog zoiets als recht bestaat

bewees de keeper van Zwanen

-

burg die de vrije trap mocht
nemen. In plaats van het speel-

tuig naar één van zijn veld spe-

lers te plaatsen schoot hij de

bal tegen het lichaam van de

iets naar voren staande Pieter

Brune. De trap was zo hard dat

de bal tot verbazing van vriend

en vijand in het Zwanenburg-

doel verdween, 0-1. In de

resterende tijd voor de rust

probeerde de thuisclub de

gelijkmaker te forceren. Op-

nieuw bleken de routiniers

in de Zandvoortse defensie

volledig op hun taak berekend

en ook sluitstuk keeper Jorrit

Schmidt bleek betrouwbaar.

Tweede helft

In de tweede helft een gelijk

beeld als in de eerste.Twee hard-

werkende teams, die beide geen

kans zagen tot goed lopende

aanvallen te komen. Zandvoort

had daarnaast de handicap dat

aanvaller Ahmetovic zijn draai

niet kon vinden. Niet alleen

miste hij een prachtige kans,

maar ook ging hij zich afrea-

geren op de tegenstanders. Dit

leverde hem echter alleen een

terechte reprimande van de

scheidsrechter op. Een gele kaart

kreeg de aanvaller pas, nadat hij

een heftige woordewissefing

had meteen Zandvoortse toe-

schouwer. Het onnodige inci-

dent bracht zijn teamgenoten

echter niet uit de concentratie,

deze bleven consequent de

Zwanenburgse aanvallen vroeg-

tijdig afstoppen zodat de

aanvallen slechts sporadisch

gevaarlijk werden. Toch moest

doelman Schmidt nog een

aantal keren handelend optre-

den. In de slotfase waarin Sven

van Nes nog werd vervangen

door Vincent Hompes, werkte

Hittinger de bal met hoofd nog

over de doel laf, waarna de ver-

diende 0-1 zege een feit was.

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

wat in Zandvoort leeft. De- adverteerders in de krant van deze week zijn

(in alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Accounta nts kantoor

Huppelschoten

Administratiekantoor K.

Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Bakker Paap

Bertram & Brood
Bloemsierku nst Jef&
Henk Biuijs

Boomerang, Eetcafé

Boudewljn's Visservice

Café Oomstee

CDA
Cense en van tingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep
Dan zee

Enigma Reflexica

Foto Menno Gorter

C3Z
Groen Links

IJzerhandel Zantvoort

Kapsalon van der Fe er

Kippetrap

lokaal 't

Monuta

Ouderen Partij

Zandvoort

P. van Kleeft

Pluspunt

PRTO
PvdA
Take Five

Trade Ard

Van der Valk & Swart

notarissen

Van Schatk, makelaar

Wiflemse

Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Za ras, Café Restaurant

£>



C~V"V^\ Olympisch voordeel bij

vTv-/" Auto Strijder Zandvoort

De Olympische Turijn Modellen

*,>—-

Profiteer nu van de Turijn modellen

Polo Turijn wit € 15.325

Golf Turijn v«»i € 1 9.290

Golf Plus Turijn vanaf € 20.490

Touran Turijn v*r*i € 25.290

Alle Turijn modellen o.a. met airconditioning, ABS, airbags,

centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen voor

Uw Volkswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
www.auiostri

j
cler.nl

Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 - 5714565

van Vloer tot plafond in

het nieuw staan wij weer

op onze vertrouwde plek

op het raadhuisplein

met

Zaterdag

MOORKOPPEN
75 CENT per stuk

Zondag

4 CROISSANTS
voor 2 EURO

Dier van de week

Speedy powerrrrrHU 1

1

Speedy is een gezellige geca-

streerde kater van rond de tien

jaar. Echt een avontuurlijke man,

die lekker in het rond hupst. Hij

gaat graag naar buiten en

andere katten in zijn buurt

vindt hij eigenlijk best gezellig.

Hij krijgt speciaal voer voor zijn

blaas. Dat zal hij zijn hele leven

moeten krijgen en dat is wet

iets duurder, maar dat is niet te

veel gevraagd voor deze lieve

meneer, want echt waar.. ...het

is zo een schatje! Hij verdient

echt een gezellig huisje waar

hij jekker veel aandacht krijgt.

Kinderen zal hij waarsthijnl

ook erg gezellig vinden

het kan hem maar niet genoeg

zijn. Natuurlijk heeft deze

avonturier ook zo zijn rustige

momenten en ligt hij languit

in een mandje zijn volgende

stoere plan uit te dokteren.

Wie geeft deze lieve Speedy

een warm en gezellig -huis?

Kijk op www.d ierenten i.

;

nemerland.nl. Of kom langün

de Keesomstraat in Zafldyoort.

Open van maandag tot en

met zaterdag tussen n.oo uur

en 16.00 uur. Tel: 023-5713888

Niet vergeten:

7 maart,

naar de stembus!

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 023 -573 27 52

of maif naar

info€>iandvoortsecoura nt.nl

PrijSVTaag bij Boudewijn's Visservice W^M

Hoe lang werkt Boudewijn

al in de visbranche?

Beantwoord deze prijsvraag

en win een heerlijke verrassing

die wij op dit moment niet

verklappen. Dit kan tot en met
28 februari 2006. Het beste en

juist omschreven antwoord maakt

de meeste kans op de prijs.

Vergeet niet uw naam en tele-

foonnummer te vermelden.

Email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl Of stuur uw oplos-

sing naar: Boudewijns Visservice,Voltastraat 1, 2041CK Zandvoort

Oplossing vorige prijsvraag: Bijnamen van de Zeeduivel:

staartvis, roggevreter, hengelaar, hamvis, hozemond, lotte.

De prijs is gewonnen door mevr. Dorsman uit Zandvoort.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van ï tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen,één keer in de kotomen

en één keerin denegen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De o p loss ing wordt volgende week gepu bi i ceerd

.

Ophsiing sudoku week07

1 4 3 6 2 9 7 3 5

6 9 7 5 8 3 2 4 1

3 5 2 4 1 7 9 8 6

2 6 4 7 9 1 1 5 8.

5 8 9 2 3 4 1 6 7

7 3 1 8 S 6 4 9 2

4 7 3 1 6 5 8 I 9

8 1 5 9 4 2 6 7 3

9 2 6 ï 7 8 5 1 4

H.
*è

3 9 2 7 1

2 7 6 3

5 3 4

8 7 2

9 2 8

6 8 7

2 5 8 f 3 4

3 6 9 2 1

4 3 6



Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2006

Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van
14 februari en de verdere in week 7 door het college

genomen besluiten zijn 21 februari vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op
de website. t

Reiniging GFT-rolemmers
Van 20 Vm 24 februari worden de GFT-rolemmers
weer schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag
als het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer

na het legen staan totdat de schoonmaakploeg
geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd
Zandvoort:

ingekomen 14 februari 2006,

12, het tijdelijk plaatsen van een

ingekomen 15 februari 2006,

het gedeeltelijk veranderen

- 2006-024LV,

Oranjestraat

reclamebord.

- 2006-026LV,

Brederodestraat 25,

van de' kozijnen.

- 2006-027U, ingekomen 15 februari 2006,

Kostverlorenstraat 108, het plaatsen van een
veranda aan de achterzijde van de woning.

- 2006-028Lv, ingekomen 16 februari 2006,

Burg. v. Alphenstraat 108, het plaatsen van
verwijzingsborden.

Bentveld:

- 2006-025Lv, ingekomen 14 februari 2006,

Duindoornlaan 35, het gedeeltelijk vergroten van
de woning (garage/bijkeuken).

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouw-
verordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de

vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit

worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is

voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te

verlenen voor het:

- plaatsen van een brug ten behoeve van een
restaurant op het perceel Boulevard Barnaart 59 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2005-157Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van
24 februari 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Gedurende de termijn van de ter

inzage ligging kan eenieder schriftelijk 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.

Bouwvergunningen verleend
Zandvoort:
- 2005-114Lv, verzonden 09 februari 2006,

Haltestraat 62, het legaliseren van een tuinhuis.

- 2005-033Sp, verzonden 15 februari 2006,

Oranjestraat 14, het splitsen van woonruimte.
- 2005-1 53Rv 1e fase, verzonden 16 februari 2006,

Oranjestraat 12, het bouwen van een apparte-

mentencomplex.
-2005-1 81 Lv, verzonden 16 februari 2006,

Gasthuis plein 8, het vergroten van de dakkapel.
- 2005-1 98Rv, verzonden 16 februari 2006,

Nieuwstraat 1 /Haltestraat 50, het oprichten van

twee appartementen.
- 2005-207Rv, verzonden 16 februari 2006,

Kerkstraat 29, het vernieuwen van de winkelpui.

- 2005-208Rv, verzonden 16 februari 2006,

Kerkstraat 29, het plaatsen van zonwering aan de
gevel van de winkel.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Gemeente Zandvoort

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning.

Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatie-

datum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

in beginsel niet de werking van het besluit waar-

tegen het is gericht, in geval van spoed kunt u een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
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.

Melding of klacht?
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00. óf vul op
de website het digitale formulier in -óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie
Maandag t/m woensdag: 08.30 - 1 6.00 uur

Donderdag: 08.30- 20.00 uur

Vrijdag: 08.30- 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats" en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

1000-16.00 uur.

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst

naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is

de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

.09.00 en 10 00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Laat uw stem gelden:

Ga stemmen op

7 maart aanstaande

Waar kunt u stemmen?
Hiernaast vindt u een overzicht waar

alle stembureaus zijn gevestigd:

1. Zandvoorts Museum, Swaluëstraat i

2. Strand hotel Center Pa rcs, Trompstraat 2

3. Oranje Nassau school, Lijsterstraat 1-3

4. Gemeenschapshuis, Louis Oavidsstraat 17

5. Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

6. Calvijnzaal, Ingang Emmaweg 22

7. Stichting Pluspunt (voorheen AKZA), Flemtngstraat 180

8. Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

9. Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165

10. Stichting A.C. Bodaan, Bramenlaan 2

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder-validen. De stembureaus zijn geopend van 0730 uur tot 21.00 uur.



Gemeente Zandvoort

GEMEENTE
Zandvoort N ièxtw s

INCLUSIEF DE GEMEENTELIJKE PUBLICATIE* 23 FEBRUARI 2006

Aan de slag op Zandvoortselaan onder de Bomen
:

Werk in uitvoering op de Zandvoortselaan

onder de bomen. Onder en boven de grond.

De gemeente pakt de draad weer op om de

hele Zandvoortselaan ingrijpend te verbe-

teren. Stap voor stap zijn 20 in de afgelopen

jaren delen van de laan opgeknapt.

Als de races van Hen 15 oktober aan-

staande op het Circuitpark voorbij zijn,

start de gemeente met de uïtvoerings-

werkzaam heden. Zij rekent erop dat

deze afgerond kunnen worden voor

de paasdagen van 2007.

Werk
Er staat veel op stapel. Boven én onder de grond

wordt er heel wat overhoop gehaald, Er komen
nieuwe trottoirbanden. Er komen parkeerplaat-

sen aan beide kanten van de rijweg. De parkeer-

vakken worden met de bestaande klinkers

bestraat en de rijweg wordt in asfalt uitgevoerd.

De voetpaden worden met de huidige dikke grijze

tegels betegeld. De verlichting wordt volgens

de huidige normen aangepast. Het fietspad zal

afhankelijk van onderliggende kabels en leidingen

in rood asfalt of rode tegels worden uitgevoerd.

Op enkele plaatsen worden de oude gas- en

waterleidingen vervangen of worden kabels

omgelegd. En het riool wordt vernieuwd.

Bomen
Hettransportrtool en een grote waterleiding

worden omgelegd. Dat betekent veel en diep

graafwerk. De bomen kunnen daardoor niet blij-

ven staan tijdens de werkzaam heden. Tijdelijk

zit de Zandvoortselaan dan zonder 'groen'. Met

—
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nadruk vermelden we hier tijdelijk, want natuur-

lijk blijft het een laan met bomen. Dit gedeelte

van de Zandvoortselaan heet niet Voor niets

'Zandvoortselaan onder de Bomen'. Een groot

deel van de huidige bomen krijgt een nieuwe

plek in Zandvoort en er komen nieuwe bomen
(Robinia pseudoaccacia), die vanafjuni wit bloei-

en, voor terug. De voorbereiding voor het ver-

planten van de bomen zal vanaf maart plaats-

vinden en met de start van het wegenwerk
in oktober, worden de bomen verplant. In de

huidige planning staan de nieuwe bomen er in

het voorjaa r va n 2007.

Tekst en uitleg

De bewoners van de laan zijn inmiddels op

de hoogte gesteld over de werkzaamheden en

wat dat voor hen zal betekenen. Maar de

gemeente doet meer dan alleen een brief in de

bus stoppen. Om de bewoners -en andere

belangstellenden- een beetd te geven van wat

Laatste verkiezingsdebatten

Op 7 maart zijn er gemeenteraadsverkie-

zingen. Er zijn nog enkele momenten

waarop u de partijen kunt horen en zien.

25 februari - politieke markt PVDA
De PvdA Zandvoort organiseert een

politieke markt op zaterdag 25 februari

in het Gemeenschapshuis. Tijd: van 11.00

uur tot 18.00 uur.

3 maart - lijsttrekkersdebat

Op vrijdag 3 maart is er een politiek debat

tussen de lijstrekkers van de partijen die

meedoen aan de gemeenteraadsver-

kiezingen.

Het debat wordt in zijn geheel live

uitgezonden op ZFM van 20.00 uur tot

22.00 uur. Locatie: hotel Hoogland,

Wester parkstra at.

de gemeente gaat doen, zijn vanaf 26 februari

tot 18 maart de ontwerptekeningen in de hal

van het gemeentehuis te bekijken. Als u daar-

bij vragen heeft, kunt u bij de receptie vragen

of een medewerker van de gemeente een

toelichting komt geven.

Verkiezings-
programma's
op een rij

Weet u nog niet op welke partij u stemmen

gaat? Bekijk dan eens het verkiezingsonder-

deel op www.zandvoort.nl. U vindt hier

onder meer alle verkiezingsprogramma's bij

elkaar - onderdeel Bestuur > Verkiezingen

gemeenteraad 2006.

Avond van de
verkiezingsuitslag

in De Krocht

De gemeente Zandvoort organiseert 7 maart,

op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen,

in gebouw De Krocht De avond van de

verkiezingsuitslag. De zaal gaat 20.45 uur open.

De avond start met een optreden van het koor

Music in. ZFM verzorgt een live-radiouitzending

en zal ter plaatse interviews verzorgen. Fred

Kroonsberg -raadslid voor de PvdA én muziek-

liefhebber- verzorgt de muziek.Tussendoorveel

live-interviews en de eerste reacties van de

lokale politici op de uitkomsten. U bent van

harte welkom.



©Zandvoortse
Courant

Makelaars O.G.

CENSE I
n

|

twnLINGEN
Zie onze advertentie op

de achterpagina!

ACTUEE Rubriek
PIS Toen en NuNepal PIS Toen en Nu

3e jaargang • nummer 09 *1 maart 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Geen vergunning voor extra geluidsdagen

De Raad van State heeft het be-

sluit van gedeputeerde staten

(GS), die een vergunning voor

zeven extra geluidsdagen had

afgegeven aan het Circuit Park

Zandvoort, vernietigd. GS vond

dat Circuit Park Zandvoort de

extra dagen nodig had om

de concurrentie met andere

circuits aan te kunnen gaan.

Op formele gronden haalde de

Raad van State een streep door

de rekening.

De uitspraak van de Raad van

State, Nederlands hoogste

rechtsorgaan, laat zien dat op

puur economische redenen de

revisievergunning is vernietigd.

Economische redenen staan

niet in de wet Milieubeheer

vermeld en konden daarom
niet worden meegenomen in

de beoordeling.

Concessie

Circuitdirecteur Hans Ernst zegt

in een reactie teleurgesteld te

zijn, maar niet verslagen: "De

enige concessie die we moe-

ten doen, is dat het evenement

Masters of Formule 3 op 17 juni

ÜENKSPORT
P23 jeugd EK 'go'

www.zandvoortsecourant.nl

Het nationale circuit in de Zandvoortse duinen ligt er prachtig bij. Hoe ziet de toekomst er uit? Foto: Chris Schotanus

De Mannetjes

Tegenslag Circuit

|^C

'Ze kunnen het circuit ook

in de Noordzee aanleggen'

onder deze omstandigheden

geen doorgang kan vinden.

Hoe jammer we dat ook vin-

den, maar dat is in dit verband

de beslissing die we hebben

moeten nemen. Naar andere

mogelijkheden voor de Formule

3 wordt nog gekeken. Misschien

kan het gedurende één van de

andere geluidsdagen worden

ingepland. Met topevenemen-

ten als het FIA WTCC.de DTM en

de AiGP is onze internationale

positie echter ijzersterk."

"Zandvoort houdt
van het circuit"

De gemeente Zandvoort staat

pal achter het circuit.' In de of-

ficiële reactie namens het col-

lege zegt woordvoerderTon van

Heemst dat "met de uitspraak

een dikke streep gezet wordt

door het evenementenbeleid

van de gemeente Zandvoort,

waarin Circuit Park Zandvoort

een prominente rol speelt." Bij

monde van wethouder Wilfred

Tates zegt het college alle steun

aan Circuit Park Zandvoort toe

om de beoogde evenementen

op het circuit in ieder geval

voor 2007 door te kunnen laten

gaan. "Zandvoort houdt van het

circuit", oordeelt Tates.

Strijd tegen circuit

De milieubewegingen en de

'omwonenden', die de pro-

cedure hadden aangespan-

nen, zijn verheugd met de

uitspraak. Woordvoerder
Rolf van Arendonk namens
Milieufederatie Noord-Holland

'

en stichting Duinbehoud,

spreekt in een regionaal dag-

blad van een "mooi resultaat".

Hij vindt dat de uitspraak der-

mate zwaar is, dat Circuit Park

Zandvoort zou moeten verhui-

zen naar de Maasvlakte. Coen

Bleijs, die namens stichting

Geluidshinder Zandvoort al ja-

ren een strijd voert tegen Circuit

Park Zandvoort, gaat zelfs nog

een stap verder. Hij vindt dat de

bestaande vijf geluidsdagen nu

ook ter discussie staan.

Enquête
Door middel van een enquête

wil De Zandvoortse Courant

graag weten wat uw mening is

over- het circuit. Ga naar www.
zandvoortsecourant.nl en laat

uw stem gelden. Naast het

invullen van de enquête kunt

u ook uw mening verwoorden

via een speciaal opengesteld

e-mailadres:

circuit@zandvoortsecourant.nl

Zie ook pagina S
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Geldig t/m zondag 4 maart

• Wit pan bloem € 0.75

• Chocolade croissant €1,00

Nieuw in ons assortiment:

betegde broodjes met ambach-

telijk gemaakte salades
hete kip salade

• kip pesto ol kip kerry salade

• zelf gemaakte filet américain

geitenkaas met honing/pijnboompit

• verse krab- of tonijnsalade

• roomkaas met verse bieslook

of zoete peper

Raadhuisplein 14

^ 1 023-573 64 61 - Zandvoort^

NIEUWE COLLECTIE

PRADA
ZONNEBRILLEN &

CORRECTIE MONTUREN

Kerkstraat 34-36

2042 (C Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

GROERNL
FINANCIAL SF.RVICE'S

7 maart afscheidsreceptie waar-

nemend burgemeester mevrouw Marj.

Ook u bent welkom.

Lees voor de details de gemeente-advertentie.

Gemeente Zandvoort

Toeslagen waar u wellicht aanspraak

op kunt maken: de langdurighefds-

toeslag en Toeslag chronisch zieken,

gehandicapten en ouderen.

Lees de gemeente-adveTtentie.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Henk, we zullen je missen.
We wensen de familie

veel sterkte toe.

Arlan en Debby
Pat-riek en Mandy
de kinderen

en het personeel van de viskraam

Burgerlijke stand

17 FEBRUARI - 22 FEBRUARI 2007

Geboren:

Rosanna Bonnie, dochter van: Otte, Mark Stephan

Hendrikusemvan Wil se nis, Mirjam.

Wesley, zoon van: van der Linden, Bruni en: Rutgers,

Monique,

Jason, zoon van: Nuijten, Mike en: Jacobs, Leonarda

Catharina.

JacobJetsada,zoon van: Paap, Jacoben:Pawangkam,

Janpen.

Overleden:

vanOtterloJohannesJacobus.oud 68 jaar.

Paap geb. Uiterwijk, Catharina Johanna.oud 78 jaar,

van Beem, Nelis, oud 97 jaar.

Halenbeek, Arie, oud 75 jaar.

de Vries, JohannesWaltherus Jozef, oud 84 jaar

Succesvolle collecte

Amnesty International

De collecte van Amnesty International, die

afgelopen 12 t/m 18 februari in bijna heel Zand-

voort en Bentveld werd gehouden was zeer

succesvol. Door de 18 collectanten werd namelijk

€ 2522,- opgehaald. De bewoners reageerden

overwegend heel positief op de oproep 'Geef om
vrijheid'.

De opbrengst van de col-

lecte is voor Amnesty van

groot belang. De men-
senrechten organisatie

is volstrekt onafhanke-

lijk en voor haar werk

grotendeels afhankelijk

van giften van particu-

lieren.

Amnesty dankt ieder-

een van harte voor de

geldelijke bijdrage. Ook
bedankt Amnesty alle

vrijwilligers, die in weer

en wind hebben gecol-

lecteerd, voor hun en-

thousiaste inzet.

Mocht ü de collecte heb-

ben gemist, dan kunt u

eventueel uw bijdrage

nog overmaken op bank-

rekening 454000 van

Amnesty International

te Amsterdam.

Om volgend jaar in heel

Zandvoort en Bentveld

te kunnen collecteren

zoekt Amnesty nog
een aantal collectan-

ten. U kunt zich per

e-mail aanmelden bij

hen kkamm inga @zon-
net.nl-of bellen naar

5720272.

Waterstanden

maakt Hooc Laag Hoog Laac
WATER WATER WATER WATER

Do 1 02 00 10 00 14 28 23 21

Hoog
water

-

Vr 2 02.52 10.37 15.09 - -

Za 3 - 00.30 03.30 11.21 15,46

Zo 4 - 01.13 04.09 11.58 16.16

vMa 5 - 01.25 04.40 12.36 16.47

Dl 6 - 01.06 05.10 12.58 17.21

Wo 7 - 01.29 05.41 13.36 17.52

Do 8 - 01.52 06.09 14.08 18.22

Kerkdiensten

ZONDAG 4 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W, Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius fit Paulus, Sparrenlaan 9,

Aerdenhout

10.30 uur mevr. M. Holt

Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort
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Hoera Hoera!
Ook jij,

Gerda,
bent 50 jaar!

Gefeliciteerd en we maken er

een feestje van!

Je hele familie

Gerda
Van harte gefeliciteerd!

IL
Gerda 50 jaa*

Hoera, het is een meisje,

al 30 jaar.

Daphne,

Je wilde helemaal niet

op de wereld komen,

dertig jaar geleden.

Maar toen je er één-

maal was, ging het

ook prima met onze

gespierde spijker.

Even leek een carrière

als prima ballerina er

in te zitten, maar op

het laatste moment toch maar niet.

Éénmaal in Harlingen was eigenlijk alles belangrijker

dan school en je was een echte puber met een gebruiks-

aanwijzing.

Na school had je eigenlijk geen idee wat je wilde doen

en een baan als pompmedewerkster beviel je prima.

Wie had gedacht, dat je voor de vliegerij zou kiezen,

maar je bent nu helemaal op je plaats.

Lieve schat, van harte. We zijn ontzettend trots op je

en wensen je alle geluk samen met je mannetje in het

gezellige Zandvoort.

Duco en Margriet

Trots en blij zijn wij

met de geboorte van
onze kleinzoon

JACOB JETSADA Paap

Opa en Oma Paap
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Dinsdag 6 maart

gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 6 maart is er weer een gemeenteraadsvergadering

in het raadhuis. Op de agenda staan een aantal belangrijke

zaken zoals het voorbereidingskrediet voor de ondergrondse

parkeergarage in het Louis Davids Carré.

De gemeenteraad is op 12 de-

cember jongsleden akkoord

gegaan met het zogeheten

'Masterplan LDC'. Onderdeel

daarin is een parkeergarage,

die deels gesitueerd is onder

de te bouwen brede school.

Om op korte termijn te kunnen

starten met het ontwerpen van

de parkeergarage is een voor-

bereidingskrediet nodig.

Groenwerker
Ook zal de raad de knoop moe-

ten doorhakken die is ontstaan

doordeweigeringvanderaad

om een fulltime groenbeleids-

medewerker aan te stellen.

Het college staat daarop maar

de raad gaat niet verder dan

0,5 fte (parttime).

Handhaving
Het Handhavingsprogramrna

2007-2009 staat ook op de

rol. Dat programma geeft pri-

oriteit aan bepaalde handha-

vingstaken. Binnen de kaders

en de beschikbare formatie

dient een keuze gemaakt te

worden in de taken die de

gemeente heeft en de inzet

van middelen in de vorm van

handhavingcapaciteit.

Museurn
Het initiatiefvoorstel om
in Zandvoort tot een ge-

luid- en filmmuseum komt
ook aan bod. De commissie

Projecten & Thema's was
zeer lovend over de 'col-

lectie Attema' en wil graag

tot zo een museum komen.

De vraag is echter waar
dat gevestigd zou moeten
worden.

Commissie Projecten

& Thema's
Een dag later vergadert

de commissie Projecten &
Thema's, De commissie zal

zich buigen over de regio-

nale startersregeling voor

jonge woningzoekenden en

over de consequenties van

de herijking van de gemeen-

telijke monumentenlijst.

Tevens krijgt de commissie

een presentatie van woning-

bouwvereniging EMM over

huisvesting van jongeren te

zien.

Beide vergaderingen vinden

plaats in de raadszaal van

het raadhuis en beginnen om
20.00 uur.

Buitenschoolse opvang De Boomhut
PlU SpMllt Vaste, flexibele en vakantieopvang

4» voor kinderen van groep I t/m B
«OOK»»

ing1* Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

Creatieve activiteiten www.p luspuntzandvoo rt.fi I

Cartoon Hans van Pelt

ANDERE WINNAAR
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Zandvoorters op groslijsten

Staten verkiezingen

Op 7 maart mag er weer gestemd worden. Ditmaal zijn de

Provinciale Staten verkiezingen de reden om naar de stembus

te gaan. Een aantal Zandvoorters staan op diverse groslijsten

voor deze verkiezingen. Zo ook burgemeester Rob van der

Heijden, die na een afwezigheid van ruim vijf maanden zijn

werkzaamheden weer zal hervatten.

De meeste kandidaten

staan op de lijst van de

Ouderenpartij NH/VSP. Maar
liefst drie Zandvoortse raads-

leden staan daarop. Bruno

Bouberg Wilson staat óp
plaats vijf, Carl Simons staat

op twaalf en Peter Boevé een

plaatsje lager. Volgens Simons

zijn deze plaatsen niet direct

een verkiesbare, want de ou-

deren hebben nu één zetel in

de Staten en zullen blij zijn als

dat er één blijft.

Linksen Rechts ver-

tegenwoordigd
Ook raadslid Cees van

Deursen van Groen Links staat

op de kieslijst. Zijn 18e plaats

echter zal hem hoogstwaar-

schijnlijk niet de status van

Statenlid geven. Willem Paap

(SP) staat op dezelfde plaats

als zijn collega Van Deursen

en voor hem geldt hetzelfde

verhaal. Alwin Oortgiesen

echter staat op de elfde

plaats bij de PvdA. Die zou zo

maar eens Statenlid kunnen

worden. Oortgiesen heeft een

aantal jaren geleden nog op

de lijst van zijn partij bij de

gemeenteraadsverkiezingen

gestaan maar heeft toen als

buitengewoon commissielid

bedankt.

Burgemeester Rob van der

Heijden, die op 8 maart
aanstaande weer in functie

zal treden, (38e} en Michiel

Maathuis uit Bentveld {28e)

zijn bij de VVD kandidaat.

Tot slot nog iemand die ook

met de Zandvoortse politiek

te maken heeft: wethouder

Marten Bierman. Ook hij staat

op de lijst van de ouderenpar-

tij en wel als lijstduwer op de

22e en laatste plaats.

Hoofdtaak

Provinciale Staten

In Nederland vormen de

Provinciale Staten sinds 11

maart 2003 het collectief van

volksvertegenwoordigers bin-

nen een provincie. Voor deze

datum waren de Provinciale

Staten juist het bestuur van

de provincie. De hoofdtaak

van de Provinciale Staten is

thans het controleren van

het bestuur, dat gevormd
wordt door de Gedeputeerde

Staten.

Verlaging aan-

tal Statenzetels

De leden van de Provinciale

Staten (Statenleden) worden

iedere vier jaar rechtstreeks

door de stemgerechtigde

inwoners van de provincie

gekozen. Het aantal leden

is afhankelijk van het inwo-

nertal. Door een wijziging

van de Provinciewet zal bij

de aanstaande Provinciale

Statenverkiezingen, op 7

maart, het totaal aantal

Statenleden verlaagd worden

van de huidige 764 naar 564.

In Noord-Holland zal het aan-

tal Statenleden verminderen

van 83 naar 55. Gevolg daar-

van is wel dat de kiesdrempel,

het aantal stemmen dat no-

dig is voor één zetel, behoor-

lijk omhoog is gegaan.

rji «5L1T ÏIX1H

7 maart.Provinciate StaienMEttKlillKCEHl
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Column

Volgens mij...

is de kunstklus geslaagd. Van

de week heb ik in een zorg-

centrum te Hoogezartd twee
wanden van een badkamer

beschilderd. De ruimte is

bestemd voor de bewoners

met Alzheimer die straks m
combinatie met muziek, aro-

matherapie en kunstwand
een weldadige rust uitstraalt.

Mijn zeegezicht is een stukje

Zandvoort promotie. Terwijl

ik geconcentreerd op mijn

krukje de kleuren meng, hoor

ik het radiobericht. "De Raad

van State heeft de 7 extra UBO
dagen van het circuit afgewe-

zen." Mijn kwartje valt even

niet. Want wat zijn eigenlijk

'UBO'dagen en waarom heeft

het hoogste adviesorgaan

deze beslissing genomen?

Na mijn schilderdagje be-

zoek ik de web-logs van

Zandvoorters over de circuit-

periketen. De boosdoeners

zijn, volgens de bloggers, een

soort kliek van milieufreakjes

en zogenaamde witdzeikers.

Een minderheid die er niets

van snapt. Net zoals de om-
woners zijn ze tegen extra

geluidsoverlast. Ik denk dat

het niet de Zandvoorters zijn

die klagen maar de bewoners

van de regio. De zuidwes-

tenwind blaast immers het

racegeluid veel meer richting

Bloemend aal en Aerdenhout

die economisch niet afhan-

kelijk zijn van de racebaan.

Alleen begrijp ik niet waarom
de toonzetting op de sites zo

snerend moet zijn. Een beetje

respect voor elkaar zou een

ieder sieren.

Inmiddels is er een petitie ge-

start om de 7 extra dagen weer

terug te krijgen. Net of dat

helpt! Vraag maar aan de jon-

gensdie 400 handtekeningen

hebben opgehaald voor een

nieuwe skatebaan. Zij maak-

ten, volgens de omwonenden,
teveel geluidsoverlast. Tot op
heden is er nog geen baan.

Sommige strandpaviljoens

maken ook veel herrie. Zij moe-

ten, volgens de raadsopdracht,

verhuizen naar het noordelijke

strand. Lekker dicht bij het cir-

cuit. Een geluidsscherm erom

heen en klaar is Zandvoort. En

de strandhuisjes, waar gaan

die naar toe? Er is nog een

plekje over op het strand in

de badkamer van Hoogezand

aan zee.

é>
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13+14

17+24
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De Babbelwagem Dia special over

Oud -Zandvoort. Hotel Faber,

aanvang 20,op uur

Jazz in Zand voort:

Xandra Willis, aanvang 14.30 uur

Pokertoemooi: Texas Hold'em

in Holland Casino Zandvoort

Tentoonstelling: Studio A'rtistiek.

T/m 30 maart in bibliotheek Duinrand

Postzegel beurs; In Pluspunt Noord,

aanvang 19.00 uur

Genootschapsavond: Genootschap

Oud Zandvoort. Gebouw
De Krocht, aanvang 19.00 uur

Circuit Park Zandvoort: Fin al Six

(Dutch Winter Endurance Series)

Poëzie-middag: Theo Chin Sue leest

en bespreekt gedichten. Bibliotheek

Duinrand, aanvang 14.30 uur.

Toegang gratis.

An inconvenient truth.

Filmvoorstelling in Circus Zandvoort.

Met aansluitend een discussie

o.l.v. waarnemend burgemeester

HesterMaij.

Toneelvoorstelling: 'Ons dorp leeft

'mee' van de Wurf. Gebouw de Krocht,

aanvang ...

Classic Concerts: Accordeonorkest

Progressio o.l.v. Toos de Wit.

Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

• ••••••

* Zandvoort

APRÈSSKI
PARTY

voor een "prixdami"
Oosters gemarineerde

Spare Ribs

Haltestraat 19, 2042U Zandvoort
Open van 4.00 - 01.00 Vr/Zat tot 03.00

Ook voor at uw feestjes en partijtjes

Tel: 0646740220 Peter

LIVE BANDS va 21 .30 uur

Live Music Café

VRIJDDG 02 MRflRT
floron Stonebeot
ZRTCRDriG 03 IVIRBRT

Though UUood UV€

SandBar
Donderdag 08 Maart live
Live music starts at 21.30 uur tiil 01.00

HIUTCSTRflnT 58 ZflNDVOOflT

Politiek

Commissievergadering

start in politiebureau

De integrale commissie Raadszaken en Plan-

ning & Control is afgelopen woensdag op een

bijzonder plaats begonnen. Op uitnodiging van

de nieuwe teamchef van basisteam Zandvoort,

J.C. Gouwen, kwamen de commissieleden, onder

aanvoering van voorzitter Eg Poster, naar het po-

litiebureau alwaar zij een presentatie bijwoon-

den die het beleidsplan van basisteam Zandvoort

uit de doeken deed.

Het ba s isteam Zandvoort

is zeer ambitieus en wil

gemiddeld op een 7,5

komen. Dat cijfer staat

voor de verhouding tus-

sen politie en burgers

en geeft aan dat men
zeer tevreden is met
de werkwijze van onze

Zandvoortse dienders.

Ook werd inzicht ge-

geven hoe de drie wijk-

agenten, Henk Kommer
(centrum), Jeroen Poppe

(zuid, strand en Bentveld)

en Theo Agten (Nieuw

Noord), werken en func-

tioneren. Door middel

van cijfers en voorbeel-

den uit de praktijk werd

inzichtelijk gemaakt wat

zij in hun gebieden voor

beleid gaan voeren en ge-

voerd hebben. De team-

chef was met de gepre-

senteerdejaarcijfers over

2006 duidelijk tevreden

en sprak de hoop uit dat

die voordit jaar nog beter

zullen uitvallen.

Om 21.15 uur zette de

voorzitter de vergadering

voortin het raad hu is. Op
de agenda stond, onder

andere, de handhaving

van de gemeentelijke

wet- en regelgeving.

Alle fracties hadden veel

vragen die zoveel moge-

lijk door burgemeester

Hester Maij, als verant-

woordelijke, werden
beantwoord. Duidelijk

werd dat er meer dan

300 wetten en regels

zijn waarop gehand-

haafd moet worden.

Veel te veel en daarom

zullen er keuzes ge-

maakt moeten worden.

Volgens Maij zullen die

keuzes niet gemakkelijk

zijn. Uiteindelijk kon de

commissie op dit punt

geen uniform advies

aan de raad geven en

zal het bij de komende
raadsvergadering als

'bespreekpunt' op de'

agenda staan.

(a^ANDVOORT

Gebruik uw ZandvoortPas!
E«ANDV00RT

5r

Boudewijiïs Visservice
Het adres voor al Uw visschotels

en visspecialiteiten, S(f;

Paling,Zalm,Oesters,Zeeduivel

Zeetong, Haai. Mosselen,Kabetjauw
Schol.Gamalen en nog veel meer.

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino
en op het strand (zuid) van Zandvoort

tol: 023-5730695 / 06-12204845

Kijk voor meer aanbiedingen en specialiteiten

op onze website
www.boudewijnsvisservice.nl

^\

ÏOPSUGER

VREEBURG &Zn

Zoekt een leuke hulp

voor de zaterdag

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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Ouderen gezond sportief

Voor het tweede jaar heeft Sportservice Heemstede / Zandvoort een

GALM-dag voor mensen van 55 tot 65 jaar georganiseerd. GAtM staat

voor Groninger Actief Leef Modei. GALM richt zich op sportief niet

actieve senioren in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. Er waren maar liefst.

758 aanmeldingen waarvan er 132 kwamen opdraven. Ook wethouder

Gert Toonen onderwierp zich aan een test.

Dit jaar geen 'Masters of Formule 3'?

Premier Balkenende, vorig jaar prominent aanwezig tijden! de Masten, vlak voor

de start in gesprek met Guido van der Garde. De laatste, zo zou even later blijken,

verspeelde op het nippertje de titel. foto: Chris Schotanus

Enquête over Circuit Park Zandvoort
De Zandvoortse Courant is benieuwd naar uw mening over het

circuit. Ga naar www.zandvoortsecou rant.nl en vul de enquête in.

Reacties

Naast het invullen van deze enquête kunt u uw mening
ook verwoorden in een ingezonden brief (max. 150 woorden}

of e-mail. Hiervoor is een speciaal e-mailadres opengesteld:

circuit@zandvoortsecourant.nl

(Laat ook uw naam en adres achter, zodat de krant uw reactie

eventueel kan publiceren. Anonieme reacties zullen daar niet voor

in aanmerking komen)

1. Vindt u Circuit Park Zandvoort 3. Ondervindt u geluidshinder

belangrijk voor Zandvoort? van Circuit Park Zandvoort?

a) Ja a) Ja, ik vind het storend

b) Nee b) Nee, geen hinder

c) Geen mening c) Geen mening

2. Zou u bezwaar hebben 4. Vindt u dat het circuit voor al-

tegen 7 extra geluidsdagen? tijd in Zandvoort moet blijven?

a) Ja a) Ja

b) Nee b) Nee

c) Geen mening c) Geen mening

Met OOG en OOR
©E BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel §732752}

Zandvoortse journalist

gedupeerd

Joop van Nes, journalist en

fotograaf van deze krant,

is afgelopen woensdag be-

hoorlijk gedupeerd geraakt.

Zijn fotokoffer, met daarin al

zijn fotoapparatuur, is vanuit

het raadhuis verdwenen.

Van Nes was eerder uit de

vergadering van de integra-

le com miss ie weggegaan en

had per ongeluk zijn koffer

achtergelaten. Toen hij de

volgende ochtend zijn foto's

wilde bekijken, merkte hij

dat de koffer niet thuis was.

Hij informeerde direct bij de

bodes van het raadhuis of die

de koffer veiliggesteld had-

den. Dat bleek niet het geval

té zijn. Ook navraag bij de

mensen die op de publieke

tribune hadden gezeten tij-

dens de vergadering leverde

niets op evenals navraag bij

de commissieleden.

Van Nes .looft een beloning

uit van €50 voor degene die

de koffer, met volledige in-

houd, terugbrengt. Dat kan

gebeuren bij het redactie-

kantoor aan de Hogeweg 32.

Ook telefonisch of via de e-

mail kunt u meedelen waar

de koffer zich bevindt. Doet

u-dat dan via telefoonnum-

mer 5732752 of redactie@

zandvoortsecourant.nl.

Plakken

Geen internet? Beantwoord dan bovenstaande vragen, knip het

uit en stuur naar: Zandvoortse Courant (o.v.v. Enquête circuit),

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort.

Komende woensdag zijn de

verkiezingen voor Provinciale

Saten. De landelijke partijen

zijn weer in een verkeizings-

strijd gewikkeld. In Zandvoort

is daar overigens over het

algemeen weinig van te mer-

ken. Een aantal plaatsgenoten

heeft zich kandidaat gesteld,

maar dat is ook één van de

weinige links naar deze verkie-

zingen wat betreft ons dorp.

Toch kan een goed provinciaal

bestuur ook invloed hebben

op de belangen van Zandvoort.

Wel opvallend is dat het met

de plakborden waar de deelne-

mende partijen hun affiches

kwijt kunnen, weer helemaal

mis is. Voor de Partij voor de

Dieren is de ruimte op de bor-

den schijnbaar onvoldoende.

Niet alleen hebben zij het

grootste affiche, maar ze wor-

den ook nog over die van an-

dere partijen geplakt. In het

midden latend wat de oor-

zaak is, kan de vraag worden

gesteld of er geen modernere

methoden te vinden zijn om
de politieke partijen hun af-

fiche voor de verkiezingen te

• laten etaleren.

Welkom in Zandvoort

De werkzaamheden aan de

lift van het treinstation lij-

ken geklaard. De stijgers zijn

weg, maar... de lift doet het

nog steeds niet. Wat ook on-

veranderd blijft is het aange-

zicht van de omgeving rond-

om de lift. Het is ronduit een

aanfluiting hoe het plein, het

station zelf en de openbare

weg er (al jaren) bij liggen. In

de politiek wordt al jaren met

regelmaat de"

ergernis uit-

gesproken en.

er terecht op

aangedron-
gen dat er nu

eindelijk eens

iets moet ge-

beuren. Maar
tot op heden

is nog wei-

nig of niets

verbeterd.
Mogelijk dat

gemeente en de beheerders

van het station nu eindelijk

eens iets ondernemen, zodat

Zandvoort wee reen redelijke

- entree krijgt.We wachten het

maar weer af!

Evenementen
Met enige schrik hoorde ik

Zandvoorter van het jaar

Arlan Berg afgelopen za-

terdag in de uitzending van

Goedemorgen Zandvoort

zeggen, dat het nog niet ze-

ker is dat de wielerronde en

solexrace komende zomer

verreden zullen worden. Een

belangrijke oorzaak zou vol-

gens de actieve organisator

zijn dat hij nog geen vergun-

ning heeft om beide evene-

menten op 22 juli te houden.

Op dezelfde dag zou er bo-

vendien nog een aanvraag

liggen vooreen kleine markt

op het Gasthuisplein.

Volgens Berg zijn er zie-

ken op de gemeentelijke

afdeling die vergunningen

moeten verstrekken. Voor

de organisatoren betekent

de vertraging dat zij niets

kunnen ondernemen als

het gaat om het zoeken van

sponsors en het contracte-

ren van renners.

"Hoe langer ik wacht hoe

moeilijker het wordt en

bovendien wordt, alles dan

duurder", aldus Berg die liet

weten al eens aan de porte-

feuillehouder gevraagd te

hebben hoe de stand van

zaken is. Tot nu toe zonder

resultaat. Misschien dat er

de komende dagen bij de

gemeente actie onderno-

men kan worden, zodat we
na de Masters niet nog een

belangrijk toeristisch eve-

nement mislopen. Dit keer

t door mileuactivisten,

maar door traagheid van

ons plaatselijk bestuurlijk

apparaat.

De kerstboom
Sinds afgelopen maandag
moeten we het stellen

zonder kerstboom op het

Raadhuisplein. Na een pe-

riode van bijna vier maan-
den heeft 'ie het lootje

gelegd en is de boom weg-

gehaald. Eigenlijk wel jam-

mer, we waren inmiddels al

zo gehecht geraakt aan de

boom.
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Holland Casino
fe™"'fen moó('e gelegenheid om uit te goc

Zandvoort
Maart 2007

Every Night Poker

at the Beach!

Nu 7 dagen per week Poker Cash Games.

Spel: Texas Hotd'em Limit - Cash Games

• Aanvang 20.00 uur

• Inschrijven bij de kassa's of in de

pokerpit

• Speluitleg bij voldoende animo en

capaciteit

-==fi=i
ïi-

Feesten & Events
Vrijdag 2 maart
Tommy Thompson

Zateidug 3 mamt
Amy Paolo

Zondag 4 maart

NME Events

Donderdag 8 maart

Asian Night

Met o.o. ('hoi Da Di toernooi en
Chinees entertainment van Piao

Vrijdag 9 maart

NME Events

21.30 - 00.00 uur

21.30- 00.30 uw

17.45- 21.00 uur

vantij 20.00 uur

21.30- 00.30 uui

2130- 00.00 uu!

Zaterdag 10 maait

NME Events

Zondag 1 1 maart
Show Gun

Vrijdag 16 maait

Ooss Over

Zaterdag 17 maart

DJ 2 To You

Zondag IS maart 17.45 - 21.00 uur

Joyce Stevens 'One Singing Solo'

Vrijdag 23 maart

Amy Paolo

Zateidag 24 maait

Leon Ray

21.30 - 00.30 uur

21.30- 01.30 uur

Zondag 25 maart
Adagio

Woensdag 28 maait. vanaf 20.00 uur

Special tadies Oay Sonja Sakker

Met o.a. een workshop en een kookdemonstratie

Vrijdag 30 maan
Perfect Match

Zaterdag 31 maait.

NME Events

2130 - 00.00 uur

11.30- 00.30 uui

Gratis entree van.it i'O.OO

Donderdag 8 maart

Asian Night
Vier vanavond met ons het jaar van het

gouden varken.

• Piao International Entertainment

• Choi Da Di toernooi met geldprijzen

voor de 4 beste spelers: € 2000, € 1000,

€ 600 en € 300

• Leeuwendansen begeleid met live muziek

• Echte Chinese waarzegster

• Voor iedereen na 20.00 uur gratis

Chinees aandenken
• Gratis Chinese hapjes

Woensdag 28 maart

Special Ladies Day

met Sonja Bakker

Vanavond gaan we 'sonjabak keren' met:

• Interactief boodschappenspel
• Stel haar al uw brandende vragen

• Black Jack en Amerikaanse Roulette met kans

op haar nieuwste boek gesigneerd door Sonja

• Live kookdemonstratie van Sonja Bakker

maaltijden door onze eigen koks!

• Gratis consult van fysiotherapeut en personal

trainer Tanja van Balen van Make a Move

Kreeft

Special

De hele maand

maart kunt u

iedere dag van

23.00 uur tot

01.45 uur

genieten van een

fantastische

kreeftenschotel

voor slechts

€ 24,50 p.p.

Zondag 25 maart

High Tea Special Sunday

0m 12.30 uur en om 14.30 uur

serveren wij een overheerlijke High

Tea aan tafel voor maar € 17,50 p.p.

Reserveren kan via 023 - 57 40 542

(alleen tijdens kantooruren).

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hoUandcasino.nl
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Meer openbaar vervoer

houdt Zandvoort bereikbaar

CDA-statenlid Joop Post ziet de oplossing om Zandvoort ook

in de toekomst bereikbaar te houden in een gestroomlijnd

openbaar vervoer. Post, zesde op de lijst voor de provinciale

verkiezingen van volgende week en toekomstig Europarle-

mentariër, sprak dinsdagavond tijdens de inloopavond van de

plaatselijke afdeling van het CDA.

Een hogere frequentie van de

treinverbinding met Haarlem

en een milieuvriendelijke mo-

norail, is volgens Post de oplos-

sing."Zandvoort heeft door zijn

unieke ligging de mogelijkheid

om de oplossing te zoeken in

milieuvriendelijk vervoer, We
moeten kijken naar zaken die

ertienjaar geleden niet waren,

maar nu wel mogelijk zijn", stel-

de de CDA politicus die vindt

dat Zandvoort het in zich heeft

om een belangrijke Europese

badplaats te worden.

Zee

Om de kust te beschermen

moeten er volgens Post voor-

zieningen in zee worden aan-

gebracht in de vorm van bij-

voorbeeld een eiland, dat dan

weer gebruikt kan wordeaom
landingsbanen en een over-

slaghaven aan te leggen. Een

toeristische haven in het noor-

delijk deel van de gemeente

is niet alleen een toeristische

trekpleister, maar zorgt ook

voor een breder stand.

Beauty

Zandvoort kan meer gebruik

maken van de aantrekkings-

krachtvan het circuit. Volgens

Post kan men dan inspelen op

een beautyconcept, wat aan-

sluit bij het imago van het cir-

cuit. "Beauty levert meer op

dan wellness", aldus Post.

Politieke fietstocht

door Waterleidingduinen

Gedeputeerde Patrick Poelman en wethouder Marten Bier-

man hebben samen met de directeur van het Amsterdamse

waterleidingbedrijf, Ed Cousin, een fietstocht door de Water-

leidingduinen gemaakt.

Na defietstocht werd het gezelschap door burgemeester HesterMaijop het

raadhuis ontvangen en werden er diverse ideeën besproken

De tocht was bedoeld om
inzicht te krijgen over de

mogelijkheden om de paden

te openen om te fietsen, iets dat

nu nog verboden is. Ook werd

er stilgestaan bij de plannen

om de zuidduinen en het ge-

bied achter de Kennemer Colf

en Country Club en Circuit Park

Zandvoort voor het wild te ont-

sluiten via een ecoduct over de

Zandvoortselaan. Een fietspad

zou onderdeel daarvan uit moe-

ten maken. Niet alleen om door

de duinen te kunnen fietsen

maar ook om binnen het pro-

vinciale project 'Bereikbaarheid

Kust' Zandvoort vanuit Nieuw

Vennep en omgeving per fiets

te kunnen bereiken,.

Met name Poelman was zeer

onder de indruk en zal bij de

Amsterdamse gemeenteraad

aandringen op opheffing van

het fietsverbod. Ook wil hij zich

binnen Gedeputeerde Staten

hardmaken voor het ecoduct.

Op den duur zal eveneens over

de spoorbaan en de Zeeweg

een overgang voor het wild

moeten komen.

AAaij ambteloos burger na 7 maart

Burgemeester Rob van der Heijden zal op 8 maart zijn taken

weer opnemen. Na

een afwezigheid

van ruimvijfmaan-

den is hij weer vol-

doende hersteld

om de leiding van

onze gemeente

op zich te nemen.

Dat betekent dat

waarnemend bur-

gemeester Hes-

ter Maij dan weer

ambteloos burger

zal zijn.

HesterMaij

Maij gaat met pijn in haar

hart weg. "Ik vind het ontzet-

tend jammer dat ik weg moet.

ledere dag dat ik hier naartoe

ging heb ik genoten. Het was

altijd net als een warme de-

ken die ik over me heen kreeg.

Zandvoort is een dorp, waar ie-

dereen die !k heb zandvoort voor

heeTtrots
altiJd '" m1Jn hart 9eiloten

op is. Het is dan weliswaar

een dorp maar met stadse

problemen. Dus je komt alle

facetten tegen die er ook in

een grote stad kunnen spelen.

Ik heb intern er dan ook altijd

op gehamerd om zo bedrijfs-

matig mogelijk te werken",

licht ze toe.

Zelfstandig

Vanaf het begin heeft Maij een

goede band met de raad ge-

had. Na de gesprekken met de

fractievoorzitters zei iedereen

volmondigja om haarals waar-

nemer te installeren. Ze heeft

in de vijf maanden alleen met

Va n der

Heijden
gesproken

tijdens ziekenbezoek en ze

heeft al de besluiten die ge-

nomen moesten worden op

persoonlijke titel genomen.

Wel heeft ze de burgemees-

ter in de laatste paar weken

geïnformeerd overeen aantal

lopende zaken.

Inbreng

Op de vraag wat ze als

haar grootste inbrengen

ziet antwoordt ze na enig

nadenken: "Het nieuwe
Handhavingsprogramma
2007 - 2009!" Dit programma,

dat nog door de raad vastge-

steld moet worden, is afgelo-

pen woensdag in de commis-

sie behandeld en geeft aan

op welke beleidsvlakken er

gehandhaafd zal gaan wor-

den. Omdat er meer dan 300
mogelijkheden zijn, zullen er

keuzes gemaakt moeten wor-

den. "Het was in het verleden

een beleidsmatige tekst en be-

landde in de la, waarna er niet

meer naar gekeken werd. Het

was niet compleet en daarom

kreeg ik veel klachten van in-

woners als ik door het dorp

liep. Nu is het praktischer en

duidelijker op papier gezet. Je

kunt natuurlijk de wereld niet

in vijf maanden veranderen",

aldus Maij.

Toekomst
Maij gaat nu bij haar echt-

genoot, Herman Itzerda, wo-
nen in het landelijk gelegen

Delden (Overijssel). Itzerda is

cardioloog in het ziekenhuis

en woont en werkt er al een

poosje. "Ik ga eerste eens al-

les op zijn plaats zetten. Ik heb

daar nog geen tijd voor gehad

en als ik dat nu niet doe, zit ik

over vijfmaanden nog volop in

de verhuisdozen. Daarna zal ik

wel zien. Ik hoef niet perse in de

politiek of bestuurlijk te wer-

ken. Ik heb een communicatie

opleiding gevolgd maar ben

voornamelijk praktijkmens",

blikt ze naar de toekomst.

Weemoed
Zandvoort zal Maij gaan mis-

sen. Een altijd vrolijke vrouw

die goed met mensen om kan

gaan maar ook discipline ver-

wacht. De Zandvoortse Courant

wenst haar al het geluk voor de

toekomst en neemt met wee-

moed afscheid van haar.

Column Politiek

Krasse knar
Met de term dementie in

de vorige politieke column

raakte ik een gevoelige snaar

bij de Ouderenpartij.Vooruit,

excuses daarvoor. Dat leden

van de OPZ midden in de

samenleving staan bewijst

Peter Boevé. Deze krasse

zeventiger dient niet alleen

metjeugdig elan meneer de

rechter repliek, maar staat

eveneens nog op de lijst voor

de komende verkiezingen

voor de Provinciale Staten.

Trouwens, voor het grootste

deel van de Zandvoortse

vertegenwoordigers van de

Ouderenpartij is een plaatsje

ingeruimd op de kandida-

tenlijst. Boevé mag dan de

AOW-leeftijd ruimschoots

Zijn gepasseerd, hij haalt het

nog niet bij de échte krasse

knar van de Ouderenpartij

NH: de 90-jarige (!) Jan

Pelgrim uit Amsterdam.

Zandvoort is ook vertegen-

woordigd door gemeen-
teraadsleden Willem Paap

(SP) en Cees van Deursen

(Groenlinks). Alwin Oort-

giessen staat er op voor de

PvdA. De laatste partij is de

grootste in de Provinciale

Staten van Noord-Holland.

En lijsttrekker Peter Visser

heeft ai aardig wat bereikt,

zo blijkt uit een interview op

de website van de PvdA. Er

staat: 'Bij het racecircuit in

Zandvoort heeft Visser het

voor elkaar gekregen dat

omwonenden via een web-

site weten wanneer er races

zijn, zodat ze er rekening

mee kunnen houden.' Zo, dat

is geniaal gevonden! Zal op

die website ook al staan dat

de Masters inmiddels zijn

geschrapt?

Nee, als we afgaan op de

gemeenteraadsverkiezingen

van november gaat de Partij

voor de Dieren woensdag

weer hoog scoren. Als uw
stem naar deze partij gaat,

dan worden de damherten

in de Waterleidingduinen

in ieder geval beschermd.

Want afschieten vindt de

PvdD onaanvaardbaar. Dan

maar nóg hogere hekken of

een versnelde aanleg van

het ecoduct.

3ians 'Botman



café oomslee

HeineUeris

Café Oomstee
Vrijdag 2 maart
Klaverjassen

aanvang 1930 uur

Zaterdag 3 maart
Sing along met
Johan & Ronald

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 38727

i

s
es

#

Maart Voordeelmenu
(voor 2 personen)

' Dirn-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Partgsit € 15,00

2x Kerry Kok
| „ ALLEEN AFHALEN*

'Babi Pangang Speciaal

' Ketjap Kai

(kipblokjes in ketjap saus)

' 3 Stokjes Kip Saté

' 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

t

Beautyand Win e Event.

Never stop trying
ORGANISEERT OP 1 1 JVLAART EEN PRESENTATIE VAN
TOPPRODUCTEN OP HET GEBIED VAN SCHOONHEIDSARTIKELEN.

Voor io Euro neemtu deel aan een workshop, deze bestaat uit

een behandeling met onzeWIN SPA producten. Tevens kunt

u gebruik maken van onze presentatie over de stephan lijn.

Ter afsluiting is er gelegenheid om onze wijnen te proe-

ven, kprtom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Vooraanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl

of telefonisch 06-24881187

Partij van de Arbeid

Alwin Oortgiesen

Nr. 1 1 (Zandvoort)

www.alwinoortgiesen.pvda.nl

f

Wij willen graag dat heel Zandvoort en Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

m
ent u de krantenbezorger

die wii zoeken?

V

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

HZANDVOORTSE
, Courant

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen

administratieve dienstverlening • management ondersteuning

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort «Tel 5719396
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl

W WONING VERKOPEN? BEL VOOR GRATIS WAARDEBEPALING!

Vraagprijs: € 259.000 k.k.

Altijd al in het centrum van Zandvoort willen

wonen? Dit is uw kans! Karakteristieke familie-

woning op de begane grond met 2 slaapkamers,

een hobbykameren berging. Moderne ruime

woonkeuken, zéér royale woonkamer, fraaie

badkamer met ligbad én separate douche. Deze

woning moet van binnen gezien worden!

• Heerlijk genieten van het zonnige terras op het

zuiden;

• CV ketel van 2003 en boiler van 2006;

• Woonoppervlakca. 110 m 2
, bouwjaar ca. 1900.

In Residence d'Orange is dit fraaie 3-karner

appartement gelegen. Op slechts 200 meter

van het strand en op loopafstand van het

centrum bevindt zich dit complex.

Het beschikt over een zonnig terras op het

zuiden en een lift.

• Het appartement verkeert ineen prima '

staat en kan zo betrokken worden;

• Servicekosten € 238.= incl. voorschot

stoken;

• Woonoppefvlakteca.7om 2
.

Gelegen op de zandgronden achter Zandvoort

ligt deze charmante vilta "Klein Saxenburg".

Royaal woonhuis met 3 slaapkamers en een

grote zolderruimte. Naast de woning is de

garage gelegen met een oprit voor meerdere

auto's.

• Fraaie keuken, massief houten vloer en

originele details aanwezig;

• De woning is in een goede staat van

onderhoud; .

• Woonopperviakte:ca. ijom 2
;

perceelgrootte: 341 m 2
.

GREEVENf makelaardij o, g.

VBo(^MAK£lMR

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon : 023-S7 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %



Zandvoortse strandpachter vindt zichzelf in Nepal
Strand pachter Adri van de Bos, van natu relstrandpaviljoen

Canpati, heeft afgelopen winter een trektocht door India ge-

maakt. Bos had in eerste instantie niet het idee opgevat om

dit jaar weg te gaan, "Het was een zeer inspirerende reis en

niet alleen voor mij."

Adri van de Bos in de Himolaya

Van de Bos: "Ik merkte dat ik

dit jaar niet sterk genoeg was.

Ik was erg moe en dan kan je

er niet tegen als ze (de inwo-

ners) je continu aanraken. Ik

heb dit jaar wel een duik in de

Ganges genomen in één van

de heiligste plaatsen van India,

Ik ben daarna naar Nepal ge-

gaan en wilde daartot mezelf

komen. Ik heb tien dagen in

de Himalaya gezworven. Hoe

hoger je daar komt, hoe hoger

je bij jezelf komt."

Mediteren in stilte

Van de Bos heeft daar veel over

zichzelf geleerd na een ver-

blijf in een Nepalese klooster:

"Daar wordt nooit gesproken.

Je mediteert 12 uur per dag

met enkele onderbrekingen.

En dat twaalf dagen achter

elkaar! De eerste drie dagen

weet je niet wat er met je

gebeurt. Je wordt helemaal

gek van jezelf. Alles doet zeer

en het is puur afzien. Zo leer

je om je ego uit te schakelen,

want die reageert op je pijn. Ik

had samen met een Argentijn

een kamer en we hebben geen.

woord gewisseld. Toch heb ik

nog nooit zo een sterke band

met iemand gehad. Een zeer

aparte ervaring was dat."

Opiumvergiftiging

Vande Bos heeft ook een trau-

matische ervaring gehad. Na

het drinken van een yoghurt-

drankjewerd hij in een zieken-

huis wakken'lk was helemaal

angstig. Ik heb op een balkon

gestaan om te springen. Ik wil-

de niet in het ziekenhuis ge-

holpen worden. Ik vertrouwde

niemand, ook de artsen niet.

Het was in feite een 'bad trip'.

Er was een opiumvergiftigtng

geconstateerd en men wilde

mijn maag leegpompen, tk

was zo bang dat ik gevlucht

ben. Ik was ervan overtuigd dat

ze mijn organen zouden gaan

gebruiken. Ik heb uren door de

sloppenwijken van Calcutta

gerend. Een Oostenrijker heeft

me uiteindelijkgeholpen weer

mezelfte worden.Twee dagen
later kon ik weer enigszins

normaal functioneren."

Zandvoorts strand

Terug in Zandvoort stuitte hij

op een ander probleem: geen

zand op het naturelstrand.

"Na de suppletie van een paar

jaar geleden is men gestopt

bij Havana, daardoor is er een

andere stroming ontstaan die

ons zand meeneemt. Het col-

lege heeft nu toestemming

gegeven om zand vanuit zee

te halen. Ik zal dat natuurlijk

niet pal voorde deur weghalen

maar aan de zijkanten, zodat

het beetje strand dat ik heb zo-

veel mogelijk intact blijft", zegt

Van de Bos. Op korte termijn

is dat waarschijnlijk de best

mogelijke oplossing.

Kokende fysiotherapeut
Vorige week vrijdag heeft de bekende Zandvoortse fysiothe-

rapeut Frits van Loenen Mart in et 'gegastkookt' in Het Wapen

van Zandvoort. Van Loenen Martinet is volgens eigen zeggen

een goede hobbykok.

Frits van Loenen Martinet wordt geassisteerd door zijn zoon

HetWapen van Zandvoort laat

om de week, voor een periode

van maximaal drie maanden,

een gastkok een speciaal

menu samenstellen dat op

vrijdag door hem of haar be-

reid wordt. Het menu wordt

dan als dagmenu aangeboden.

Vorige week was het al ruim

van tevoren totaal uitverkocht.

daar had Van Loenen Martinet

zelfwei voor gezorgd. "Ik speel

een thuiswedstrijd. Ik heb al

mijn familie en vrienden van

tevoren ingelicht en die heb-

ben gereserveerd. Samen met

mijn zoon, die een opleiding

aan de middelbare hotel-

school volgt, heb ik een vier-

gangen menu samengesteld

van dingen die ik lekker vind

en goed kan klaarmaken. Ik

ben ervan overtuigd dat mijn

'gasten'zullen genieten", sprak

hij vooraf uit.

Het werd goed, zelfs uitste-

kend en Frits' gasten gingen

voldaan huiswaarts. Over twee

weken zal weer een andere

hobbykok 'gastkoken'. Wie dat

zal zijn? Daar kan men u aan

de bar van het etablissement

aan het Gasthuisplein meer
over vertellen.
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Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door

Zin om subtropisch

te zwemmen? (entérporcs

A State of Happiness

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Voortdurend wisselvallig en

bijzonder zacht

Zandvoort en omgeving houden het deze week en waar-

schijnlijk ook de hele volgende week uitermate wisselvallig

en, uiteraard, erg zacht met temperaturen die nog steeds in

de dubbele cijfers bivakkeren.

Er lijkt maar geen einde aan te

komen en donderdag 1 maart

sluiten we deze allerzachtste

wi nter ooit af met i n de noor-

delijke Randstad bijvoorbeeld

een gemiddelde temperatuur

van 7 tegen normaal 2,8 gra-

den. De 'vrees' bestaat dat

binnen een jaar of vijf dit

ongekend hoge gemiddelde

3! een keer overschreden zal

gaan worden.

Het klinkt misschien para-

doxaal, maar de kans dat

we juist een keer een koude

winter krijgen binnen die vijf

jaar is ook tametijk groot te

noemen. Toch lijkt een koud

seizoen steeds kleiner te

worden, als we ons realiseren

dat we ruim tien jaar terug

voor het laatst een echte

koudegolf hebben mogen
meemaken.

Hetbeginvandeweerkundige

lente, vanaf nu dus, verloopt

in eik geval erg zacht en peri-

' odiek nat. Dit in tegenstelling

tot de twee voorgaande jaren

waarin we immers met veel'

sneeuw te maken kregen de

eerste maartdagen.

Dinsdag gaf wederom een

flinke plens water in zuidelijk

Noord-Holland, woensdag
was ook niet om over naar

huis te schrijven en ook deze

donderdag verloopt natuur-

lijk weer niet droog met een

aantal (stevige) buien/regen

op het pleit.

Het zou wel eens een beetje

rumoerig kunnen worden
met een randstoring nabij.

De kans op stormachtig weer

is niet helemaal uit te sluiten

(ligt aan exacte koers van die

storing ten opzichte van ons

land) en bovendien zijn er'

weer grote regen kansen.

Zou er dan toch weer zo'n

weeralarm komen vanuit

de Bilt? Neen, waarschijnlijk

niet... Ook de 'gebruiker' van

het weer weet inmiddels

dat zo'n 'alarm' te pas en te

onpas wordt uitgegeven te-

genwoordig en wellicht be-

zint men zich daar wat bij de

Koninklijke... In ieder geval is

uit een recente interne evalu-

atie naar voren gekomen dat

in een situatie van 'samenle-

vingsontwrichtende' weerfe-

nomenen, zoals dat zo mooi

klinkt, men de gebruiker wil

gaan waarschuwen in etap-

pes. Dus eerst code geel en

daarna rood bijvoorbeeld als

het harder sneeuwt of waait,

zonderdus alles maar meteen

af te doen met 'alarm'.

Vrijdag en in het weekeinde

houden we het niet droog,

maar er zullen wel wat betere

weermomenten zijn dan.

Weerman Mare Putto

Do. Vr,

Weer

Temperatuur

Max 11 9-10

Za. Zo.

10 11

_:—jmjou—i :\Mf.mmj„
" %^HH

Neerslag 90% 75% 65% 65%

Wind west 6 west 4-5(6) zw.4-5 zw. 4-5

*>



f Jef & Henk

3lufjs
oemsierlcunst I

Een beeye wintermoe?

Onze bloemen doenje joed!

Haltestraat 65 Zandvoort tel. : 02^-5/110 60

ifBoudoir êy $am
y

'Wij zoeken een zelfstandige, ervaren nagelstyliste

die het een uitdaging Vindt om éij ons voor zichzelf

te beginnen, 'Voor 2 of3 dagen in de -weegen

eventueeleen aantalavonden is er een tafel

beschikbaar in de drukke nagelstudio/kafsalon.

'Belvoor meer informatie Sara de jong.

Qeopend: dinsdag t/m zaterdag van CB.0Chitptl7.CXhi

en dinsdagavond'tot 21.00a

'Acfiten.va ia 2042 SM * Zeindvoort * lif, 02Z-57} 29 00

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Atle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

fn» en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.; 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

S> van 3Ciec\\

r

van

Bloeiende violen

Bloembollen in pot
Primula's

"^

- J
Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

r H. WILLEMSE
ilEKTRQTECHNIEK

M EleJttrotech n ische werkzaamheden
Beveiligingsirirtallatles

Brand meld insta llatres

Camera-bewak i ng ssysteme n

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

Burg. Engelbertsstraat 30 '2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvooit
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen
Hggrlcm - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

Geen onroerend goed of auto's

• C ee n goederen met een waa rd e bove n

de €500,-

Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

,,

2

3

4

S

6

7

8

y

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant

t) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsin

geld) afgeven bij; SVP&kcijfer, teestt

Tevens door u t

l
dezelfde week.

'ken en elke letter afspatie in een apart vakje plaatsen

N TE VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

asnr

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

inl oud zon der

Te efoc

Wm

Administratiekantoor

K. WILLEMSE

Voor uw administratie.

Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engeibertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Moh: 06-4530453!

E-maii: kittywil!emse@p!anet.nl

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkarnp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 2&4 259
Vooral uw behang-,

a wit- en schilders-

werkzaamheden

AA Zandvoort:

éike donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 uur tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat

20, ie etage).

Voorinformatie,

bel; 06-42053349

Autobedrijf

Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44+48,

tel. 5730519/ -

06-53498304
www.trade-ard.nl

Te koop:

KLIPPERAAK.

Varend, goed onderh.

woonschip. Afm.25,9
bij 4,50 m. Vraagprijs

€ 89.000.

Info: 020-6937857/
j.barbiersi@chello.nl

Let op

:

a.s.wo/do/vr/za 12/17

uur verkoop van div.

faillisementspartijen.

Nieuw: XLander

kinderwagens/buggies

van €679 voor €249.
Maxi-cosi van €149

voor €75 (CE gekeurd).

Schoenen Caterpillar

zw+br. let op: €25.

Kostuumoverhemden
van €59 voor€i5.

merkjeans ds/hr/kind.

Alle maten, ook xxxl.

€15 p.st/3 voor €25.

Nw. Fietsen 18 versn.

€99. Omafiets €149.

Nw.Habana scooter

€1499. Div. kleuren.

ledere week koopjes

halen, Op=weg=pech.
Duinstraat 14

(t.o, brandweer)

Ca rageverkoop!

Waar?

Musschenbroekstraat,

Wanneer?
3&4maart, 10-16 uur.

Volg de borden naar de

garage in Zandvoort-

Noord. 06-23420136

Cezocht:

Brommerhelm, maat 64.

Bel. 06-460 460 26

Thuis pedicure

Zandvoort.

Heeft nog tijd voor ui

€20 per behandeling,

lid van Provoet.

Tel. 06-48791471

Gevraagd: dames
vanaf iSjaarvoor

ontspanningsmassage.

€100, bel 5716998

Anna
Meubelstoffee rderij.

_
Voor stofferen en

repareren van alle

soorten zitmeubelen.

Lage prijzen en uitste-

kende referenties!

Bel vooreen

vrijblijvende offerte:

023-5747179

06-2747 2920 (Zandvoort)

Dringend woonruimte

gezocht in Zandvoort.

Huur ca. €500. Voor

vrouw alleen,

leeftijd 50 jr.

Tel. 06-53794787

Hallo 'Sara' Gerda.

Verlies niet de moed,

ook na 50 is het

leven supergoed!

Peter, Debby,

Nick,Lennert

Te koop:

Oud-Zvrts porc.

schaaltje €45.

1 Orig. groentekist €2.

6 Champagnesftutes

nw. in doos €3,50.

1 pers. loper 210x50 €10.

Mickey Mouse wand-
klok €2,50. Tel. 5713509

$fa
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Optreden Samba Schutte:

een weergaloos succes

Céén uitverkochte zaal 24 februari in Circus Zandvoort. Maar

wel een avond die bij veel bezoekers lang in het geheugen zal

blijven hangen. Samba Schutte is echt één van de betere co-

medians van dit moment. Hij heeft trouwens niet voor niets

het Leids Cabaret festival gewonnen.

door Lienke Brugman

Op onnavolgbare wijze

wist Samba zijn publiek

te boeien. Dat begon al

met de introductie van

de Djembé.de Afrikaanse

trommel waarmee hij

direct het publiek bij

zijn optreden betrok.

Klappen en stampen,

zie daar dan maar het

wat gereserveerde pu-

bliek uit Zandvoort mee
enthousiast te krijgen.

Het lukte de comedian

binnen een paar mi-

nuten. 'Ik heet Samba.

Nee, geen samba bal, dat is een

Hollands grapje. Eigenlijk heet

ik DirkJan Samba Schutte, dat

is mijn echte naam."

Samba Schutte infebruari 2006. als winnaar van de

jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival

Grappen over inburgeringcur-

sussen zijn er-al veel gemaakt.

Samba deed het op zijn manier:

ontwapenend en fris. Zijn inte-

gratieproces werd door hem op

een heel bijzondere manier uit-

gespeeld. "Ik kom uit twee cul-

turen, moslim en christendom.

Waarom kun je niet beiden te-

gelijk beleven? Waarom moest

ik kiezen van mijn vader. Ik wilde

én in de kerk zingen én in de

moskee zijn. Laten we er tus-

senin zijn, dat geeft sterkte."

Samba Schutte heeft

in Circus Zandvoort

laten zien dat dit echt

mogelijk is. Hij laat zijn

trommel zingen en

zingt er zelf bij. Eerst

in het Afrikaans, dan

in het Nederlands.

Ontroerend eenvou-

dig."Laatje horen liefje.

Oeefdeboodschapover

van Liefde en Vrede."

Met zijn enthousiasme

betoverde Samba het

publiek en bracht de

aanwezigen in vervoe-

ring. De staande ovatie

na afloop was dan ook zeker

verdiend. Tot ziens. Samba, Tot

ziens bij een volgend optreden.

We hebben van je genoten.

Studio A'rtistiek exposeert in bibliotheek

Vanaf maandag 5 maart valt er weer heel wat te genieten

in de expositieruimte van onze bibliotheek. Tot het eind van

de maand leggen acht leden van Studio Artistiek, een Haar-

lemse vereniging van amateurschilders, er hun proeve van be-

kwaamheid af.

Ook vorig jaar was dat het ge-

val en gezien de lovende kritie-

ken die toen in het gastenboek

werden neergeschreven, zijn

ook deze keer de verwachtin-

gen weer hoog gespannen.

Amateurschilders

Zoals gezegd, Studio Artistiek

is een vereniging van amateur-

schilders. De leden werken ie-

dere week een dagdeel in hun

atelier, Kleine Houtstraat 126.

De aan de vereniging verbon-

den beeldend kunstenaar Sjak

Jansen geeft geen les, maar
begeleidt de leden in hun ei

:

gen creatieve ontwikkeling.

Daarnaast heeft de vereniging

jaarlijks museum bezoek, work-

shops en verschillende exposi-

ties op het programma staan.

Lid worden
Wie zich wil aanmelden als lid

van Studio Artistiek, kan dat

doen tijdens een bezoek aan

het atelier of door contact

op te nemen met de secre-

taris van de vereniging, Paul

van der Sm aal. Voltastraat

20 te Zandvoort, tel. 5716415.

Een lidmaatschap van Studio

Artistiek bedraagt € 18,00

per maand. Geïnteresseerden

zijn welkom in het Haarlemse

atelier op: dinsdags van 10.00

tot 12.00 uur en van 20.00

tot 22.00 uur en woensdags

van 13.30 tot 15.30 uur en van

20.00 tot 22.00 uur.

WonenPlus zoekt groene vingers!

Het voorjaar zit in de lucht en in veel tuintjes is een hoop te

doen. Voor een aantal abonnees van WonenPlus is het echter

te zwaar om zelf de tuin bij te houden. Een vrijwilliger met

groene vingers is voor hen een uitkomst.

De tuinvrijwilligers van

WonenPlus zijn niet langer dan

anderhalfuur in een tuin actief

en bepalen zelf het moment
waarop zij dit doen. De werk-

zaamheden in detuin omvatten

licht snoeiwerk, hef maaien van

het gras, wieden of planten.

Veel diensten worden gele-

verd door de vrijwilligers van

WonenPlus. Mensen die tijd

beschikbaar maken om iets

vooreen ander te kunnen doen.

Herkent u zich hierin, neem
dan contact op met Mariska

van Huissteden, consulente

van WonenPlus Zandvoort. Tel.

5717220 (maandag t/m vrijdag

tussen 10.00 en 12.00 uur) of

info@wonenpluszandvoort.nl

Mega concert KISS

Wie kent ze niet: KISS, super bekend geworden met het nummer

't Was Made For Loving You' en de spetterende optredens met

veel vuurwerk. De markante bandleden zijn voorzien van opval-

lende kleding en make-up en de langste tong van de wereld.

De Kiss Forever band

Donderdag 8 maart om tien

uur 's avonds geeft 's werelds

beste KiSSTribute band een live

concert inclusiefeen spectacu-

laire show met vuur en bloed

in Sandbar Zandvoort."De'Kiss

Forever band' is drie dagen in

Nederland, na vele onderhan-

delingen met het manage-

ment van de band is het gelukt

om een unplugged concert te

boeken", zo meldt de trotse ei-

genaarvan het live muziekcafé.

"Deze band speeit vanwege de

bijbehorende mega -vuurwerk-

show eigenlijk uitsluitend op

mega-podiums."

Door de te verwachten toe-

stroom van bezoekers is het

beleid van de Sandbar: vol is

vol. Door de hoge kosten van

de show wordt per bezoeker

een bijdrage van €5,00 entree

gevraagd. Vergeleken met de

rest van de shows in het land,

waar een gemiddeld kaartje

ruim € 25,00 kost, is dit een-

weggeefprijs. Voor informatie

kunt u kijken op website van

deze Hongaarse band; www.
kissforeverband.hu

Touchwood
Zaterdag 3 maart speelt de

vijfmansformatie Touchwood

in 'live muziek café' Sandbar.

Touchwood speelt stevige

rockmuziek, van klassieke- tot

moderne stijlen, aantrekkelijk

voor een breed publiek, met
een gevarieerd repertoire.

Trio Johan Clement en

Xandra Willis in De Krocht

Het trio Johan Clement ont-

vangt zondag Xandra Willis in

De Krocht. Willis (1972) is een

zeer getalenteerde en veelzij-

dige zangeres. Al vroeg zong

ze met haar vader aan de pi-

ano nummer'sals:'SmileVlnto

each Üfe' en 'Autumn Leaves'.

Later ging haar voorkeur uit

naar soulmuziek en vormden"

o.a. Aretha Franklin en Chaka

Khan een grote bron van inspi-

ratie voor haar.

Het concert is op 4 maart aan-

staande in De Krocht en begint

om 14.30 uur.

De entree is €10.

JV>
^J

ZANDVOORTS MANNENKOOR
Opgericht 26 augustus 1982

Viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum en

zoekt nieuwe leden in alle stemsoorten.

Info: www.zandvoortsmannenkoor.nl of

email: bestuur@zandvoortsmannenkoor.nl of

tel. 023573 1 125 N.A. de Wit, secr./penningm. ZMK

£>
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanb

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande b

In DE MAAND MAART:

Varkens Schnitzels
naturel of gepaneerd

4 STUKS €5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhornernan.nl

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

Vraag naar de voorwaarden.

Grote Krocht 21 - 023-57-12660
zandvoort@zonvaart,nf

tOGfKOOp.nl ¥tik-jèL

m,TROMP
GSÖTS KHOTMT 3.5 ZAMÖV00ST

Mooie wijn uit Zuid-Afrika
Leeuwenkop (Ruby Cabemet ofchenin Blanc)

Per Fles: € 4,95 Nu Drie

Flessen voor slechts: € 10,-

Zeespiegel
SmOüfi VfiJMJCHYIMU ft WOONACCKSSOI RB-5

Aanbieding voor Zantlvoor [1*3,5houders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde- Bjdhuitpkm 8- raast Caiirto

Geopend van 3 O.OO- tot 1 8,00 liu r

Maandags gesloten.Td,: 023 - 571 4441

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen •>% korting!

Onze nieuwe Sia collectie

is weer binnen.

8«ot;k ook anz» hal in Haarlem

Ouveerstraat 50-51, zijstraat PijKlaan.

Kfoenq Öeaning ServicQ 1$^

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw sehoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

FOTO MENNO GORTER
Analoog en, Digitaal, Menno kan het allemaal

10%

bteemen aan zee

Met ZandvoortPas 5% kortingop afle artffaslen.ook

op Fleurop bestellingen, ^w
Haltestraat 30 - Zandvoort ^F
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

.,,...

:;
op alle Hoop dvd's

Voor de hele maand maart 2007
Eenmalig per Zandvoortpas

tl iet in combinatie met andere acties

f korting

op

alles 1x afdrukken

Zet je foto's op een CD of zoek

je negatieven op en laat ze
allemaal afdrukken,

FrfBT»mm* fiPSm Mm/tint) ntpnitvim

Grole Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600
maandag l/m zaterdag vanaf 9.30 uur

www.fotomennogortor.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

Postcode. Telefoon.

(Handtekening),

Betaling CONTANT

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

dezeaf brj:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht i8

,

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 1;

- Eedactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv'ZandvQortPas'en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

X^ANDVOORT

2001 J.J.N- J«n*«n

Deze pas is geldig t/m 31 december 1007

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 opeen door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

riH
HOTELES

'KH'Zandvoort - (Restaurant tethys

Iedere zaterdag in maart Bieden wij wisselende tfiemabuffelten voor€ 27,50.

Voor kouden van de Zandvoortpas bieden wij€ 5,00 korting perpersoon op het buffet,

<Deze buffetten worden eC^g zaterdag avondgeserveerdvanaf18,00 uur.

Zondaa 11 MAAWt
Vanaf 11.30 bent U voor een aperitief van harte welkom in onze bar "Chicane"

12.00 vangen wij aan met dit heerlijke verwenbuffet.

Wij serveren een uitgebreid 3-gangen buffet met koffie en thee na.

Onze hurspianist begeleidt u gedurende deze middag. Voor de kinderen tot

12 jaar serveren wij een heus kinderbuffet voor € 12,50,

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met
Restaurant Tethys, te bereiken op 023-5760745.

TEGOEDBON
VOORT GRATIS

ZANDKORREL

i 15% KORTING OP
WENSKAARTEN

brunc
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

Bruna Balkenende Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoor

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@pianet.nl



dingen van deze week

n in!

ONNO VAN MIDDELKOOP

'Ö FOTOGRAFIE<Ö)
vNMfiCS " tVENEMÖfTEW

TefefooT>:0*-4n2e7 62
E -mail: info^ovmfotogfafie.nf

www.ovmfotografie.nl

ndvoorr en Zandvoorters op een
bijzondere manier in beeld

Vebalbum met. de laateïe foto's • Bedrijvengids

iroepsfoEo's van vroeger * Evenementenkalender

rcojgfup m.OTOGRAFIE

Op vertoon van

de ZandvoortPas:

10% Korting

op Fleece vesten!

FAncV
piace

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

10% KORTING OP
ALLE ARTIKELEN!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

ZANDVOORTtNBSELD.Nt

Taks» Fi\/m
r****-

Voor de ZandvoortPashouders

Koffie of thee

met appelgebak € 4,-

Tel. 023-5716I19/info@tfaz.nl
l I ||I
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£^ Pizza ?f%
WiDöner FlazaÊ&
3 Turkse Pizza's voor € 5,-

Turks brood € 1,-!

Kosterstraat 13b - 2042 JJ Zandvoort
Geopend: Woensdag t/m zondag van
14.00- tot 01.00 uur Tel: 023-5718582

In 2007 nog meer voordelen
MET DE ZANDVOORïPAS!

In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger om uw aankopen en

boodschappen in uw efgen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas

2006? Tegen inlevering van uw oude
Pas bestelt u een nieuwe Zandvoort-

Pas 2007 en betaalt u geen €7,50 maar
slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas?
Bestel dan nu ook snel uw eigen

ZandvoortPas voor slechts €7,50,

en profiteer een jaar lang van vele

voordelen!

Reken zelf uw voordeel uit!
ontvangt u een gratis rekenmachine.

&?ANDV0PT.f PZANDVOORT
rnu }°^ vcw <k \$$b \ioorMm

& mdsidk^m 'm uw e^m woonploofrl

»
2007 J.J.M. Jansen

Voordeliger wit met d&ZfmwvoortPaM

Sinds 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer gel-

dig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

Lijst van

deelnemende
bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Winkeliers:
'

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Autobedrijf Zandvoort • K Onnesstraat

Circuit Park Zandvoort - Burg, v. Alphenstraat

Foto Artenno Gorter - Grote Krocht

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Moerenburg Parfumerie - Haltestraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie • 06 41328762

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre -57 132 55

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Fancy Place Clothing - Tborbeckestraat

Sea Optiek - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccesoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

,De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraa

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

NH Hoteies Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Pizza Doner Plaza - Kosterstraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr$

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20



3fr
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Café restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie

Een gezellige

lunch of diner

Haltestraat 13/0235714738

iMmMt4&
Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

^ r

Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Keuzezveekmenu
(ma t/m vrij)

Vissoep
Carpaccio

Gegratineerde mosselen

Portugese sardines
Varkenshaasje Stroganoff
Kaheljauzv in mosterdsaus

Palacinka
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Voor informatie ofreserveren tel. 023-5716450

Geopend van 1 7. 00 tot 22. 00, woensdag gesloten

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort

Sportraad Zandvoort

Tennisclub Zandvoort

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is een vereniging met het oog-

merk tennis te bieden aan een ieder op zijn of haar niveau.

Zij probeert een evenwicht te zoeken tussen prestatietennis

en recreatietennis.TCZ is opgericht in 1951 en langzamerhand

uitgegroeid tot een van de grootste tennisclub; van het dis-

trict en de grootste sportvereniging in Zandvoort.

E INFORMATIE PAGINA VAN DE SPORTRAAD
www.sportinzandvoort.nl

TCZ biedt veel mogelijkheden

om in competitieverband te

kunnen tennissen, ook voor

de minder getalenteerde. De

afgelopen jaren heeft het

ie team regelmatig deelge-

nomen aan de eredivisie, de

hoogste klasse in Nederland,

waaraan slechts 8 vereni-

gingen kunnen deelnemen.

Aan TCZ is een tennisschool

verbonden die iedereen be-

geleidt.

Tennispark 'De Glee' is gele-

gen in een prachtige duinpan.

Op 9 gravelbanen en een oe-

fenkooi kunnen de ongeveer

550 senioren- en 42ojunioren-

leden tennisen. Bij dejunioren

is elk jaar een wachtlijst om lid

te kunnen worden, 's Zomers

is er een beleid van vrij spe-

len. Dit houdt in dat men een

halfuur vooreen enkelspel of

een uur voor een dubbelspel

op een baan kan afschrijven,

uitgezonderd de tijden dat er

competitie, trainingen of eve-

nementen zijn.

In de winter werd jaren lang uit-

geweken naar de overdekte ba-

nen van Center Parcs. Deze zijn

echter steeds minder beschik-

baar voor tennis, waardoor nu

moet worden uitgeweken naar

locaties in de regio. Samen met

degemeentewordtnaarruimte

gezocht voor overdekte banen

in Sportpark Duintjesveld.

De contributies variëren tus-

sen € 100 voor junioren zonder

training en € 175 voor senioren.

Het entreegeld voor junioren is

€ 25 en voor senioren €45. Privé-

tennislessen zijn te regelen via

de trainers. Er wordt dan geen

baanhuur berekend voor leden.

Het seizoen loopt van april tot

oktober. Het park heeft ruime

pa rkeergelegen hei d, maa r helaas

geen verlichte banen. Zaterdag

24 maart aanstaande wordt om
16.00 uur het seizoen geopend

met het hijsen van de clubvlag

en een gezellige borrel.

Voor inlichtingen kunt u terecht

bij het secretariaat van TCZ:

Renée Igel, Brede rodestra at

223, 2042 AZ "Zandvoort, tel:

023-5294743. Voor het aan-

melden als lid bij de leden-

administratie: M. van Dord,

Sleedoornweg 8, 2105 KS

Haarlem, tel. 023-5246138. Meer

informatie vindt u op website

www.tc-zandvoort.nl

Zandvoortmeeuwen

Jeu de boulesvereniging Zandvoortmeeuwen is een club met

ambitie. Sinds januari maakt de vereniging gebruik van hun

eigen complex aan de Thqmsonstraat, dat volledig door de

eigen leden is aangelegd.

Jeu de boules wordt ten on-

rechte geassocieerd met op

leeftijd zijnde mensen. Niets

is minder waar. Landelijk zijn

er competities in driejeugd-

leeftijdsklassen: aspiranten,

pupillen en junioren. Ook
Zandvoortmeeuwen wil graag

de jeugd kennis laten maken

met hun sport. Daar is alle ge-

legenheid voor. De club speelt

onderlinge wedstrijden op de

dinsdag- en zaterdagmiddag

van 14.00 uur tot 17.00 uuren

op vrijdagavond vanaf 19.00

uur (op verlichte banen). Op
woensdagmiddag wordt er

vaak een toernooi tegen een

andere vereniging gespeeld.

De vereniging is per in-

gang van dit jaar lid van de

Nederlandse Jeu de Boules

Bond (NJ BB). -Alle leden van

de vereniging kunnen van-

af nu dan ook een licentie

van de bond krijgen om op

grote toernooien te spelen.

Zandvoortmeeuwen hoopt

hierdoor hun ledental te ver-

dubbelen tot 100 a 150 leden.

Loopt u gerust eens binnen en

doe kosteloos een keer mee.

Laat u verrassen door het spel

en laat u zich eens volledig

informeren. Voor algemene

informatie kunt u terecht op

www.njbb.nl. Meer informatie

over jeu de boulesvereniging

Zandvoortmeeuwen kunt u

krijgen bij voorzitter Herman
Kiene (5713521) of bij penning-

meester Ab Reurts (5715071).
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Elke maand wordt door vinologe Judith van

Gelder een bepaalde wijnstreek nader be-

schreven. Ze geeft alterlei informatie over

de streek en schrijft over de druiven die er

worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een

'wijn van de maand' uit dezelfde streek.

Wijnstreek onder de loep:

Mendoza

Argentinië is het land van de tango, prinses Maxima, de

pampa's, Vuurland, Buenos Aires, Evita Perón, Diego Mara-

dona, maar ook zeker de wijn als vijfde wijrtprodueerend

land ter wereld. De naam Argentinië is afgeleid van het La-

tijnse woord 'argentum', dat zilver betekent. Dit edelmetaal

speelde een belangrijke rol tijdens de opkomst van het Eu-

ropese kolonialisme.

De wijnbouw in Argentinië

vindt voornamelijk plaats in

het westen van het land en

dan vooral in de provincie

Mendoza. Deze ligt aan de

voet van het Andesgebergte

dat de natuurlijke grens

vormt met Chili. In Mendoza

kent men een (sub-)tropisch

klimaat, echter de nachten

zijn over het algemeen rede-

lijk koel. Een uitstekend kli-

maat dus voor wijnproduc-

tie. De wijngaarden krijgen

hun water via bevloeiing

door een eeuwenoud stelsel

van kanaaltjes met smelt-

water uitde Andes. Door het

klimaat en de hoge opbrengst

per hectare, zijn de meeste

wijnen niet van kwalitatief

hoog niveau. Uitzonderingen

daargelaten natuurlijk.

Parken en pleinen

Mendoza is de hoofdstad van

de gelijknamige provincie en

ligt op zo'n 700 meter hoogte.

Het is een enorm leuke en re-

laxte stad met veel groen en

brede lanen. Zoals de meeste

steden in ZuidrAmerika kent

Mendoza veel parken en plei-

nen. Het centrale plein Plaza

de Independencia is een be-

zoek waard vanwege alle

drukte en levendigheid op

en rond het plein. Ook Plaza

Espana moet u gezien heb-

ben met haar vele azulejos,

geglazuurde tegeltjes, een

mooie vijver en fonteinen en

allemaal verschillende bomen.

Het is heerlijk om je opde plei-

nen en in de parken even terug

te trekken, mensen te kijken,

te wandelen of een terrasje te

pakken.

De hoogste top

In de omgeving van Mendoza

kan je goed kanoën, ratten

maar ook skiën, in één van de

skigebieden, Uspallata, is een,

groot deel van de beroemde

film Seven Years in Tibet met

Brad Pitt opgenomen. Deze

omgeving lijkt dus een beetje

op Tibet. Mocht je écht een

enorme uitdaging aan wil-

len gaan en ben je een erva-

ren bergbeklimmer, dan is de

hoogste berg van Amerika, de

Aconcagua van bijna- 7000
meter hoog, wellicht nog een

goed idee. De berg is de hoog-

ste top van het zuidelijk half-

rond en wordt ook wel het dak

van Amerika genoemd.

Druiven op ooghoogte
Terug naar de wijnbouw: in

Argentinië kent men veel

Europese druivenrassen

waaronder de Sangiovese,

Tempranillo, Malbec en de

Chardonnay. In een aantal

wijngaarden wordt nog ge-

werkt met pergola's waarbij de

druiven op ooghoogte hangen.

De meest aangeplant druif is

de criolla, die vooral bestemd

is voor de lokale consumptie.

Deze maand heb ik een wijn

gekozen die bij Gall & Gall

vandaan komt: de Catena van

Bodega Catena Zapata. Onder

deze naam Catena worden
wijnen gemaakt die van de

Cabernet Sauvignon, Malbec

of Chardonnay druif gemaakt

zijn. De wijn van deze maand is

van de Malbec druif gemaakt.

De Catena wijnen worden
gemaakt van druiven van ver-

schillende wijngaarden die

apart geoogst en gevinifieerd

worden. Door uiteindelijk deze

wijnen, die dus van verschil-

lende gronden afkomen, met
elkaar te mengen, ontstaat de

meest uitgebalanceerde wijn.

De rode varianten Cabernet

Sauvignon en Malbec kunnen

direct gedronken worden,

maar kunnen ook nog zo'n io

tot 20 jaar bewaard worden.

De Alamos, het tweede label

naast Catena, is een iets een-

voudiger wijn die van jongere

wijngaarden afkomt dan de

Catena. Een uitstekend alter-

natief dus \

De Malbec is een druif die

dieprode, robuuste en fruitige

wijnen oplevert. Zo ook de

Catena. Daarnaast proef ik

ook chocola, peper en vuur-

steen. De wijn is stevig met

een mooie, in aanvang iets

licht zoetige afdronk. Het is

een wijn waar absoluut bij

gegeten moet worden. Bij

een mooi stuk (Argentijns)

rundvlees, wild als hert

of haas of een lekker stuk

oude kaas, komt deze wijn

het meest tot z'n recht.

Wijn van de maand:

Catena -Malbec -Mendoza

-Argentinië -2004

Per fles € 12,99

De 'eenvoudiger" variant

van deze wijn, de 'Alamos',

is verkrijgbaar voor € 7,99.

Gekocht bij Gall & Gall

te Zandvoort

J. van Celder

(vinoloog)

Hoogeweg toen
To^n &

In 1946 werd de 'Hoogeweg' opnieuw bestraat omdat er, voor zover wij na kunnen

gaan, een mijnenveld had gelegen. Dat was niet al leen op de 'Hoogeweg' het geval.

Ook in de 'verlengde' Haltestraat en de 'Witte van Haem stedestra at' (voor en na de

oorlog de Dr. CA. Gerkestraat) lagen mijnenvelden die, door middel van een bordje

op een stok in de grond, herkenbaar waren.

V

fljl^

W^KlO^^L

ik. I

Hogeweg nu

Heden ten dagen is de Hogeweg, tegenwoordig met één 'o',

nog altijd een belangrijke verkeersader. Beide wegen van en

naar Zandvoort (Zeeweg en Zandvoortselaan) lopen via de

Hogeweg in elkaar over.

*E>



ZFM Zandvoort

thema-uitzending:

Huis in de Duinen

De lokale Omroep Zandvoort zendt de hele maand

maart een speciale aflevering uit van Huis in de

Duinen. Iedereen kent het wel van horen zeggen,

en een deel van de Zandvoortse bevolking werkt er.

Maar wat is Huis in de Duinen precies en welke faci-

liteiten heeft het te bieden? Elke donderdagavond

in de maand maart van 18.00 tot 20.00 uur staat

het HlD centraal.

Met een verzorgingste-

huis voor 115 mensen,

200 aanleunwoningen

en een wijkziekenboeg

van 20 mensen kan ge-

zegd worden dat Huis in

de Duinen een belangrij-

ke functie heeft voor de

ouderen in de gemeente

Zandvoort. Voor de vete

inwoners heeft HID een

hoopte bieden.

In de thema-uitzendin-

gen komen de verschil-

lende faciliteiten aan

bod. Zo praten de presen-

tatoren WilcoToebak en

Yolande Versteege over

een arts, kapper, winkel,

pinautomaat, wassalon,

kerkdienstenen nog veel

meer. Met de rustige lig-

ging aan de rand van de

duinen kunnen zowel de

bewoners als de gasten

genieten van de mooie

omgeving.

RADIO + TV

^M\%\
Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12,00 Muziekboulevard

14.00 Zondag i n Ke nn e rrn er I a nd

17.00 Colden ZFM (H)

18.00 B ijzonde r Za n dvoort (H

)

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag

18.00 ZFM Jazz (H)

20.00 Golden ZFM

21.00 Tepp Zeppi

Dinsdag

18.00 Bijzonder Zandvoort

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

18.00 TripleM

20.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

22.00 Veenendaal in Zicht

23,00 Eb & Vloed

Donderdag

iS.oo De Avond

20.00 Sea Side

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

10.00 Veenendaal in Zicht

11.00 In Zandvoortse Zaken

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 Meij o p Zate rdag

21.00 Non Stop

23.00 Night Walk

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) 81104.$ (kabel)
,

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie; FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Film Filmclub Simon van Collum

Family law (Derecho De Famiria)

De wetten van vader en zoon

Met frivole stapjes

zwiert Perelman se-

nior (Arturo Coetz) de

trap af van het advo-

catenbureau waar
hij werkt. Perelman

junior (Daniel
Hendier) zwiert op

eenzelfde manier.

Junior draagt net

als Senior een lange

trenchcoat. Senior is

advocaatjunior do-

ceert Rechten op de

universiteit. Beide

Perelmannen zijn

vader, beiden hebben

een zoon.

Filmfestival Berlijn en

won onder andere de

Publieksprijs op het Mar
del Plata Filmfestival

Het verhaal

Family law van

DERECHO DE FAM»LI

A

I OAMfl JMJRM*»

de

Argentijnse filmmaker

Daniel Burman (1973)

ging eerder dit jaar in

première tijdens het

in zijn thuisland
Argentinië. De film gaat

over beide Perelmannen,

maar vertelt vooral het

verhaal door de ogen

van Perelman jr.: de

jonge vader die door zijn

jonge zoontje met zijn

neus wordt gedrukt op

zijn eigen jeugd en de

rol die zijn vader daarin

speelde. Was zijn vader

een 'goede vader' en wil

hij op hem lijken? Zal

hij zich moeten hou-

den aan de 'derecho de

familia', de wet van

de familie, net zoals

hij door zijn werk de

wetten van het land

handhaaft? Of kan

hij zich eraan ont-

trekken?

Zorgeloos

Bij zulke thema's zou

je een zwaarmoedi-

ge film verwachten.

Burman koos echter

een volkomen ande-

re manierom Family

law vorm te geven.

De beelden zijn licht

en kleurig en worden

ondersteund door een

vrolijk pianothema. De
dialogen zijn luchtig en

grappig en de persona-

ges lijken over het al-

gemeen zorgeloos. Het

wordt maar één keer

triest: als Perelman. sr

sterft. Op dat moment
valt het licht uit bij

Perelman jr. Hij ontdekt

dat hij 'het geheim van

zijn vader' nooit ont-

raadseld heeft.

Noodzakelijk proces

Burman wil laten zien

hoe moeilijk het is om
een vader te zijn, maar

ook hoe lastig het is om
een zoon te zijn. Geen
eindeloze drama's waar

je ongelukkig van wordt;

juist een film die rustig

en subtiel is. 'Door die

luchtige en vrolijke toon

worden de analyses, die

Perelman jr van zichzelf

moet maken, nooit een

vervelende opgave,

maar een noodzakelijk

proces dat ons helpt

zowel het fenomeen
'vaders' als 'vaderschap'

te begrijpen.

Filmprogramma
01 t/m 07 maart
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Je Öent deze weefcineeri heuse feest-

stemming. Misschien valt er daad-

werkelijk wat te vieren, maar ook

zondereen dïrecte<aan leid ing heb

je het gevoel dat de vlag uit moet,

Ook andere mensen worden vanzelf

vrolijk als jij in hun buurt bent.

tl
Leeuw

21 juli -22 3Ug. * Boogschutter
'

23 nov. - 21 dec

"Wie zit er aan mijn huisje", vroeg de

heks . De he ks bestond n i et echt. m a a r

deze week I ij ke n a He me nseo d ie vra ag

aan je te stellen; Misschien he b je

meer ofminder bewust het gevoel dat

je de laatste tijd iets te veel gebruik

hebt gemaakt van andere mensen.

» STIER

21 apr. - 20 mei ïö>
Maacd
23 aug. - 22 sept.

Erzijn van die weken dat alles wat

doffer eri somberder óp je afkomt

dart:normaal. Deze week is zo'n

week De douche voelt koud aan,

hoe warm je hem ook hebt gezet.

Je voelt je ook wat rillerig, onge-

acht het weer.

TWEELINGIN

21 mei -20 juni

Deze week kan het lijken; alsof je

steeds iets kwijt bent. Misschien

heb je de afgelopen tijd dingen

iets te goe| opgeruimd; Het is

echter waarschijnlijker dat je je

ergonzeker voe It. Maa r dat i s toeh

nergens voor nodig?

Kriict

31 juni - 22 juli

Alsje gewendbent all^s perfect

te doen, zul je behoorlijk gefrus-

treerd raken. Zelfs je woorden

pa kkëWl ariclers uit dan je be-

doelde. Dingen die je normaal

in eèh handomdraai voor elkaar

hebt, gaan jedezèwëek maar

moeilijk af.

"Ik zal zeeën poepje laten ruiken",

zou je lijfspreuk kunnen zijn. Als

je het niet letterlijk neemt, zou dit

inderdaad een goed voornemen

kunnen zijn.Wellicht heb je je licht

al telang onderde korenmaat ge-

schoven. ™
».%.

Weegschaal

23 sept. • 22 okt.

Voel je deze week behoefte om
te dansen? Geef daar aan toe,

voor zoverde omstandigheden

dit toelaten. Je gevoel is een

signaal datje voeling hebt met

het ritme van het leven zelf, lieve

Weegschaal,

Schorpioen

23 Okt. - 22 nov.

Voldoende vocht tot je nemen

is altijd belangrijk, maar deze

week in het bijzonder. Een be-

langrijke functie van vocht in

het lichaam is afvalstoffen af te

voeren. Gebeurt dat onvoldoende,

dan kunnen deze stoffen je zelfs

vergiftigen.

Je laat je door niemand iets zeg-

gen. Je bent er meer dan normaal

op gebrand je eigen weg te gaan

en daarbij je eigen tempo te vol-

gen. Op zich is dit een gezond

streven naar autonomie. Good

foryou!

TLt Stiinbok

^rW 22 dec, -20 jan.

"Always look on the bright si de

of life" zöii iets te hoog gegrepen

kunneh,2jjn.Toch zit er een wijze

les in.in die zin dat het belangrijk

is om niet steeds al te pessimis-

tisch te zijn. Probeer daaraan te

denken!

^^^ Watmman
SWfo 21 jan. - 19 feb.

Te veel stof is nergens goed voor.

Je gaat ervan niezen, of je bent

er allergisch vOor. Het kruipt in

je apparatuur en kan daarin dan

ook veel kapot maken. Pas dus op

voor je computer, versterker of

dvd-speler.

H VlïSEN

20 feb. - 20 mrt.

Je leven in een nieuwjasje steken

kan veel verschil lende betekenis-

sen hebben. Het kan betekenen

dat je op zoek gaat naar een

nieuwe baan. Of je komt een

nieuwe vlam tegen. Misschien

ben je zelfs verhuisplannen aan

het maken.

Dromen top 10

bij jongeren
1. Je mist de trein

Je wilt de trein halenjerenten

rent en... dan rijdt die voor je

neus weg!

2. Je zakt voorje examen
Je moet examen doen. Maar...

je bent vergeten je voor te

bereiden

je hebt je voorbereid op het

verkeerde vak

• de examinator is een vreselijke

man of vrouw

3. Je bent de weg kwijt

Je loopt door je eigen wijk,

of dorp, of stad en plotseling

is alles veranderd. Je bent de

weg kwijt.

4. Je verliestje geld

Ai...

5. Je vindt geld

Ha, daar ligt een goudstuk.

Je vindt geld!

6. Je loopt bloot

Opeens merk je het: je loopt

midden in de stad, overal men-
sen en.., je loopt in je blootje.

7. Je tanden vallen uit

ie tanden zijn uitgevallen,je ziet

er niet meer uit!

8. Je kunt de WC niet vinden

Je moet heel nodig naar de

WC, maar... nergens een WC
te bekennen.

9. Je valt

Van. een stoepje vallen, over

een schil uitglijden, de grond

zakt weg onder je voeten. Of je

valt van een hoge toren, of in

het niets...

10. Je vliegt

Zweven, of op een vliegend

tapijt zitten, ofje armen uitslaan

om te vliegen... vliegdromen

zijn soms heel praktisch, als je

droomt dat je wordt achter-

volgd bijvoorbeeld.

bron: www.droomnet.nl

'S NEW A
Mode gelinkt aan het Amsterdams

Historisch Museum
Maison de Bonneterie, Metz &
Co en de Bijenkorf zijn bekende

winkelnamen in Amsterdam.

Hirsch & Cie, Gerzon en

Domhoff zijn waarschijnlijk

minder bekend, maar zij horen

in hetzelfde rijtje thuis. Het

zijn allemaal Nederlandse mo-

depaleizen die eind 19e eeuw
werden geopend en waar
het Amsterdams Historisch

Museum binnenkort een

speciale tentoonstelling aan

wijdt.

In de tentoonstelling

'Modepaleizen 1880-1960'

die op 26 april opent, staat de

opkomst van de eerste chique

modehuizen in Amsterdam
centraal. Vanaf eind negen-

tiende eeuw ontstaan, door

de economische groei, de

eerste grote modehuizen in

Amsterdam. De Nederlandse

elite kon voor modieuze mode
nu dus ook in de hoofdstad te-

recht.

In 1892 openen de gebroe-

ders Gerzon hun dameszaak

in de Kalverstraat, de eerste

elektrisch verlichte straat van

Nederland. Er kwamen impo-

nerende gebouwen als het wa-

renhuis de Bijenkorfop de Dam

BijenkorfAmsterdam

(1914), Maison de Bonneterie in

de Kalverstraat (1907) en het

'witte paleis' Hirsch & Cie aan

het Leidseplein (1912), waar
ook het koningshuis klant is.

Drie originele japonnen van

het modehuis Hirsch & Cie

(1912-1914) uit

de eigen col-

lectie van het

museum zijn

voor de ten-

toonstelling

gerestaureerd.

Bovendien zijn

er twee origi-

nele vitrines

van Maison
de Bonneterie

en wordt het

oorspronkelijke interieur van

mannenmodezaak Domhoff in

de tentoonstelling geplaatst.

Behalve dames- en herenmo-

de wordt er ook kinderkleding

getoond. De tentoonstelling

loopt van 26 april t/m 26

augustus 2007.

Column

Wedden dat?

Tijdens' een gezellige avond, wil

ik onder het genot van een al-

coholisch drankje nog wel eens

een weddenschap afstuiten. De

onderwerpen van deze wedden-

schappen verschillen nogal, van

pannenkoeken tot aan voetbal.

De verliezer daarentegen, is altijd

dezelfde persoon. Je raadt het al,

dat ben ikl

Een vriend van mij beweerde

laatst dat het mogelijk is om
pannenkoeken te bakken met

enkel het toevoegen van water

aan het meel. "Je bent gek", zei

ik,ervan overtuigd datdit onmo-

gelijk was. Er volgde een lange

discussie en uite in del ijk werd er

een weddenschap afgesloten.

Natuurlijk brachten we voor

het bewijs een bezoekje aan de

supermarkt. Daar bleek 3! snel

imijn ongelijk. Ze hebben ge-

woon pannenkoekenmeel waar

je alteen maar water aart toe

hoeft te voegen! Niks melk, niks

eieren, wat een gekkigheid! Dit

is één van de vete weddenschap-

pen waarbij ik mijn ongelijk toe

moest geven. Ook mijn voorspel-

lingen lopen over hét algemeen

de mist in. Ajax en de nieuwe

Lama- die vorige week werd ge-

kozen bijvoorbeeld, hebben me
al meerdere flessen champagne

gekost.

Gelukkig weet ik mezelf, on-

danks veelvutdig verlies, rede-

lijk, in bedwang te houden. Zo

wed ik alleen als ik 100% zeker

weet (denk) dat ik gelijk heb.

Voorspellen is natuurlijk iets an-

ders,dat blijft nou eenmaal altijd

een gok.Toch doe ik ook hieraan

mee.omdat ik denk dat het niet

verkeerd is af en toe een gokje

te wagen. Bovendien blijk ik

daarmee wél succes te hebben.

Mijn eerste echte gok aan- de

^roulettetafel in het casino had

tot mijn verbazing een erg leuke

afloop.Toeh houd i k n iet van gok-

ken met het grote geld. Daarom

stel ik tegenover mijn wedden-

schappen altijd iets 'klein maar

fijns', meestal de beruchte fles

champagne waarvan ik er thuis

bewust nog paar op voorraad

hebstaan.Duskommaaropmet

d ie weddenschappen!

&



ANDVOORT
Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uw vaste klantenkring

=^

H^ANDVOORT
Yn$ portww de- t«jtovooddm

2007 J.J.H. Jansen

VóorMiger ttórntófoZmcfoooftPaii

Enkele voordelen voor u op een rijtje:

m 1300 huishouiVoor 2007 hebben al een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks

Wekelijks 22 in de Zandvoortse Courant in

U bepaalt helemaal zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders

Gratis in de krant voor u als deelnemer

Extra: alle aanbiedingen staan ook op www.zandvooTtpas.nl

Veel door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten

Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorteïs (en er zijn er al een aantal,..)

In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen)

ook verspreid op de (4) en de Elffl (75°)

Ter ondersteuning zijn ^^^ra en/of raam schildjes verkrijgbaar, waarop u zelfuw
ZandvoortPas aanbiedingen kenbaaTkan maken

Vraag naar de 222-3 en de uitgebreide mogelijkheden

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

^ÜI Sandd
Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.

Sandd zoe.

ï Postbezorgers

- De te bezorgen post

wordt thuis afgeleverd.

: - Een goede balans tussen

\ vrije tifd en verdiensten.

Wil je geadresseerde post Neem dan contact op met

bezorgen in je eigen buurt? Sandd via:

Ben je op dinsdagen vrijdag 0800 - 7263328 (gr

een paar uur beschikbaar? of kijk op www.sandd.nl

ideaal voer studenten, hutsmwwen, senioren en gepensioneerden.

Ouderenpartij NH/VSP Lijst 8

Besturen met hart voor senioren

Ouderenzorg mag niet ontaarden in een

bezuinigingsproduct

Kwaliteit (thuis)zorg binnen de WMO op z'n minst

handhaven

Meer betaalbare huisvesting voor ouderen en

jonge starters

Weer sociaal en veilig door herstel

van normen en waarden

Gratis openbaarvervoer voor 65+-ers in de daluren

Gezin met ouders en goede opvoeding van

het grootste belang

Ondersteuning vele vrijwilligers in de

(thuis)zorg en mantelzorg

Geen 24-uurs economie, één dag, zondag, vrij

Goede bereikbaarheid van de Noordzee-kust en

versterking draagvlak inrichting Midden-Boulevard

Stem 7 maart op nummer _T van lijst 8
Piet Bruijstens

Uw regio kandidaten: Bruno Bouberg Wilson
Carl Simons
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Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Inlooppunt Zandvoort steeds meer Ontmoetingspunt

"In Zandvoort zijn best veel senioren die contact zoeken",

zegt Nathalie Lindeboom van Pluspunt. Het wekelijkse Inloop-

punt in de Zandvoortse bibliotheek is voortaan ook een plek

voor 55 Plussers die op zoek zijn naar leeftijdgenoten om acti-

viteiten mee te ondernemen, Wekelijks stelt de Zandvoortse

Courant u zo iemand voor.

Ze bruist van energie. Wil dol-

graag samen met een andere

S5Plusser erop uit trekken.

Samen een fietstocht door

de duinen maken, of een

wandeling langs de zee. Of
een bezoek aan schouwburg

of museum. Of gewoon, ge-

zellig koffiedrinken op een

terras of winkelen. De 63-

jarige uit Turkije afkomstige

Hayrige zegt in vlekkeloos

Nederlands: "Uitjes doe ik

graag samen en bij een goed

gesprek voel ik me pas echt

thuis."

Haar roepnaam lijkt lastiger

u it te spreken dan die is: ha i-ri-

je. Tijdens haar vroegere werk

als psychosociale hulpverlener

in Amsterdam was dat nooit

een probleem. Ze woont al

dik veertig jaar in Nederland,

ondermeer in Amsterdam. Als

sociale therapeute stond ze

midden in de wereld van men-

sen met psychische klachten.

"Nu ik met de VUT ben wil ik

graag in contact komen met
zonnige leeftijdgenoten en

wel op gelijkwaardige voet",

vult.zeaan.

Door omstandigheden kon

Hayrige enkele jaren gele-

den gebruik maken van de

VUT-regeling, Najaren de ge-

jaagdheid van de stad te heb-

ben meegemaakt zocht ze de

rust van de zee en de duinen

op. Toen ze dan ook een woon-

huis aan de kust kon krijgen

greep ze die kans met beide

handen aan. Het mooiste aan

Zandvoort? Zonder aarzelen en

met volle overtuiging glundert

Hayrige:"De duinen." Duidelijk

dus een vrouw die wéét wat

ze wil: "Genoegens delen met

anderen ondervind ik als erg

prettig", besluit Hayrige.

Senioren, man of vrouw, die

in contact willen komen met

Hayrige, kunnen zich melden

bij Nathalie Lindeboom van-

Pluspunt Centrum, telefoon

5717373

Noord-Hollands archief weer opengesteld

Naast de geschiedenis van Zandvoort is er de provincie door

de eeuwen heen te vinden. Het Noord-Hollands archief is hét

historisch informatiecentrum voor de hele provincie en met

name voor Ken nemer land. Het nieuwe publiekscentrum aan

de Jansstraat in Haarlem is vanaf dinsdag 6 maart aanstaande

voor iedereen weer opengesteld.

Ook de studiezaal aan de

Kleine Houfweg is vanaf die

datum weeropen voor publiek.

Gedurende de maand febru-

ari was het Noord-Hollands

archief wegens verbouwing

gesloten geweest.

Studi ezaal

De bezoekers krijgen aan de

Jansstraat de beschikking

overeen studiezaal met 98 zit-

plaatsen, waarvan maar liefst

13 in een speciale stilteruimte.

Een deel van de boekencol-

lectie komt in open opstel-

ling op de studiezaal te staan.

De Commandeurszaal biedt

ruimte aan tentoonstellingen

en lezingen. In het Archiefcafé

kan men terecht voor een kop-

je koffie en een broodje.

Registers

In het archief aan de Jans-

straat zijn de meest bekeken

archieven en collecties te

vinden. Hier komen ook de

veelgeraadpleegde zelfbe-

dieningsbestanden te staan,

zoals de Burgerlijke Stand, de

Bevolkingsregisters, de Doop-,

Trouw- en Begraafregisters en

de diverse archieftoegangen.

Archieven

Het archief aan de Kleine

Houtweg is vooral bedoeld

voor beheer- en behoudacti-

viteiten. De studiezaal wordt

daar dan ook teruggebracht

tot 22 zitplaatsen. Via het ar-

chievenoverzicht op de web-
site is binnenkort precies te

zien welke archieven zich op

welke locatie bevinden. Ook

is het Noord-Hollands archief

(deels) te bestuderen via de ei-

gen website: www.noordhol-

landsarchieforg.

De nieuwe openingstijden

van de locatie Jansstraat

zijn: dinsdag, woensdag en

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,

donderdag van 9.00 tot 21,00

uuren zaterdag van 9.00 tot

15.00 uur. Inde maanden juli

en augustus is de studiezaal

op zaterdag gesloten. De
nieuwe openingstijden van

de locatie Kleine Houtweg
zijn: dinsdag, woensdag, don-

derdag en vrijdag van 9.00

tot 17.00 uur.

rji <?»tir irC?<öï VVM-
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Zorgregeling AOW ook voor

ouderen in Zandvoort

De SBO-NH, dat staat voor Samenwerkenden Bonden van Ou-

deren Noord-Holland, attenderen op de zogenaamde 'zorgre-

geling in de AOW'. De maatregel is voor mensen die samen-

wonen omdat de een de ander verzorgt. "In Loket Zandvoort

kunnen mensen terecht met al hun vragen", laat de voorlich-

ter van gemeente Zandvoort weten.

Als twee ouderen samen gaan

wonen betekent dat een an-

der AOW-pensioen. Voorheen

werd het alleenstaanden

pensioen verlaagd naar het

pensioen voor gehuwden en

samenwonenden. Maar door

de nieuwe Zorgregeling in de

AOW houden mensen met
terugwerkende kracht vanaf

4 april 2006 voortaan hun af-

leenstaandenpensïoen. Enkele

voorwaarden om voor de zor-

gregeling in aanmerking te

komen zijn: Er moet sprake

zijn van hulpbehoevendheid,

aanleiding voor het samenwo-

nen is.de verzorgingsbehoefte,

beide ouderen blijven beschik-

ken over de eigen woning.

Vaststellen hulp-

behoevendheid
Ook de mate van hulpbehoe-

vendheid moet voldoen aan

vastgestelde regels. Deze

moet worden vastgesteld.

Daarvooris een vragenformu-

lier dat zowel hulpvrager als

verzorger moet ondertekenen.

Het verdere onderzoek doet

ClientFirst in opdracht van

de Sociale Verzekerings Bank

(SVB). Op basis van het advies

van ClientFirst besüst de SVB

of de zorgregeling geldt.

Terugwerkende kracht

De regeling is per 1 januari

2007 ingegaan. Voor mensen

die voor die datum al samen-

woonden vanwege verzorging,

gaat de regeling met terug-

werkende kracht in per 4 april

2006. Wie denkt in aanmer-

king te komen voorde regeling

kaneen aanmeldingsformulier

aanvragen bij het SVB-kantoor.

Ook staat Loket Zandvoort

open voor alle vragen.

Zondagmiddagpodium:

Van Smartlap tot Danslied

Voor veel ouderen kunnen de uren op een druilerige zondag

lang duren. Daarom organiseert de Zandvoortse welzijnsor-

ganisatie Pluspunt regelmatig een zogeheten Zondagmid-

dagpodium. Afgelopen zondag verzorgde Wendy Molee een

optreden in het Huis in de Duinen. Met haar nostalgische lie-

deren bezorgde de Haarlemse zangeres menig ssPlusser een

genoeglijke middag.

Het was op veel plaatsen be-

kend gemaakt. In het weke-

lijkse Inlooppunt in de bieb,

op het prikbord van Huis

In de Duinen (HID) en in de

Zandvoortse Courant. De
Haarlemse zangeres Wendy
Molee gaf een optreden. Al

bij het eerste lied deinden de

toehoorders in het HID op de

maat mee. Liedjes die herin-

neringen opriepen aan vroe-

ger. 'Daar bij de waterkant'

wist iedereen mee te zingen.

Net als het Engelse lied 'Que

sera, sera' van Doris Day uit de

jaren vijftig. Een extra com-

pliment verdienen de vrijwil-

ligers van het HID, die onder

leiding van Marijke ten Haaf

het Zondagmiddagpodium
tot een geslaagde middag
hebben gemaakt.

Zoals vaak bij artiesten startte

Wendy's zangcarrière 15 jaar

geleden met een optreden

op een feestje bij haar thuis.

Naast het zingen, is het com-

poneren en arrangeren van

het Nederlandse lied een

andere drukke bezigheid van

Wendy. Ze noemt zich dan

ook allround zangeres/dj. Na
een carrière als bandzangeres

treedt zij alweer 4 jaar 'solo'

op, in zowel binnen als bui-

tenland.
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Gemeentelijke publicatie week g - 2007

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 20

februari en de verdere in week 8 door het college

genomen besluiten zijn 27 februari vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 maart,

pp de agenda staat:

- Opening

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen van 30 januari 2007

- Hamerstukken:

a. Subsidieaanvraag Wmo-raad

b. Financiële kadernota deel I en deel II

- Voorbereidingskrediet ondergrondse parkeergarage

Louis Davtdscarré

- Groenbeleidsmedewerker

- Handhavingprogramma 2007-2009

- Verzoek Hulpverleningsdienst Kennemerland inzake

besteding nabetaling Brede Doelenuitkering

- Rampenbestrijding (Bdur)

- initiatiefvoorstel Museum geluid- en beelddragers

- Onder voorbehoud: Initiatiefvoorstel Exploitatiever-

ordening

- Voorgenomen moties:

a. motie VVD inzake het sluiten van homohuwelijken.

b. motie SP inzake openbaar vervoer, de route van

buslijn 80

- Besloten deel

- Sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein, De deuren

gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00

uur live uitgezonden doorZFM (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De commissie Projecten en Thema's vergadert op van

8 maart vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein.

Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst van 31 januari 2007 en toezeggingen

- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of

vooraf ingebracht

- Presentatie door EMM huisvesting jongeren.

- Regionale Startersregeling

- Consequenties herijking gemeentelijke monumen-

tenlijst.

- l&A-beleidsplan Update 2006

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowet over onderwerpen op de agenda

als over een eigen onderwerp. Degene die over een

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie. Postbus 2, 2040

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afge-

ven aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aan-

melding moet staan: naam, adres, telefoonnummer

en het onderwerp met een toelichting op een aparte

bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn

en liefst worden afgesloten met een concrete vraag,

oproep of iets dergelijks. Naast deze regel gelden

extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl

(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten)

of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 1 maart vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Uitnodiging afscheidsreceptie waarnemend

burgemeesterMa ij

Mevrouw Maij beëindigt op woensdag 7 maart haar

functie als waarnemend burgemeester van Zandvoort.

Op donderdag 8 maart zal de heer Van der Heijden

namelijk zijn werkzaamheden als burgemeester her-

vatten. Het gemeentebestuur wil mevrouw Hester

Maij voor haar inzet voor Zandvoort bedanken met

een afscheidsreceptie, die op woensdag7 maart 2007

wordt gehouden, van 17.00 uur tot 19.30 uur in het

raadhuis. U bent van harte welkom.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel ig2, tweede lid, van de Gemeen-

tewet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-

punten die op 6 maart 2007 aan de gemeenteraad ter

va stste 1 1 ingworden voorgelegd en d ie fin a nc iele conse-

quenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en met 6

maart ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Stemmen in een voor minder-valide kiezers Ingericht

stembureau

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat

voor de verkiezing van de leden van provinciale staten

op woensdag 7 maart 2007 onderstaande stemloka-

len op zodanige wijze zullen zijn ingericht, dat voor

minder-valide kiezers de mogelijkheid bestaat daar

zelfstandig hun stem uit te brengen. Eerst ziet u

het nummer vermeld, daarna volgt de aanduiding

stemdistrict en daarna vervolgens het adres stern-

district.

i Zandvoorts Museum - Swalüestraat 1

2 Strandhotel Center Pa rcs -Trompstraat 2

3 Oranje Nassauschool - Lijsterstraat 3

4 Noodlökalen Mariaschool - Ingang Cornelis

S legersstraat

5 Rodekruisgebouw - Nicolaas Beetslaan 14

6 Calvijnzaal- ingang Emmaweg 22

7 stichting Pluspunt - ingang Flemingstraat 180

8 Zorgcentrum - Herman Heijermansweg73

9 Nieuw-Unicum - Zandvoortselaan 165

10 Stichting A.G.Bodaan - Bramenlaan 2

Stembureau 4 (voorheen het Gemeenschapshuis)

heeft op de dag van de verkiezing wederom zitting in

één van de noodlökalen van de Mariaschool. Nadere

inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

gen, Swalüestraat 2,

Toeslagen waar u wellicht

aanspraak op kunt maken

Langdurigheidstoeslag en Toeslag chronisch zieken,

gehandicapten en ouderen

Graag informeren wij u over twee regelingen die dit

jaar belangrijk voor u kunnen zijn.

Langdurigheidstoeslag

Net als vorig jaar verstrekt de gemeente in 2007 de

langdurigheidstoeslag aan personen tussen de 23

en 65 jaar. Voorwaarden om in aanmerking te komen

voor deze toeslag is dat u 5 jaar lang ononderbroken

een inkomen op minimumniveau heeft. Nieuw aan

de regeling is dat U in die periode van 5 jaar beperkte

inkomsten uit arbeid mag hebben gehad, per jaar

een maximaal bedrag van € 764,- en in een periode

van 5 jaar maximaal €3.820,- Ook nieuw is dat u ook

gedeeltelijk arbeidsongeschikt mag zijn In plaats van

volledigarbeidsongeschikt: Deze criteria wordendoor

de gemeente getoetst. De bedragen voor de langdu-

righeidstoeslag zijn door het Rijk voor 2007 als volgt

vastgesteld:

- € 478,- voor gehuwden/samenwonenden

- €430,- voor alleenstaande ouders

- €336,- voor alleenstaanden.

Als u bij onze dienst bekend met een Wwb-uitkering,

bijzondere bijstand of de langdurigheidstoeslag hoeft
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u geen actie te ondernemen. U heeft inmiddels al een

aanvraagformulier ontvangen. Mocht dit niet het ge-

val zijn of den kt u voor deze toeslag in aanmerking te

komen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling

Maatschappelijke zaken en Dienstverlening van de

gemeente Zandvoort.

Toeslag chronisch zieken, gehandicapten en

ouderen

Deze toeslag is een regeling voor chronisch zieken,

gehandicapten en 65-plussers. Deze regeling is in

het leven geroepen omdat ziekte, handicap en

ouderdom extra (verborgen) kosten met zich mee

kunnen brengen. De toeslag bedraagt € 150,- per

huishouden en kan eenmaal per jaar aangevraagd

worden.

Wie komt er in aanmerking voor deze toeslag?

Om in aanmerking te komen voor de toeslag, moet

u in ieder geval tot de doelgroep behoren en een

inkomen hebben tot maximaal 115% van het bij-

standsniveau en een vermogen dat gelijk is of lager

dan het vrij te laten vermogen. Verderop in deze

toelichting wordt het inkomen en het vrij te laten

vermogen gencemd. U behoort tot de doelgroep

indien u voldoet aan één van de volgende criteria.

Voor de duidelijkheid: u hoeft niet aan alle criteria

te voldoen:

1. U bent 65 jaar of ouder

2. U maakt langer dan een halfjaar onafgebroken

gebruik van de thuiszorg

3. U ontvangt een uitkering op grond van de

WAO/Wajong (arbeidsongeschiktheidspercentage

80-100%)

4. U ontvangt een WVG-voorziening

5. U heeft hulpmiddel en voor wonen/werk, lopen/

rolstoel, autovoorzieningen

Ook dient u per i januari 2007 ingeschreven te staan in

de gemeentelijke basisadministratie va n de gemeente

Zandvoort.

Inkomen 115% van bet bijstandniveau^ netto maand-

inkomen incl. vakantiegeld).

Alleenstaande € 995,67

Alleenstaande ouder € 1.280,15

Gehuwden/samenwonenden € 1.422,39

Voor personen van 65 jaar en ouder gelden andere

bedragen:

Alleenstaande €1.086,59

Gehuwden/samenwonenden €1.489,37

Vrij te laten vermogen

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

€ 5.245,00

€ 10 490,00

Gehuwden/samenwonenden € 10.490,00

Als u een Wwb-uitkering ontvangt, voldoet u auto-

matisch aan de inkomsten- en vermogensvoor-

waarden.

Indienen van een aanvraag

Om voor de toeslagen in aanmerking te komen, moet u

een aanvraag indienen. Indien u bij onze dienst bekend

met een Wwb-uitkering en u valt onder de doelgroep

of u heeft een WVG-voorziening dan ontvangt u in

februari 2007 schriftelijk bericht van ons met daarbij

een aanvraagformulier.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 25, bouw garage/berging, inge-

komen 19 februari 2007, 2007-022L.V.

- Kromboomsveld 50, vergroten woning, ingekomen

19 februari 2007, 2007-023LV.

- Passage 20, plaatsen (licht-)reclame, ingekomen

19 februari 2007. 2007-024R.

- Louis Davidsstraat 7, plaatsen dakopbouw, inge-

komen 21 februari 2007, 2007-026RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouw-

verordening kan 'worden verleend, kan tegen

ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publi-

catie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzoek tot vrijstelling specifieke

bouwvergunning

Verzoek vrijstelling gebruiksbepaling bestemmings-

plan middels art.igWRO:

- Dr.Schaepmanstraat 3, te Zandvoort, verzoek om

vrijstelling gebruiksbepaling bestemmingsplan,

ingekomen 21 februari 2007. 2007-o27Vr.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Lorentzstraat 399 t/m 529, verwijderen asbestpa-

nelen, verzonden 20 februari 2007, 2006-189 S.

- Zandvoortselaan 25, bouw garage/berging, verzon-

den 22 februari 2007, 2007-022L.V.

*

Bezwaarschriften

De h ierboven genoemde ve rleende ve rgunn ingen / geno-

men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U

kunt 2e inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen gedurende een termijn van zesweken na bekend-

making een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De

datum van bekendmaking is de verzenddatum van de ver-

gunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de pu-

blicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermeld ing

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het col lege van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet

de werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ 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.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn {023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondópenstelling kunt umaar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

08.00 - 18-OO uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een' collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete ofgewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Kook eens anders
wekelijkse kookrubnek

Tagliatelle met tonijn en mosselen

Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

2 blikjes tonijn op olie (a 185 gr.),

3 eetlepels olijfolie,

2 teentjes knoflook (fijngehakt),

i rode ui (in dunne ringen),

150 gr. gekookte mosselen,

loogr. zwarte olijven zon-

der pit (in plakjes),

400 gr. tomaten blokjes op sap,

400 gr. groene tagliatelle,

2 eetlepels peterselie (gehakt).

Bereiding:

Laat de tonijn goed uitlekken. Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan en

roerbak hierin de knoflook en de uienringen circa 4 minuten. Voeg de tonijn, de

mosselen en de olijven toe en bak ze i minuut mee. Roerde tomatenblokjes met

sap, peper en zout erdoor en laat de saus 10 minuten zachtjes sudderen. Kook

intussen de tagliatelle volgens de aanwijzing op de verpakking. Laat de pasta

goed uitlekken, schep deze door de tonijn-tomatensaus en warm het gerecht

goed door. Strooi tot slot de peterselie erover. Als u van pittig houdt, kunt u nog

een rood Spaans pepertje in ringen meebakken. U kunt ook de tonijn vervangen

door zalm uit blik of blokjes verse tonijn of witvis die 3 minuten geroosterd zijn

in een beetje olijfolie. Serveer er ciabatta bij.

Vissport

Veel ondermaatse vis

De eerste wedstrijd op

de zuidpier van IJ mui-

den bracht voldoende

vis op voor de leden

van de Zeevisvereni-

ging Zandvoort. He-

laas was de meeste

vis ondermaats. Het

was goed, en ver, wer-

pen met het zuiden-

windje in de rug.

Er werd gevist binnen

de pieren ter hoogte

van het derde pla-

teau. Bijna iedere

worp was raak en

bracht vis naar boven.

Erwerd alleen wijting

gevangen waarvan de

meeste ondermaats

was. Gerard Bluijs

wist 13 vissen op de

kant te halen met
een totale lengte van

323cm aan vis. Hij

werd hierdoor eerste.

Tweede werd Tom
van der Horst met 12

vissen en een totale

lengte van 247cm en

derde was Willem

Bakkenhoven met 11

vissen en een lengte

van 247 cm.

De volgende wed-
strijd is komende
zaterdag en zal een

wrakviswedstrijd zijn

vanuit Umuiden.

AHT trainers

ZHC
Onder leiding van trainings-

coordinator Djurre Rogge-

veen, vond afgelopen don-

derdagavond de uitreiking

piaats van de eerste A{sp i ra n t)

H(ockey)T(rainers) diploma's.

Alle kandidaten hebben in

het najaar een theoriecursus

en een aantal praktijktrai-

ningen gevolgd. In december

vond een examen plaats dat

bestond uit een theorie- en

een praktijkgedeelte. Naast

een diploma hebben alle

trainers een door CNGgroep.

nl gesponsord trainingsjack

gekregen waaruit duidelijk

blijkt dat ze trainer zijn van de

Zandvoortsche Hockeyclub.'

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

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom, indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

Oplossing

weekS
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ySudoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.
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Week

Deze week hebben we onze Taco, een zwarte lieve

kater met een eigenwijs koppie. Hij is al een tijdje

bij ons in het dierentehuis, hij kwam namelijk bin-

nen met eert lelijke wond. Die moest natuurlijk eerst

behandeld worden voordat hij naarde plaatsingsaf-

deling kon. Gelukkig voor Taco is dat nu het geval en

is hij hard op zoek naar een warme mand.

Taco is hier echt super lief, doet geen vlieg kwaad

en zit hier het liefst boven op de kast in de grootste

mand met de warmste deken voor zich uit te staren.

Alsje hem roept komt ie meestal wel naar beneden,

maar soms moet je hem gewoon een handje hel-

pen en hem zelf van de kast aftillen.Als hij eenmaal

beneden is en je blijft even op de afdeling, loopt

hij je achterna om maar een aai te kunnen vangen.

Waarschijnlijk wil Taco wel graag naar buiten, want

zo oud is hij nog niet, eenjaar of vijf. Taco gaat hier

goed om met de andere katten dus dat is geen pro-

bleem. Wie wil deze mooie zwarte man een nieuw

leven gunnen bij hem of haar thuis!

Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5 in Zandvoort,

tel 023-5713888 open van maandag tot en met

zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur of kijk

voor heel veel andere leuke en lieve dieren op

www.dierentehuiskennemeriand.nl.

&
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Voetbal

Gehavend SV Zandvoort speelt gelijk

Een behoorlijk gehavend zaterdagelftal van SV Zandvoort

moest afgelopen weekend de inhaalwedstrijd tegen het

Zaanse ZCFC spelen. Maar liefst 6 basisspelers konden om

diverse redenen niet aanwezig zijn. Verheugend was de

terugkeer van keeper JorritSchmtdt.

—ss HWFf^"

\;^B Hfcj ^^^^JL

lil- *i-m

L» ^ ÉÊË*'»- ^ Il 7 'TV
7 ''

jff
•

,

*-

":
'

Trainer Pieter Keur moest voor

de zoveelste keer dit seizoen

zijn basiselftal aanpassen.

Geoffreyv.d. Broek 'probeerde'

het, met een scheurtje in een

middenvoetsbeentje, in de ba-

sis maar moest in het eerste

half uur al worden vervangen.

Zandvoort speelde een goede

eerste helft en kwam, althans

zo leek het,al in de 12e minuut

op voorsprong. De assistent-

scheidsrechter gaf echteraan

dat hij hands had geconsta-

teerd en de leidsman nam dat

signaal klakkeloos over. Geen

voorsprong derhalve. Wel

een veel sterker Zandvoort

dat alleen maar op de eerste

echte goal wachtte. Die zou

voor rust niet komen. Sterker

nog: via een counter en on-

gelukkig wegwerken door

de Zandvoortse verdediging

kwamen de gasten op een on-

verdiende 0-1 voorsprong.

Gouden wissel

Na rust een nog steeds ster-

ker Zandvoort dat voorin

afmakers miste. Kansen re-

delijk genoeg maar geen

doelpunten. Ook ZCFC had

niet de kracht om te scoren

en Zandvoort dreigde naar

een verlieswedstrijd af te

glijden. Keur had echter een

gouden wissel uit zijn tover-

doos tevoorschijn gehaald.

A-junior Maurice Mol mocht
zich warmlopen en zou vlak

voortijd invallen. Met macht
der wanhoop gaf Mitchell

Post de bal in de 84e mi-

nuut hoog voor. Mol dook en

raakte de bal perfect met het

hoofd en versloeg de Zaanse

keeper, 1-1. Zandvoort rook

de overwinning en de gas-

ten moesten zich beperken

tot het met man en macht
verdedigen van hun doel. De

stand zou echter niet meer
veranderen. Door deze uit-

slag is Zandvoort naar de

vierde plaats op de ranglijst

gezakt.

Druk weekend
Komend weekend zullen bei-

de standaardelftallen van SV

Zandvoort in de wei komen.

Het zaterdagelftal zal thuis

Wieringermeer ontvangen

en de zondagafdeling speelt

uit tegen het Haarlemse

Ripperda, Beide wedstrijden

beginnen om 14.30 uur.

FUTSAL

Ruime winst ZSC'04, krappe overwinning Zandvoort

Op papier was het verschil groot, maar of de praktijk dat ook

ging uitwijzen hing van ZSC'04 zelf af. Het werd weliswaar

een ruime overwinning op ZVV'So/Westeoasting, maar de

scherpte ontbrak. Iets dat door aanvoerder Michel van Marm

zelf ook werd geconstateerd.

"Het leek soms op pleintjes-

voetbal", aldus de aanvoerder.

Uiteindelijk was ZSC'04 toch

de betere ploeg, al ging dat in

de beginfase bepaald niet zon-

der slag of stoot. Opvallend

waren de twee doelpunten

van keeper Sander van der

Wal en van Mark Hoppe. Met

deze doelpunten werd het 11 -4,

waarmee ZSC'04 volop in de

race blijft voordetitei.

SV Zandvoort

Zandvoort had aan ZOG een

moeilijke tegenstander. De
Haarlemmers namen in het

begin een 0-2 voorsprong,

maar Zandvoort vocht zich

.terug. Nadat het gelijk werd,

nam Zandvoort afstand, onder

meer door een" doelpunt van

StefanSmit.

Bij een 4-4 stand volgde er

een onbezonnen actie van

keeper Paul Smit, waarbij ge-

legenheidsscheidsrechter Rik

Logmans de keeper voor twee

minuten naar de kant kon stu-

ren. Dat gebeurde echter niet en

in de slotm in uut trok Zandvoort

de winst naar zich toe dooreen

goal van Christiaan Strijder.

Denksport

Europees Jeugdkampioenschap

'go' in Center Parcs

Van 9 tot en met 11 maart zal in Center Parcs Zandvoort het

Europees Jeugdkampioenschap go, voor spelers tot 18 jaar, in

het Strandhotel van Center Parcs afgewerkt worden. Go is een

3000 jaar oude denksport, heeft zijn bakermat in het Verre

Oosten en wordt wereldwijd gespeeld. Inmiddels hebben spe-

lers uit 19 Europese landen zich voor de kampioenschappen

aangemeld.

De gemeente Zandvoort

heeftvoordeze Europese

Kampioenschappen een

subsidie afgegeven, om-
dat zij zich wil profileren

als gemeente met een

goed sportbeleid. De
Nederlandse Go Bond

zal als gastheer voor een groot

aantal jeugdige Europese top-

spelers functioneren.

Bordspel

Go is een strategisch bordspel

voor twee personen, vergelijk-

baar met dammen of schaken.

Go komt oorspronkelijk uit het

Verre Oosten, waar het nog

steeds de grootste populariteit

heeft.Tegenwoordig staat het

in een stijgende belangstelling

in Westerse landen, waaron-

der uiteraard Nederland. Go
wordt gespeeld op een bord

van 19x19 lijnen. Tijdens het

spel worden om beurten witte

of zwarte stenen op de kruis-

punten geplaatst. De ene spe-

lers speelt met wit en andere

met zwart. Het doel van het

spel is het beheersen van een

groter deel van het bord dan

de tegenstander. Dergelijke

gebieden beheerst een speler

wanneer deze altijd in staat is

de stenen van de tegenstan-

der in dat gebied te slaan.

Inloopmiddag

Op de wedstrijddagen zal er

van 09.30 uur tot 16.30 uur ge-

speeld worden.Toegang tot de

speelzaal in het Strandhotel is

gratis en men kan tussen de

speeltafels doorlopen om de

diverse wedstrijden te vol-

gen. De Nederlandse Go Bond

heeft voor zaterdag 10 maart

een inloopmiddag georga-

niseerd. Ook deze zal in het

Strandhotel zijn. Men kan daar

uitleg krijgen over de spelre-

gels, en eventueel proberen

om een spelletje te spelen. De

middag begint om 13.00 uur

en zal om 17.00 uur ten einde

zijn. Definales worden op zon-

dag gespeeld.

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

houden van aties wat in Zandvoort leeft

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Accountantskantoor Huppeischoten

Administratiekantoor K.WÜlemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsiefkunst Jef& Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Boudoir bySara

Café de Klikspaan

Café Oomstee

Censeen van Lfngen

Center Parcs

Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee

. Del Mar, Café Restaurant

Gemeente Zandvoort

Greeven, makelaar o.g.

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Meijershof, Restaurant

Never Stop Tryirig

Ouderen Partij NH/VSP

P.vanKleefï

Pluspunt Boomhut

PvdA

Sandbar

Sandd

Slagerij Vreeburg

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Zandvoorts Mannenkoor

£>
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virtual tour

Op de l
e verdieping gelegen, goed onderhouden

2-kamerre c reatiewo ning

Het complex beschikt over een riante binnentuin

Voorzien van centrale verwarming

Oplevering vrij van huur

De servicekosten bedragen € 75,- p/mnd
Woonop pervla kte ca. 40 rn !

Vraagprijs: € 109.500,-

KONINCINNEWEC 30 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd,

charmant halfvrijstaand herenhuis

Royale living met openhaard, luxe keuken

met openhaard, luxe badkamer en 1 slaapkamers

• Tuin onder architectuur aangelegd en v.v. oprit

In 2002 volledig gerenoveerd, v.v. alle moderne
gemakken en biedt alle comfort

Vaste prijs: € 798.000,-

BELEGGINGSOBJECT- DE SCHELP 74 ZANDVOORT

• Op de l
c verdieping gelegen, goed onderhouden

3- kamerappartem ent

• Voorzien van mooie keuken en nette badkamer
• Oplevering in verhuurde staat

• Huuropbrengst € 8.220,- per jaar incl. gas & electra

• De servicekosten bedragen € 75,- per maand
Woonoppervlakte ca. 40 m1

Vraagprijs: € 109.500,-

WONEN AAN ZEE... ZANDVOORT!

CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
HEEFT HET AANBOD

www.cvl.nu

DR.J.C. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT

• Modern, luxe afgewerkt 4-kamerappartement

op 1 * etage gelegen met zonnig balkon

• Het appartement beschikt over een lift,

berging en een garage die binnendoor bereikbaar is

• Een appartement om zo te betrekken!

Kunststofkozijnen met dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 97 m2
(incl, balkon)

Vraagprijs: € 245.000,- (app.) & € 27.500,- (garage)

VAN SPEIJKSTRAAT 2/1 29 ZANDVOORT

• Royale en comfortabele 5-kamermaisonnette

• Berging en parkeerplaats in de parkeergarage

• Lichte woonkamer, eetkamer, open keuken

v.v. div. apparatuur, ï slaapkamers

• Tuinkamer met toegang naar terras van ca. 30 m1

• Lichte royale woning, in 2007 binnenzijde geschilderd

• 3 woonlagen, ca. 150 m2 woonoppervlakte

Vraagprijs: € 334.000,-

DR.J.C. MEZCERSTRAAT 117 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3)

met balkon en inpandige berging in de onderbouw
• Op de 2' en tevens hoogste verdieping gelegen

• Modern, sfeervol, goed onderhouden appartement
• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbel glas

• Gebouw beschikt over een lift

• Woonoppervlakte ca. 97 m !
{incl. balkon)

Vraagprijs: €239.000,-
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WD en OPZ winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen!

De Zandvoortse kiezer heeft gesproken: de VVD en de Ouderen Partij

Zandvoort zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen dins-

dag de grootste partijen binnen de gemeenteraad van Zandvoort gewor-

den. De uitslag überhaupt is een ware aardverschuiving binnen de

Zandvoortse politiek. Gemeente Belangen Zandvoort is zo goed als weg-

gevaagd, het CDA levert één zetel in en de twee nieuwe partijen SP en

CroenLinks komen ieder met één zetel in de nieuwe raad!

De uitslag kan een ware don-

derslag bij heldere hemel

genoemd worden. De VVD
krijgt in de nieuwe raad vijf

zetels, twee meer dan in de

oude raad. OPZ krijgt één zetel

meer. Deze zetel is een zetel die

ze krijgen door de zogenaam-

de reststemmen. De lijsttrek-

kers van de VVD en OPZ zijn,

uiteraard, lovend over de uit-

slag. Zij vinden dat de gevoer-

de oppositie van de beide par-

tijen de doorslag heeft gegeven.

Zandvoort Optiek

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS UU

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

De Mannetjes

Monumenten opnieuw
beoordeeld

'Nog even en ze kunnen

van heel Zandvoort een

monument maken'

Alhoewel de beide partijen

samen een meerderheid in de

raad hebben, negen van de

zeventien zetels, is dat slechts

een krappe meerderheid.

Wilfred Tates, lijsttrekker van

de VVD: "Ik ben vanaf het

moment dat de vorige raad is

gaan werken bezig geweest

met de verkiezingsstrijd voor

de komende raad. Dat heeft

duidelijk gewerkt! De VVD
heeft zich duidelijk sterk

gemaakt voor een beter

Zandvoort. Een Zandvoort

waarin zowel gewoond als

gewerkt kan worden." De lijst-

trekker van OPZ, t(

Carl Simons:"Wij

zijn altijd tegen

gedwongen sloop

binnen het Middenboulevard-

gebied geweest. De kiezer

heeft ons beloond. Wij zijn nog

sterker geworden!"

Een ander fenomeen laat zich

aan de linker zijde van het elec-

toraat zien. Voor het eerst in de

geschiedenis van Zandvoort,

deden er drie partijen mee die

een socialistisch karakter heb-

ben. De PvdA werd met drie

zetels de derde partij van

Zandvoort. De SP won op eigen

kracht één zetel en GroenLinks,

door de regel van de reststem-

men, kreeg eveneens één zetel.

Ingrid de Leeuw, nieuw raads-

lid voor de SP:"De SP zal zich

de komende vier jaar construc-

tief opstellen. Als ervoorstel-

len komen die we kunnen

steunen, zullen we vóór stem-

men. Anders kunnen we niet

meegaan." De stemming bij de

Een duidelijke verschuiving in de Zandvoortse politiek! Foto: OvM Fotografie

PvdA was er een van ge meng- schap, alhoewel door veel aan-

de gevoelens. Lijsttrekker Gert

Toonen:"Natuurlijk hebben wij

onze zetels behouden en de

afgevallen zetel terug gekre-

gen (Marijke Herben was de

vorige keer uit de PvdA gestapt

en op eigen titel doorgegaan,

red.). Maar ik had toch onze

wezigen werd aangenomen
dat deze niet echt ter zaken

doende waren tijdens deze ver-

kiezingen.

Toch moet stil worden gestaan

bij de zege van de VVD en OPZ.

Twee partijen die zich sterk

hebben gemaakt
MlddenbOUleVard SphjtZWam vooronder andere

Tnrée Ard

fttftBwieWiHn midvwrt

Mix rlrahntii* «fl Ml STKH1»

s
www.tradc-ard.nl

X

RertFam
sg)BROOn

• Poestabrood, donker

volkoren, zonder korrels,

400 gram € 0,95

• 10 witte bollen €1,95
• Pizzabroodje € 1,50

• Ovenverse

ontbijtkoek € 1,95

V
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

in Zandvoort?"
opstelling de afgelopen vier

jaarten aanzien van het colle-

ge en de voorstellen daarvan

wat meer tot uitdrukking wil-

len zien."

De algemene stemming na de

uitslag, die in gebouw De

Krocht werd gepresenteerd,

waseréénvan redelijke teleur-

stelling. Een grote meerderheid

vroeg zich af hoe nu verder te

gaan. Men was van mening

dat het project Middenboulevard

een te grote stempel op de ver-

kiezingen heeft gedrukt. Het is

algemeen bekend dat binnen

de winnende partijen de

Middenboulevard een hot

item is. Een item dat, zoals

door het college werd voorge-

steld, zij niet konden en wilden

steunen. Maar er zijn meer
zaken die belangrijk zijn bin-

nen de Zandvoortse gemeen-

de bewoners van

de Middenboule-

vard. Het gaat te ver om de ver-

kiezingszege daar aan te rela-

teren, ze hebben beide een

andere kijk op Zandvoort in de

toekomst.

aan de VVD om het initiatief te

nemen in de collegeonderhan-

delingen. Het ligt voor de hand

dat dit in eerste instantie gaat

gebeuren met de OPZ. Indien

de liberalen dat een te zwakke

coalitie vinden, of indien zij het

niet eens zijn met bijvoorbeeld

De toekomst van Zandvoort de beoogde wethouder van de

ligt de komende vier jaar in ouderen, zal er verder gekeken

principe in de handen van een moeten worden. Er zijn meer-

coalitie van VVD en OPZ. Het is de re mogelijkheden!

Onder grote belangstelling in gebouw De Krocht

werd de uitslag bekendgemaakt

Foto: OvM Fotografie
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Familieberichten

Beste allemaal,

Hierbij willen wij u hartelijk danken
voor uw belangstelling en medeleven

tijdens de ziekte en het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder,

schoonmoeder en oma:

Hermine Marijke Vreeburg-Jongert

De vele bloemen, brieven, kaarten en
gesprekken hebben ons veel sterkte en

troost gebracht.

Fam. C.Th.M. Vreeburg

Zandvoort, 9 maart 2006

Daar het niet mogelijk is u allen

persoonlijk te bedanken,

betuigen wij u langs deze weg onze

oprechte erkentelijkheid voor de blijken

van belangstelling na het overlijden van

Arthur Rowland Todd

J.ïm

Het heeft ons bijzonder gesterkt en

getroost dat u zich allen zo betrokken

voelde bij dit grote verlies.

Uit aller naam:

Janny Todd-Balledux

Zandvoort, maart 2006

Richard,

Mijn lego-box blijft dicht

Fietsen zonder zij-wieltjes doe ik niet

Zo zonder jou is er niets meer aan

Ik mis je

Noah (5)

Richard

Ik herken je wel

De herinnering vervaagd

Mijn Ie stapjes waren bij jou

Je zal mij nooit zien rennen
Liefs Kyan (2)

Voor Richard Penning. . . 18/09/05

Samen de eindstreep halen was het doel

Jij nam een andere beslissing vanuit gevoel

Mijn tranen hoog, een gebogen rug

Ik weet jij komt hier nooit meer terug

Ooit kom ik er wel overheen

Maar nu ben ik het liefst alleen

Als ik mezelf de tijd maar gun

...Het ijs is nog te dun

Straks, straks pak ik mijn leven op

Als de winter is gestopt

Liefs xx Patricia

tf6eTü i

Het is echt waar Maarten wordt
13 maart 18 jaar

Gefeliciteerd!

Mama, Ton, Ramona, Jeroen,

Desie, Bas, Gemma, Donna

Kerkdiensten

ZONDAG 12 MAART
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor E. Peijenburg

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

DINSDAG 14 MAART
Huize Bodaan, Bramenlaan 2 Bentveld

16.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs

Burgerlijke stand

11 februari 2006 - 17 februari 2006
Geboren:

Bjarn,zoon van: van de Kerkhof, Martinus Maria en:

Strengholt, Angela Hélène.

Valentijn Albertino, zoon van: van de Meent, Johnny

en:Vlieger, Leticia Albertina.

Ma reus Jan, zoon van: van den Bergen, Mare Jan en:

Toenbreker, Sanne Maria.

Bobbi, dochtervan: Riemersma, Claudia.

Overleden:

Steevert, Henri, oud 87 jaar.

Belovics, Antonius Gijsbertus, oud 55 jaar.

van der Meer geb. Melkert, Anna Clasina, oud 86 jaar.

van Dijk geb.de Haan, Jan na, oud 69 jaar.

Capitein, Monique Antoinette Helénè, oud 34jaar.

Horuta 3 Westerveld en Van Beek
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Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Welke vis is van december tot

maart de pan niet waard?

Beantwoord deze prijsvraag

en maak kans op een heerlijke

verrassing. Dit kan tot en met

31 maart 2006. Het best en

juist omschreven antwoord

maakt de meeste kans op de prijs.

Stuur uw oplossing naar Boudewijn's Visservice,

Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Vergeet niet

uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Waterstanden-1^
Gesponsord door:

Club Nautiqueg)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Maart Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 09 ^B 06.29 12.00 19.24 ^B
Vr 10 00.39 08.00 13.14 21.20 -

Za 11 01.39 09.29 14.15 22.09 ^B
Zo 12 02.30 10.19 14.49 23.09 -

Ma 13 03.10 11.20 15.24 ^B ^H
Dl 14 - 00.01 03.39 11.44 15.49

Wo 15 ^B 00.50 04.14 11.48 16.19

Do 16 - 00.31 04.42 12.19 16.49

Colofon xi. •

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty

@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk BV.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 36136

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou rant

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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CDA

de Roode
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1
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Draijer

Verkiezingsuitslag 2002/2006

Opkomst 2002: S2% Huidige raad: VVD 3 (-2,1 = Liberaal Zandvoort), PvdA 2 (-1 = Lijst Herben), CDA 3 (+1),GBZ 4 (+2), OPZ 3 (+2), Lijst Herben 1, Liberaal Zanc voort 1

Opkomst 2006: 55.81%

Lijst 1WD 2CBZ 3 CDA 4 OPZ 5 PvdA 6 SP 7GL Blanco Totaal

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2006 2006 2002 2006 2002 2006

District Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

7andvoorts Museum 161 754 146 6? 155 78 183 273 85 68 29 39 3 6 733 809

Strandhotel Center Parcs 239 305 216 84 151 97 162 220 109 115 77 30 2 877 930

Oranje Nassauschool 223 310 190 86 218 143 181 218 103 100 66 55 4 1 919 979

Gemeenschapshuis 162 228 156 47 174 93 212 237 99 134 61 31 3 2 806 833

Rode Kruisgebouw 161 213 265 105 198 166 173 180 196 227 114 35 3 993 1043

Calvijnzaal 175 278 163 46 151 107 86 119 103 91 37 41 4 678 723

Pluspunt 173 177 239 66 192 162 196 241 211 226 142 58 6 1017 1072

Huis in de Duinen 118 140 78 46 123 112 114 140 93 93 36 24 3 534 591

Nieuw Unicum 13 2 14 8 30 17 8 7 32 19 26 11 97 90

Stichting A.G. Bodaan 282 331 37 12 70 63 46 48 30 39 8 27 2 465 530

Totalen 1707 2238 1504 562 1467 1038 1361 1683 1061 1112 596 351 16 20 7119 7600
0/
70 29.53 7.41 13.69 22.20 14.67 7.86 4.63

Aantal Zetels 5 1 2 4 3 1 1
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10-3 SwingSteesjun, Station Haarlem, Perron 3a,

20.00 tot 01.00 uur

12-3 Jazz in Hotel Esplanada Accordeon iste G reet

v.d. berg, met het Blue Heaven Combo

15-3 Lezing over 'jutten met plaatjes' doorWim

Kruiswijk.Georganiseerd door Genootschap

Oud Zandvoort. Bibliotheek.aanvang14.30 uur.

18-3 en 25-3 Toneeluitvoering De Wuif:

'Kinderen der Zee'. Gebouw De Krocht,

aanvang20.oo uur. Bel voor kaarten (a€7,-)

fam.Veldwisch, tel: 571 6487.

18-3 Jaarlijkse Open Dag

Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.

ClubgebouwTolwegioa.van 14.00-1700 uur.

19-3 Cabaret: Martijn Oosterhuis. Cabaret in Circus

Zandvoort. Aanvang 20.15 uur- Toegang:€i2,-.

19-3 Classic Concerts. Kamermuziek mef'De tango

als middelpunt"EnsembleCuarteto Renuevo,

o.l.v. Fred Gest. Protestanste kerk,

aanvangi5.oo uur.toegang is gratis.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Siipeifcery

Violen en
bemesting

van Stol bergweg 1

Tel.57170 9ï

Za ndvoortse Cou ra nt • nummer 10 • 09 maart 2006

Wereld Natuurfonds zet zich in voor de zee

Samorwcrticn aan rc-nttcmcnÈ
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ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Aangeboden:

Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie

2-kamerwoning met

box. Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.

Huur: € 175,00 p.m.

Gevraagd: woning in

Zandvoort. Mag ook

een seniorenwoning

zijn. Tel. 020-6149567

Poézie in

Bibliotheek
Duinrand

Poëzie is de muziekvan

de literatuur. Daarom
organiseert Bibliotheek

Duinrand Zandvoort in

samenwerking met
Theo Chin Sue, tijdens

de boekenweek die in

het teken van muziek

staat, een poéziemiddag.

Donderdag 16 maart,

aanvang 14.30 uur.

Bibliotheek Duinrand,

Prinsesseweg 34,

tel: 571 4131.

£&t£ OWTST

Café Oomstee

Let op!
Zaterdag 11 maart
vanaf 20.00 uur

Rudolf
Kreuger!

Heinekeifc Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam).

Telefoon

a

7 De
•

Zeemeermin

Wij zoeken voor ons verkooppunt aan
de Boulevard Barnaart.

Een jonge enthousiaste

medewerk(st)er
- Fulltime -

Heeft u interesse, bel dan even

telefoonnummer 06-51353653.

Vraag naar Patrick of Mandy Berg

Afgelopen zondag is de Nederlandse

tak van het WWF, het Wereld Natuur

Fonds (WNF) de bewustwordings

campagne 'Kies voor een levende zee'

gestart op het Zandvoortse strand.

Onderdeel daarvan is een actie van

de jeugdafdeling van het WNF, de

Rangers, om de haaien uit de netten

van de vissers te redden.

,' '

Volgens het WNF is het één

grote bende in de wereldzeeën.

Veelal sterven vissen die als bij-

vangst naar boven worden

gehaald. Zo is berekend dat

iedere twee minuten wel een

dolfijn, walvisachtige of haai

sterft in de netten van vissers.

Om de bevolking bewust te

maken van deze praktijken, is

het WNF deze actie gestart. Zo

brengen ze een 'viswijzer' uit

waarin duidelijk is omschreven

welke vis gegeten kan worden

en welke liever moet worden

gemeden. Vissen zoals kabel-

Een groot hart voor het WNF

jauw, tong, paling, schar en

griet, worden op dit moment
teveel naar bovengehaald en

zouden voorlopig niet meer

gegeten moeten worden. In

samenwerking met de visserij-

branche is hetWNFtot overeen-

stemming gekomen om vis, die

op verantwoorde wijze gevan-

gen wordt, van een keurmerk

te voorzien. Het onafhankelij-

ke instituut Marine Steward-

ship Council kent hun keur-

merk toe aan vis die op

Ouderen Partij Zandvoort

presenteert

wethouderskandidaat
OPZ heeft bekendge-

maakt dat Ir. Marten

Bierman (1939) de wet-

houderskandidaat is,

indien de partij in het

college zal plaatsnemen.

Marten Bierman is

wetenschapper en

ruimtelijkeordenings-

deskundige, die acht

jaar als onafhankelijke

senator namens elf pro-

vinciale ouderen) partijen in de

Eerste Kamer zat. En wel van

1995-1999 en van 1999-2003

voor de OS F (Onafhankelijke

Cartoon

Foto-.OvM Fotografie

Senaats Fractie). Hij studeerde

architectuuren stedenbouw-

kunde aan de Technische

Hogeschool te Delft.

Hans van Pelt

BINGO!

Fofo.- OvM Fotografie

duurzame wijze is gevangen

of gekweekt. Door deze vis te

kopen werkt men mee om de

visstand weer op pijl te helpen.

De actie van de Rangers is

opgezet om de haaien in de

wereldzeeën te redden. Dage-

lijks worden honderden haaien

wereldwijd gedood omdat zij in

de netten van vissers terecht-

komen. Deze zien haaien als

concurrenten. De Rangers gaan

met een boekje langs de deur

en vragen u om dit van ze te

kopen. De opbrengst wordt

gebruikt om stukken zee te

beschermen tegen te inten-

sieve visvangst en daardoor

ook het leven en het voortbe-

staan van de haaien te redden.

Om hun actie aan het 'grote'

publiek onder de aandacht te

brengen was de WNF-ambas-
sadeur, de Nederlandse astro-

naut André Kuipers, naar

Zandvoort gekomen. Onder zijn

leiding werd bij Take Five aan

Zee een groot kloppend hart

van mensen gevormd dat het

kloppend hart van de zeeën

moest uitbeelden. Een kleine

zeshonderd mensen hadden de

kou en de buien getrotseerd om
deactievan hetWNFte onder-

steunen of om informatie over

de actie te verkrijgen. De 'viswij-

zer', MSC informatie en visre-

cepten, zijn via de website:

www.goedevis.nl te verkrijgen.

'Het visitekaartje van Zandvoort'
Rabobank Zuid-Kennemerland heeft afgelopen donderdag een

seminar aan de gemeente Zandvoort aangeboden. Ter gelegen-

heid van het uitroepen van Zandvoort als 'Meest MKB vriende-

lijke gemeente van Randstad noord' gaf Arma Kleinepier, con-

sultant van adviesbureau LAgroup Leisure & Arts Conculting

bv, een lezing met als titel: "Vrijetijdsindustrie: het visitekaart-

jevan Zandvoort."

Vooral politiek Zandvoort liet

zich in NH Hoteles zien om zich

te kunnen informeren over de

vrijetijdsindustrie en alles wat

daaromheen hangt. Wat voor-

al bleek was dat er in de regio

gekomen moet worden tot een

samenwerkingtussen de diver-

se gemeenten en de organise-

rende ondernemers. Er zal

intensief overleg nodig zijn om
de diverse grote evenementen

die er in onze regio jaarlijks

worden georganiseerd, alle-

maal doorgang te kunnen

laten vinden. Onlangs werd

bekend dat de politie een nega-

tiefadvies aan de burgemees-

tervan de Haarlemmermeer
had gegeven over de datum van

DanceValley in Spaarnwoude,

omdat er op Circuit Park

Zandvoort op dat moment de

Masters worden verreden.

Vanwege de veiligheid kan het

concert geen doorgang vinden.

Om tot een regionale evene-

mentenagenda te kunnen

komen, wil MKB afdeling

Kennemerland een platform en

een regionale adviseur. Deze

zullen in de komende tijd wor-

den gerealiseerd.

Schaatsen voor goed doel
Enkele Zandvoortse schaatsfanaten hebben vrijdag 10 maart

aanstaande een schaatsmarathon op de kunstijsbaan van

Haarlem georganiseerd. De marathon moet gezien worden als

een prestatietocht. Het is de bedoeling om binnen een half uur

zoveel mogelijk ronden te rijden. De opbrengst is voor de stich-

ting 'Op eigen benen', een organisatie die zich inzet in Zambia.

Het aantal deelnemers is om
veiligheidsredenen beperkt. Na

afloop van de schaats presta-

tie marathon bestaat de moge-

lijkheid om mee te doen aan

h et 'schaatsdiner'. Voor slechts

€ 7,50 wordt u verwend met
soep, 2 broodjes en een con-

sumptie. Meedoen aan het

'schaatsdiner' kan alleen via

voorinschrijving. Kijk op www
krassport.nl of bel: 537 9944.

Column

Brievenbussen
in Zandvoort

Medelijden heb ik met die

arme postbodes. Door weer

en wind sjouwen. Met zware

pakketten post. Hoewel ze

nu van die aardige karretjes

hebben gekregen. Het blijft

een klus. Wat iserleukaan?

I k ove rd a cht h et n a e I ke kee

r

wéér slepen met folders.

Verkiezingsfolders wel te

verstaan. Liefde is samen
folders rond brengen. "Je hoeft

niet mee. Ik doe het wel

alleen", zegt echtgenoot. Hij

bestudeert zijn bezorgroute.

Het is nogal veel, vind ik. Als

ex raadslid steunt hij nog

steeds zijn partij. Prima. En ik

steun mee. Alleen doe ik het

hardop. Steunen dus. Luid-

ruchtig en knorrig. Vooral in

het donker is 'folderen' een

hondenbaan! Ellenlange op-

ritten. Bus aan de straat. Maar

waar? Groene bus? Nee. Aan

een paal? Ook niet. Hoera,

ik zie de brievenbus. Vlak

vooraan in de pui van het

hek. Gevonden.

In het donker breek ik mijn

nek over stoepjes. En treetjes.

Klem mijn vingers. Tussen

venijnig d ichtklappende klep-

pen. Van stroef openende
brievenbussen. Rotdingen.

Verheug me op elke aan-

springende buitenlamp. Licht

in de duisternis. Alle honden-

aankondigings-borden bekijk

ik met een portie wantrou-

wen. En sluip als een dief

in de nacht doortuinen.Twee

maal word ik betrapt. En

herkend. Hallo tante Lienke.

Hallo juf. Kopje koffie? "Nou,

nu even niet", mompel ik

vaag. Als ik ga zitten stort ik

in elkaar. Mompel een

bedankje en glibber verder

.

Sneeuwen gladdigheid.Ook

nog!

Ik heb een voorstel. Laat

iedereen dit 'folderen' maar

eens verplicht doen. Dan stem

je voor gelijkheid. Allemaal

dezelfde brievenbussen.

Pal aan de straat. Heerlijk!

Namens de postbodes (en

alle folderaars) Bedankt!!

toe****'"*"*"



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

funda

TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen, fraai verbouwd

3-kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)

• Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard

• Licht afgewerkt, om zo te betrekken!

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Evt. garage te koop ad. € 29.500,-

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,-

TOLWEG 4-A ROOD ZANDVOORT

• In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning

met royale garage/loods op de begane grond

• Woonkamer, keuken met deur naar balkon,

1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

• De woning dient geheel gerenoveerd te worden
• Gaskachel verwarming

• Woonoppervlakte ca 45 m 2
(excl. loods)

Vraagprijs: € 129.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort en Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
vm LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

MEESTER TROELSTRASTRAAT 43 ZANDVOORT

• Goed onderhouden verrassend ruime, vrijstaande villa

met verwarmd zwembad en 2 separate garages

• Prachtig aangelegde tuin met diverse terrassen

• Gelegen op een riant perceel van 1 169 m 2

• Door de royale opzet en een 2 e entree is het mogelijk

om praktijk of kantoor aan huis te houden.

• Woonoppervlakte ca. 290 m 2

Vraagprijs: € 930.000,-

DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen 3 kamer appartement

(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

• Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers aan de

achterzijde en een nette badkamer
• V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

TROMPSTRAAT 17/3 ZANDVOORT

• In gebouw Trompborgh, op de 2 e etage gelegen

strak afgewerkt, ruim 3 kamerappartement
• Fraai uitzicht over boulevard en zee

• V.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing

• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

en boodschappenlift

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 259.000,-

HAARLEMMERSTRAAT 88 ZANDVOORT

• Aan de fraaie Haarlemmerstraat gelegen hoekwoning
• Woonkamer met openslaande deuren naar de voortuin

• Eenvoudige keuken, bijkeuken met douchegelegenheid

en toilet, via achterdeur naar plaatsje met schuur.

• 1
e verd. v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Woning dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonopp. ca. 60 m 2

,
perceelopp. 59 m 2

Vraagprijs: € 165.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

Wijksteunpunt Zandvoort-Noord
Oproep aan bewoners om mee te denken

Za ndvoortse Cou ra nt • nummer 10 • 09 maart 2006

Bewoners van Zandvoort, en met name van de wijk Nieuw-Noord,

krijgen een grote stem in het programma van het Wijksteunpunt

dat in de Flemingstraat verrijst. Belangstellenden zullen daartoe

op 15 maart bij Stichting Pluspunt gevraagd worden naar hun wen-

sen en behoeften op vier gebieden: de woonomgeving, gezond-

heid, dagbesteding/vrije tijd en sociale contacten. Dit gebeurt in

groepjes van tien en wel 's middags van 13.30 tot 16.15 uur of 's avonds

van 19.00 tot 21.30 uur. Opgave vooraf is gewenst: bij het Pluspunt

in de Flemingstraat 180 of telefonisch: 023-5717113.

mee. Deze organisaties zullen

een groot aanbod aan produc-

ten en diensten gaan bieden

aan een brede groep gebruikers;

van jongtot oud en van blakend

gezond tot (licht) gehandicapt."

Wijksteunpunt Plus voor

iedereen

Hoe het aanbod eruit gaat zien,

bepalen de buurtbewoners voor

een groot deel zelf. Alle betrok-

ken organisaties zijn daarbij

bereid vanuit hun eigen exper-

tise diensten in te zetten. Zo wil

de gemeente mede vanuit het

Wijksteunpunt concrete invul-

linggeven aan haarjeugdbeleid,

en er komen spreekuren van de

woonconsulent EMM.de poli-

tie, de gemeente, advocaat Krim

en een ouderenadviseur. Project-

leider Vink:"Nu al hebben we op

proef een open eetcafé, een

kookclub voor RIBW-cliënten,

een internetcafé en dagactivi-

teiten voor ouderen. Op 15 maart

vragen we buurtbewoners

waaraan zij nog meer behoefte

hebben."De werkgroep van het

wijksteunpunt hoopt vooral dat

ookjongeren willen meepraten

over de invulling.

De activiteiten vinden vooreen

deel plaats in de algemene

ruimte, zodat iedereen met

iedereen integreert. "Er is dan

altijd een gezellig geroezemoes

en dat werkt aanstekelijk" aldus

Anja Vink. "Als mensen meteen

Anja Vink voorde bouwplaats

Foto: OvM Fotografie

Anja Vink is projectleider van

het te bouwen Wijksteunpunt

en tevens directeur van Plus-

punt, dat eerder ontstaan is uit

de stichtingen Aktiviteiten-

centrum Zandvoort (AKZA) en

de Stichting Welzijn Ouderen

Zandvoort (SWOZ). De Noord-

vestigingvan het Pluspunt ver-

huist straks naar elders in de

Flemingstraat, waar ook het

Wijksteunpunt haar domicilie

krijgt. De bouwwerkzaamheden

zijn in volle gang en halverwe-

ge 2007 wordt de oplevering

verwacht. Anja Vink: "Het bij-

zonderevan hetWijksteunpunt

is dat het een breed gedragen

voorziening wordt. Behalve

Pluspunt werken ook de ge-

meente Zandvoort, woningcor-

poratie EMM, ZorgContact,

Nieuw Unicum en de RIBW

(lichamelijke) handicap hebben

gekookt in de algemene ruim-

te, is dat op zich al een mooie

reclame en schuiven mensen

makkelijker aan om te dineren.

Het moet een centrum voorde

hele buurt word en." Maar het

Wijksteunpunt bestaat niet

alleen uit activiteiten in het

gebouw zelf. Anja Vink: "Nee,

van daaruit kunnen ook diensten

verleend worden bij mensen

thuis. Dat hoort er evenzeer bij."

Ontstaan

Anderhalf jaar geleden bespra-

ken de besturen van AKZA en

Welzijn Ouderen Zandvoort de

wenselijkheid van een fusie.

Anja Vink: "Daardoor zou de

dienstverlening van de nieuwe

organisatie bestaan uit sociaal

cultureel werk, ouderenwerken

buitenschoolse opvang. Welzijn

voor mensen van nul tot hon-

derd dus. Daarnaast was met

het oog op de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning een gro-

tere integratie van diensten ook

gewenst. HetWijksteunpunt

borduurt daar nog op voort."

Een werkgroep is nu intensief

bezig met de invulling van het

programma in de nieuwbouw.

Dat wordt een multifunctioneel

gebouw met de mogelijkheid

van zeer veel verschillende acti-

viteiten. De vele betrokken orga-

nisaties die eraan meewerken

maken dit mogelijk. Ze hebben

al toegezegd de eerste vijf jaar

garant te staan voorde coördi-

natie, een wijkmeester, recep-

tie, een wijksteunpunt-mede-

werker, administratie en beheer.

Overigens zullen in de apparte-

menten boven hetWijksteun-

punt cliënten van Nieuw

Unicum en de RIBW begeleid

gaan wonen.

Humanitas organiseert cursus
voor nieuwe vrijwilligers

De vrijwilligers van Vriendschappelijk Huisbezoek van

Humanitas Zuid Kennemerland, zetten zich in om medemen-
sen uit een isolement te halen waarin zij dreigen te komen of

al zitten. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig.

Mensen die in een isolement

dreigen te raken of een sterk

gevoel van eenzaamheid heb-

ben, zijn er meer dan de meeste

mensen denken. Jongeren, oude-

ren, mensen met een beperking

en /of chronische ziekte, onder

allegroepen van de samenleving

zijn er die zich afgesloten voelen

van de maatschappij.

Om meer mensen te kunnen

bezoeken worden nieuwe vrij-

willigers gezocht die het leukvin-

den en tijd hebben om mensen,

bijvoorbeeld, eens per twee

weken te bezoeken. De vrijwilli-

ger is tijdens de werkzaamheden

verzekerd en onkosten worden

vergoed. In het voorjaar start

Humanitas opnieuw met een

cursus als voorbereiding op de

bezoeken. Daarnaast komen de

vrijwilligers regelmatig bij elkaar

op vrijwil ligersbijeen komsten.

Voor meer informatie kunt u

contact op nemen met Esther

Groenheide (tel. 5473744), Lous

Wubs (tel. 5363634) of José van

Duin (tel.5323930).

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Brug te ver

September 2005 meldden

we in oog en oordat erinde

gemeentelijke publicatie

(week 39) een bouwvergun-

ningwerd aangevraagd voor

het plaatsen van een brug-

ontsluiting bij Boulevard

Barnaart 59 t.b.v. een restau-

rant. Vier maanden na dato

wordt de brugontsluiting

nogmaals in de gemeente-

lijke publicaties vermeld

maar nu met de mededeling

dat het college het voorne-

men heeftom met toepas-

sing van artikel 19, lid 2 van

de Wet op de RO, vrijstelling

te verlenen. Deze brug zal

vanaf de boulevard een

verbinding worden naar een

nieuw te bouwen horeca-

bedrijf van 1.200 m2, op

1.7001712 eigen grond op h

et strand aan de Noordzee.

In eerste instantie dacht ik

dat het ging om restaurant

Riche maar bij navraag blijkt

het te gaan over het

gebouwtje wat in de zee-

ree p staat in de buurt van

de strandhuisjes. In 1999 is

er een bouwvergunning

afgegeven voor een horeca-

bedrijfvan 8 meter hoog. De

verbindingsbrug viel buiten

de bouwaanvraag en moest

nog apart aangevraagd wor-

den. Waarom het zolang

duurt om daar te bouwen is

tot nu toe een raadsel. Tot

7 mei kan men alsnog het

plan bekijken en eventueel

een schriftelijke zienswijze

bij de gemeente in dienen.

Theatertje

Onlangs verteldeWim Peters

mij dat hij in de Haltestraat,

in zijn oude pand waar hij

ooit een platenzaak had, een

klein theater gaat openen.

De bedoeling van Peters is

ongeveer een zelfde formule

als zijn theater Casablanca

in Amsterdam. Het wordt

een romantisch theater

zoals de variété theaters van

weleer, met een ouderwets

podium met rood pluchen

gordijnen en gouden stoel-

tjes. Er zullen voorstellingen,

acts en optredens plaats vin-

den. De ruimte kan ookwor-

den gehuurd vooreen presen-

tatie of een receptie.Wanneer

het allemaal gaat gebeuren

vertelde Peters er niet bij.We
wachten in spanning af.

Monumenten
Afgelopen zondag rolde een

brief van de gemeente op

mijn deurmat met de mede-

deling dat de gemeentelijke

monumentenlijst herbeoor-

deeld gaat worden. Sinds

1994 zijn er panden en

objecten in de gemeente

Zandvoort aangewezen als

gemeentelijk monument,
waaronder ook mijn huis.

De reden die de gemeente

aangeeft van de herijking is

het wegvallen van financiële

middelen die bij moeten

dragen tot de instandhou-

dingvan de monumenten.
Of dit de enige reden is

betwijfel ik. Een andere reden

zou kunnen zijn dat men
een monument niet mag
slopen of aan de buitenkant

mag veranderen (zelfs een

gemeentelijk monument niet)

daarvoor heeft men toe-

stemmingvan de gemeente

of raad nodig. Toentertijd is

de lijst samengesteld door

de monumentencommissie,

straks zal een adviesbureau

de werkzaamheden gaan

verrichten. Wat daarvan de

reden is? Is de monumenten-

commissie soms opgedoekt?

Geen idee. Een ding weet ik

wel; één gebouw komt zeker

niet meer terug op de lijst.

Dat is de watertoren! We
wachten, ook nu weer.gedul-

dig af welke gebouwen er nog

meer van de lijst geschrapt

zullen gaan worden.



\Vrijm ]Vrijehuizenmarkt

Woningaanbod Zandvoort
Wilhelminaweg 1 Zandvoort

• Wonen op topniveau in vrijstaande villa in het

"Groene hart" van Zandvoort!
• Een prachtige, onder architectuur verbouwde
(1998), vrijstaande villa met oprit voor meer-
dere auto's en vrijstaande garage;

• 2 woon- en zitgedeeltes, zeer luxe open keuken,

separate eetkamer, 3 slaapkamers, inloopkast/

kamer, zeer luxe badkamer;
• 2e verdieping: zeer royale multifunctionele

ruimte (thans werkkamer), op te splitsen in

2 (slaap)kamers;

• Een onder architectuur aangelegde,

onderhoudsvriendelijke tuin rondom;
• Woonoppervlakte: ca. 250 m 2

,

perceelgrootte ca. 475 m 2
.

1.500.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 8 Zandvoort

• Riante volledig gerenoveerde tussenwoning
in Zandvoort Zuid!

• Gelegen op een steenworp afstand van de

duinen, tegenover het "Zwanenmeertje";
• Renovatie 2003: nieuwe keuken, vloeren, volledig

gestuukt en binnenzijde geschilderd, 2004 nieuwe
badkamer en 2006 buitenschilderwerk;

• Werk/kinderspeelkamer, royale woon- en eetkamer

met open haard, moderne ruime woonkeuken,
3 slaapkamers, moderne badkamer met whirlpool;

• Ruime voortuin en fraai aangelegde besloten

achtertuin met verschillende terrassen en achterom;

• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 165 m 2

,

perceelgrootte ca. 305 m 2
.

Vraagprijs: € 479.00,- k.k.

Gerkestraat 113 Zandvoort

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en
een garage;

• Ruime L-vormige woonkamer met open haard

en een luxe, open keuken, 5 slaapkamers,

badkamer;
• Zonnige achtertuin met niveauverschil en
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m 2
,
perceelgrootte

ca. 200 m 2
.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

• Laagste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;

• Verhuur en beheer o.g.;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!

• Totale makelaardij.

• Vraag naar de voorwaarden

I

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

W: www.vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999

Wilhelminaweg 60, Zandvoort

Hoekwoning op 3261T12 grond op uit-

stek.locatie, zeer rustig gelegen met
ruime tuin en parkeermogelijkh.

Het pand dient gemoderniseerd te

worden.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

//H GREEVEN
111 .1 b r j 1 1 ?[ *

I

Max Euwestraat 19

2042 RA Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134

Internet:

www.greevenmakelaardij .nl

Email:

info@ greevenmakelaardij.nl
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JOtfG IW ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Twee hartsvriendinnen die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen.

Zelfs hun hobby's, scholen en hun diepste geheimen, delen ze

met elkaar. Maak kennis met twee gezellige meiden, llja

Botman en Danitsja Verveer, llja is geboren op 22 oktober 1994
en Danitsja op 16 december 1993. Ze wonen dicht bij elkaar en

laten gezamenlijk hun honden uit. Of ze ook iets afzonderlijk

doen? Dat is voor mij een vraag en voor hen een weet.
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Danitsja Verveer en llja Botman

School

Alle twee zitten ze in de laatste

klas van de Nicolaasschool. Een

drukke klas met achtentwintig

leerlingen, waar het sterke

geslacht de overhand heeft,

llja en Danitsja hebben elkaar

via de school leren kennen

en eigenlijk horen Melody en

Marisca er ook bij. Met z'n

vieren maken zij de school

plaats om elkaar daar te ont-

moeten, llja rijdt al vijfjaar

paard en heeft een verzorg-

paard Libanta dat momenteel

kreupel is. Danitsja rijdt al zes

jaar paard en had in het begin

ook een verzorgpony Ivanhoe

die, vanwege een peesblessure,

helaas moest worden ingesla-

pen. Nu heeft ze een eigen

paard met de mooie naam

"We willen graag een grote prijs

winnen in de Staatsloterijl"

onveilig. Over een paarmaan-

den gaan ze naarde brugklas

van het Sancta Maria in

Haarlem. Ze hebben erzin in

en hebben al meegedaan met

een proefles en zijn naar de

open dag van het Sancta

geweest. De toekomstplannen

van de dames zien er roos-

kleurig uit. llja weet al precies

wat ze wil worden, visagist

I ij kt h a a r we I wat en dan h et

liefst in de showbizzwereld.

Danitsja wisselt per dag,

vandaag kiest ze voor advocaat

en morgen kan haar keuze

"iets met paarden"zijn.

Hobby's

llja en Danitsja doen alles

samen en hebben dezelfde

interesse's. Ze zijn alle twee

gek van paarden en vinden

manege Rückert een ideale

Kashmir die ze, met haar moe-

der, verzorgt. De dames raken

niet uitgesproken over paar-

den en alles wat daarmee te

maken heeft. Ze vertellen over

Frannie v.d. Schrier die op

de manege werkt en waar ze

fan van zijn, vervolgens over

proefjes in dressuur rijden

op verschillende niveau's. llja

vertelt dat ze een week op een

paardenkamp in Leusden is

geweest waar ze met nog vier

anderen in een tent sliep.

Er werden allerlei leuke activi-

teiten georganiseerd natuur-

lijk met een paard. Daar en

tegen is Danitsja samen met

haar moeder naar een paar-

densportcentrum in Kootwijk

geweest wat ook erg geslaagd

was. Lachend vertellen ze dat

zelfs hun paarden in de mane-

ge op elkaar lijken. Het klinkt

eentonig maar llja en Danitsja

dansen alle twee bij de dans-

studiovan Conny Lodewijk in

Pluspunt (AKZA). Ze oefenen

vooreen dansuitvoering die dit

keer (10 juni) wordt gegeven in

Velsen. Voorheen heeft llja vijf

jaar bij Kenamju gedanst.

Wanneer de twee niet bij

de paarden zijn of niet naar

dansen gaan dan zijn de

dames met de twee andere

vriendinnen in het dorp te

vinden. Heerlijk winkels kijken

of op woensdagmiddag langs

de markt, zijn de meest ge-

liefde bezigheden van de

vriendinnen.

Zandvoort

Buiten het winkelen is ervoor

hun leeftijdsgroep in het dorp

weinig te doen. In de vakantie

zouden ze wel vaker willen

zwemmen maar Danitsja en

llja vinden 10,50 voor de entree

van het Zandvoortse zwembad
erg veel geld, ook al ga je maar

een uurtje zwemmen dan

moetje toch het volle bedrag

betalen. Als het aan dedames
zou liggen dan kwamen er

minder lange reclames tussen

het televisieprogramma Idols.

"O ja Idols", zeg ik" de finale is

op 11 maart. Wie gaat er vol-

gens jullie winnen?""Floortje",

zeggen ze tegelijk. "Ju II ie gaan

zeker samen op de bank zitten

om de uitzending te volgen",

vraag ik. Tja, laten ze dat nu

apart doen. Toch iets gevonden

waarin ze niet een eenheid

zijn. Maar verder? Zijn het

twee hartsvriendinnen die

heel graag met elkaar op de

foto willen. En aan dat verzoek

voldoe ik graag.

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732 752

Zandvoorter wint verkiezingen
bij TV programma BlinO

Prijswinnaar Patrick van Buuringen

Samen met Kidsteam velserbroek, een project tegen

geweld en pesten uit de gemeente Velsen, was de
dertienjarige Zandvoorter Patrick van Buuringen op
2 maart uitgenodigd door het tv programma blinO.

De vraagstelling was: 'wat zou jij doen als jij in de
gemeenteraad zat?' Dat wist Patrick wel, want hij zou

pesten en geweld dan wel willen uitroeien. En hij

vindt dat er niet bezuinigd moet gaan worden op
jeugdwerk, want bij jeugd begint het hele verhaal

van pesten en geweld.

Met het Kidsteam Velserbroek moest Patrick tegen

twee andere teams strijden voor de titel 'winnaar
gemeenteraadsverkiezingen BlinO 2006'. Jurylid en

SP-lijsttrekker Jan Marijnissen koos het Kidsteam tot

winnaar. Het programma is nog eens terug te zien op
www.eo.nl/blinO.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de

voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletters

)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.,

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een

gesloten envelop, voeg €7,50 (contant)

toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant,

Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nr.

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas

bestelt wordt die, tesamen

met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappen-

tas, binnen 5 werkdagen

bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte te-

goedbon voor een Zand-

korrel, kunt u op een door

u gewenst tijdstip gratis

een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.
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•"--_ voorZandV

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20

2041 VPZandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

www.aktiviteitencentrum.nl • www.welzijn-ouderen-zvt.nl

info@aktiviteitencentrum.nl • info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Cursussen
Je kunt alles maken met...

Ja.de keuze is aan jou. Altijd al een mooi poppenhuis,

auto enzwillen bouwen of gewoon een leuk knuffel-

beest maken? Of het nu van papier, hout, ijzer, klei,

glas of textiel zoals touw of wol is, alles kan. En dat is

nu waar deze cursus om draait. Samen met je leraar

beeldende vorming kan jij jouw eigen idee tot leven

wekken. En in acht lessen zie je waar jij toe in staat

be nt. Al sklapopde vuurpijl gaan we aan het einde

een presentatie houden voor je hele familie. Iedereen

mag je uitnodigen om jouw kunstwerk te bekijken.

Lijkt je dit leuk? Denk het wel hè... vraag dan of je mee
mag doen en schrijf je dan snel in. De cursus duurt 8

lessen en kost 45,- (en dat is ongeveer 6 euro per keer.)

Alleen komen hier wel nog materiaalkosten bij.

Dinsdag 14 maart van i6.oot/m 17.30 is de eerste les.

Zie hieronder een aantal voorbeelden

1001 dingen club voor kinderen vanaf 7 jaar

Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, film, sport,

muziek, dans, uitstapje,...

Een middag waar je van alles doet. Maar ook een

middag waar jij kunt laten weten wat jij graag

zou willen doen. Voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Prijs per middag €1,25 Tien ritten kaart: € 10,-

Elke woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur.

Het programma de komende maanden.

Maart
15 We duiken de keuken in...

22 Speurtocht door Zandvoort-Noord

29 Dakpannen versieren

Zondagsamen
Zondagisalheellangeendagomnaaruit te kijken.

Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze "Zondag

Samen". We beginnen met koffie-plus, doen allerlei

spelletjes waaronder klaverjassen en rummikub,

gebruiken met el ka ar een lekke re lunch en spelen of

praten daarna rustig verder. Ook u bent van harte

welkom. Opgeven is wel noodzakelijk. De prijs voor

dezeaangenamedagis€6,-
Zondag 12 maart van 11.00-16.00 uur

Kinderdisco
Ben jij al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt

geweest? Nee? En waarom niet? Want het is echt

heel erruug leuk. Elke twee weken op vrijdag

van ig.ootot 21.00 uur kun je metjevrienden en

vriendinnen lekker feesten. Ook zijn er verschillende

thema 's het komend jaar. Op de volgende vrijdagen

kun je naar de disco toe. 17 en 31 maart (dierendisco).

Haarlem pas

Bent u in het bezit van een Haarlempas. Dan krijgt u

bij PLUSPUNT minimaal 10% korting.

^ y

RADIO* TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Euro breakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 ZandvoortopZaterdag(H)

o/gemeenteraadvergade ring

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 Tepp Zeppi (H)

v 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 The Groove Empire

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTV N-H
FtADID*rï NDOHD-HDLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl

I I I

Mrs. Henderson presents
Blote meisjes op de bühne

Mrs. Henderson presents

is een olijke oorlogsko-

medie rond een naaktre-

vue. Temidden van al die

Londense flinkerds is de

Mrs. Henderson uit de

titel de flinkste van alle-

maal. Na de dood van

haar man gaat de bejaar-

de dame niet achter de

geraniums zitten. Nee, ze

gaat op zoek naar een

hobby en koopt een

theater.

Ze huurt de joodse

impresario Vivian Van

Damm (Bob Hoskins) in

om de noodlijdende

toneelbunker om te bou-

wen tot een revuethea-

ter. De zaken gaan slecht

totdat zij een lumineus

idee verzint. In het puri-

teinse Engeland wil zij

als eerste blote meisjes

op de bühne zetten.

Nobele intenties staan

daarbij voorop: ze kan het

niet verkroppen dat

jonge soldaten zullen

sneuvelen, zonder ooit

een blik te hebben

geworpen op een echte

naakte vrouw.

I I I
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Filmprogramma
09 t/m 15 maart

Dagelijks

Ül.Mt

PLOP
en het

I©

Dagelijks

L5.30

TV ÉrOlllVlÊiH VHM

Do. c/m Di.

i<m>

CASANOVA

©
Hcalh Letlyer

Jercmj' Innnis

Dn üt' I ijks

21.30

PARADISE NOW
Hun} Abu-Assad

\®

Woensdag

19*30

Hrs. Henderson

Presents
Stephen Ircars©

Circus Zmndmort
Gasthuis plein 5

1042 JM, Zandvoort
Tol: < I» 2 .1 1 5 7IA4R6

W WW.tl K(. LSZANIIVÜOR I. NL
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Johan Clement steelt de show

Lovende woorden van wethouder Hans Hagendoorn bij de CD presentatie

van "On Request"

In een meer dan uitverkochte zaal speelde het trio van Johan

Clement prachtige nummers van pianist Oscar Peterson, van de

nieuweCDOn Request. "Ik weet nog wel dat we deze concer-

ten begonnen met niet meer dan 35 a 40 mensen", aldus Eric

Timmermans bij het beginvan het optreden. "Deze geweldige

opkomst geeft hoop voor de toekomst".

De samenstelling van het

trio Johan Clement, Eric

Timmermans en Frits Landes-

bergen bestaat alweer 7 jaar.

Een gegeven waar Timmer-

mans even bij stil stond. Hij

sprak zijn waardering uit voor

de prettige samenwerking

onderling, zowel muzikaal als

op persoonlijk vlak. Clement

verduidelijkte zijn voorkeur

voor de muziek van Oscar

Peterson. "Bij het begin van

mijn studie aan het conserva-

torium, dat was ongeveer in

1980, bezocht ik het North Sea

Jazzfestival en hoorde deze

man pianospelen. Ik was direct

verkocht. Helaas had ik het

laatste kaartje en stond ach-

teraan maar zijn openings-

nummerdat hij toen speelde

was het stuk Soft Win ds. Daar

ga ik nu dus ook mee begin-

nen, als ode aan Peterson".

Onder uitstekende begeleiding

van contrabassist Timmer-

mans en drums van Land es-

bergen werd het een grandioos

luisterfeest. Op een meester-

lijke manier weet Johan

Clement dezelfde intonatie

aan zijn spel te geven als

Oscar Peterson deed. "Het

heeft me wel wat hoofd-

brekens gekost om uit te

zoeken welke nummers ik

op deze CD zou zetten", ver-

klapte Clement. "Hoe doe je

dat, wat moet de intentie zijn

van de muziek want de

man leeft nog steeds. Ik wil

hiermee een ode brengen aan

een geweldige artiest".

Tot grote verrassing van

het publiek kwam ook wet-

houder Hogendoorn zijn

opwachting maken. Hij over-

handigde de nieuwe CD aan

het trio (zullen ze deze nog

niet gehad hebben?) zodat de

uitgave van 'On Request' toch

nog een officieel tintje kreeg.

Bij het snelle nummer Cake

Walk bewees Landesbergen

dat hij, naast vingervlug

spelen op de vibrafoon, ook

uitstekend kan drummen. Na

de stukken When Summer
Comes, Sushi, I Love You en

Backyard Blues, werd een wel-

verdiende pauze ingelast.

Hierna volgden er nog enkele

nummers waaronder D&E,

"een speciaal kunstje voor de

contrabas," volgens pianist

Clement. Ook Nigerian Markt-

place en Night Time viel bij het

publiek, waaronder veel jazz-

kenners, in zeer goede aarde.

Een staande ovatie was op

zijn plaats voor dit uitmunten-

de trio. Aan het slot van

de middag deelde Eric Timmer-

mans mee dat het optreden op

7 mei van Louis van Dijk helaas

is uitgesteld tot volgend

seizoen. Johan Engels (vibra-

foon) zal deze middag optre-

den. Maar eerst speelt en zingt

Mart ie n Oste r nummers van

Nat King Co Ie, op 4 april aan-

staande.

Politieke Column
Dit is de laatste column van Hans Botman, politiek redacteur

bij het AD én inwoner van Zandvoort.

Middenboulevard is splijtzwam

doorHans Botman

De VVD is weer de grootste in

Zandvoort. In het verleden was

dat geen nieuws, maar vier

jaar geleden kreeg de partij

een geweldige draai om de

oren na het interne gekibbel.

De liberalen straalden dit keer

eensgezindheid uit, al was het

lastig om lijsttrekker Wilfred

Tates de laatste maanden in

het gareel te houden. Vanaf

het moment dat hij door de

ledenalsde nummer een van

de partij werd gekozen was
Tates een ongeleid projectiel

en speelde hij op de man en

vrouw. Het heeft de VVD geen

schade berokkend, al was het

opvallend dat de nummer vier

van de lijst, voormalig Ajax-

voorzitter Michael van Praag,

meer stemmen trok dan de

nummer éénopde lijst.

De verkiezingsuitslag in

Zandvoort is duidelijk be-

invloed door het politieke

spel rond de Middenboulevard.

Het heeft Gemeentebelangen

Zandvoort geweldig veel

stemmen gekost,ze hadden er

dit keer zelfs minder dan

nieuwkomer SP en hielden nog

maar 562 fans over. Naast de

VVD won de Ouderen Partij

Zandvoort behoorlijk. En niet

alleen stemmers uit het

gebied van de Midden-

boulevard, uit het hele dorp

kwam de aanhang. Opvallend

is verder dat de PvdA niet kon

meedeinen op de landelijke

winst van de socialisten.

Slechts 50 stemmen meer dan

in 2002 en weer drie zeteltjes.

En de wethouderaspiraties van

GertToonen lijken wederom
ver weg.

Maar wat gaat er nu gebeu-

ren? Een college van VVD en

OPZ behoort tot de mogelijk-

heden. Maar deze voor de

hand liggende combinatie is

nog lang niet gesmeed. Als het

aan OPZ ligt morgen al, met de

ervaren Marten Bierman als

wethouder. Maar de grootste

partij, de VVD, gaat rustig over-

leggen wat de meest interes-

sante combinatie is. En dat kan

nog lachen worden. Want
Hans Hoogendoorn van het

CDA én Gert Toonen van de

PvdA kunnen hoop houden.

Zeker als de sterkste man van

de VVD, Michael van Praag,

zich met de sa menstelling van

het college gaat bemoeien.

Om positief af te sluiten: er

stemden dit keer bijna 500
mensen meer dan in 2002. En

dat is een overwinning voor

ons allen.

Laatste loodjes wogen het zwaarst

Afelopen weekend konden de politieke partijen zich nog één

keer uitsloven om bij de kiezer in de gunst te komen. Nog één

keer folders in de brievenbussen en nog één keer op straat de

mensen aanspreken.

Groen Links op de tram Foto:OvM Fotografie

Donderdagavond begon het

met een debat voor Dutch

Coast radio, met als gast SP

senator Ronald van Raak. Het

Eerste Kamerlid had een uitda-

gende uitspraak. Volgens hem
kan een kleine gemeenschap

als Zandvoort beterfunctione-

ren in het monistische stelsel

dan in het dualisme. Hij is van

mening dat dit ook tot de

mogelijkheden behoort.

Vrijdagavond een lijsttrek-

kersdebat van ZFM in Hotel

Hoogland, waarvoor de locale

omroep een drietal stellingen

had gemaakt waar de aan-

wezige lijsttrekkers zich op

konden uitleven.

SP Voetballend op het Raadhuisplein

Zaterdag was een viertal par-

tijen actief in het centrum.

GBZ, CDA en SP probeerden

via kraampjes op het Raad-

huisplein mensen over te

halen om hun stem aan deze

partijen te geven. GroenLinks

was actief met een paarden-

Foto: OvM Fotografie

tram om nog wat zieltjes te

winnen.

In de aanloop naardit week-

end liet ook de VVD nog wat

van zich horen, met een een-

malige editie van hun krant

'Frisse Wind'.

£>



9 maart t/m 15 maart
Verse Gelderse Varkenshaas

kilo €12,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

i gratis

;=a™DV£™T;shooter!

Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

!Ëm
'. üi£fStüPLai\UL\I

.

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 10% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-57193
* korting geldt niet op aanbiedingen

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma € 3,50

•75 Turkse pizza €2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

iMIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

J-featHer
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Koene Oeaninq Service
***

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 1432444

nnmnmnni
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

I ili
fan óAocé

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

HONG KOMG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

/pannenkoekenhuis
Zaterdag van

10.00-14.00

gratis Appelpunt

met slagroom

voor pashouders

<&e ^/Jncbenrfe ,5«rnn<iweg 1

^-eerover T*' 1 foi?j 575 87 40

OriNQ VAh MIDDCLBQQP

E) FOTOGRAFIE
HPOffTMtS EVENEMENTEN - POTTHETIIN

lti'VkurCinii tooi
Za n d -/oor: Pas h d udwt

ijp^tj is»j-idiqitil+ fijLHiij 1 Lilii-!

f -rniil iM'i^ovml-jlü-Lirjrir 11I

WWW.OVHÏÓTOG.RA111.NL

ZQi>dv«Qrt<n Ior*ÓY<3<tr***i- op **«i

bi juondoen manie-r in beeld

* Wtbdbuf ml it I ! ba'i 6*i,rio-j-d,

töïwtgJJT

A 100 gr Achterham

100 gr Gebraden gehakt

100 gr Gekookte worst

samen € 1,98
TÖPSLADEH

VRHaimstiii

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

11

I

WWW.ZAMDVOOR1IHBCILD.HL

Gssim
De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Broodje hamburger : € 1,25

Hamburgermenu :€3,75

op vertoon van de ZandvoortPas.

FOTO MENNO GORTER
VafcKij f Dfl "*|i Manna tan M

Gratis
Een wegwerpcamera- **»

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Otm Kracht » h ZirtuttH - 1* «) ST*H»

www.fotamennogoptor.nl

vuiduh

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

* * * • *

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

"DE BODE**
0p alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Glas en kristal 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Personal S

Op alle Permanent make-up
behandelingen 10% korting

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714
vw.boudoir-personalstyling.nl

V~*r
"

1 RestaurantW1 ^> Dubrovnikm Gratis kop koffie

L,iB 1 voor ZandvoortPasm1ÉlJ houders

Zeestraat

Geopend
41

17

Tel

00
5715110

22.00 (ma. gesloten)

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

Tüids & Villows
Voor ZandvoortpasFwuders

5% kgrting op gordijnen.

Dr. J.qMtzgerstraat3Z ld: 5715084

www.fetrasftaidsfittows.nt

Wereldyü'Yice in fio^fl

Corncds Sicgcrs straat 4,
Zandvoorr., t: D23 5732694
Irc'dt n>rl - .\'— 3i"#iinT mr! intc-T dcElri.

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG
WWW.REISBUREAUKVS^.NL

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

4

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

IJzerhandel

Zonwering
Rolluiken

Zantvoort

"""
Markiezen

SunScreens
Bel GRATIS voor vrïjbiPjvende offerte 08GO - 926 88 W.
Tevens uitgebreide presentatie bij ons in de winkel

SwafuGEtraat 7 2D42 KA 023 - 57 124 18

Zondvoorfposhoudcfs 10% extro korting! op Zonwering!

Alle Zandvoortpas houders voor

de maand maart 2006

Bij de huur van een

NEW RELEASE FILM

de 2de film naar

Keuze gratis.

Niet in combinatie met andere acties

rliet in combinatie met saldokaart

Eenmalige actie voor de maand maart

,
. V1DÏCLAND . ,

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 L5 Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

de
Ik-'

Mf*tr** A'fïtfir t** ^iv»y .

J
-f

FoKTuqese sanèiemjes

van de houTskoolqmll

als hoopègeKechi wei

èe ZanèvooRT?as voor

Isa?
nwojjltflen lanchmcrtPit

,hynofi|p1cK*rir Witalirq
LuoPéao VjrJrria op artrr c^h-Mi^

T:M'+**7M
F ™,iiir*l,,ii>yirrjii| ,Jji'J-i itf

Voor Zandvoortpashouders

:

10 cent korting op elk drankje!

Café Blüyö
24, 25 en 26 maart

Tien over rood toernooi!

Maandag 8 mei:

Het traditionele jaarlijkse

Bluys Open Golftoernooi

Kijk voor alle informatie op

www.cafebluys.nl

of bel 5714876.

Aanmelden uiterlijk 15 april!

D.irmi ü, £jn*ra-t. U JX£3-Sn4AITi

Zie pagina 14 voor de

ZandvoortPas lijst van deelnemende bedrijven.



Za ndvoortse Cou ra nt • nummer 10 • 09 maart 2006

B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening
Uw voetlicht

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder ÖZANDV'OÜKTïLi
Hogeweg 32, 2042 CH Zandvoort tOIHAHT

/F

PvdA

Bedankt

voor uw
stem!

www.zandvoort.pvda.nl

Takje Five
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

Keuzemenu 11 maart t/m 24 maart € 24,50

TAKEA TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600) VOOR €5,00
WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN
EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

CARPACCIO Dl CAPRIANI
OF

Tartaar van wilde zalm
MET KAPPERTJES MAYONAISE

OF

Asperge fritata
MET TRUFFELCRÈME

Gegrilde hele dorade
MET LIMOEN- PETE RSELIE BOTER

OF

VlTELLO A LILMONE
GEBAKKEN KALFSFILET MET CITROENSAUS

OF

Gebakken polenta
OP SPINAZIE MET RICOTTA

• • •

Dessertkeuze van de dinerkaart

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

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven -1
[in alfabetische volgorde) "

De Albatros 5712524 De Lachende Zeerover 5738740

Belli E. Ribelli 5712705 Laurel & Hardy 5737046

Sernard Coiffures 5715880 Lederpaleis 5733070

Sibi for Shoes 5714410 t Lokaal 5718995

De Bierburcht 5712197 Lucas Schildersbedrijf 06-11140359

Café Bluys 5714876 Mecca snoepgoed 5712523

Sloemen aan Zee 5720042 Mimo Pizzeria 5714463

De Bode 5718845 Mollie & Co 5718949

Soudoir 5732900 NG New man Casual 5715810

Sruna Balkenende 5716033 North Sea Piercing 5733325

Chin Chin 5714095 Ed Onel Home Decoration 5739005

Confet'ti B.V. 5715473 Snackbar de Oude Halt 5716527

Van Dam Magasin 5714009 OVM Fotografie 06-41328762

Hotel Danzee 5712252 Plaids and Pillows 5715084

Dobey 5719345 Snackbar het Plein 5732625

Dubrovnik 5715110 Radio Stiphout 5732649

Fancy Place 5714593 SackTime 5712717

Foto Menno Gorter 5730600 Sea Optiek 5712174

Ceerling Autoservice 5712240 Slinger Optiek 5714395

G reeven Makelaardij 5739234 Spolders B.V. 5712630

Heather 5732650 Take Five aan Zee 5716119

De Heeren 5734001 Trattoria Vacirca 06-14448720

Heintje Dekbed 020-6838883 Versteege's IJzerhandel 5712554

Holland Casino 5740524 Videotheek Videoland 5712070

Chin. Rest. Hong Kong 5717897 Slagerij Vreeburg 5712451

Slagerij Horneman 5719067 Waves Beach & Health 5713255

IJzerhandel Zantvoort 5712418 Williams Pub 5716816

Koene Cleaning Service 06 1432444
|

Zandvoort Optiek 5712466

K.V.S.A. Reisburo 5732694 Café Rest. Zaras 5716631

Kwekerij P. van Kleeff 5717093 1
Zeemeermin Viskar 06-51353653

J

OOK VOOR FEESTEN EM PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 37 lOft

Maart Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok [ € 15,00

* Babi Pangang Speciaal * ALLEEN AFHALEN*

* Chung Sig Kai
(gepaneerde kip met zoetzure saus)

* Cheung Pau Kai
(kipfilet met pikante hoi-sin saus)

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

What's new and what's hot!?
%

....in beautyland!

Heeft je huid hulp nodig?

Uitzonderlijke omstandig-

heden zorgen voor een

overbelasting van de huid,

waardoor de huid sneller

geïrriteerd raakt. Clinique

komt met een nieuwe lijn,

CX, die de huid kalmeert en

het probleem van je huid

oplost nogvoorje huid een

probleemhuid wordt.

De lijn bestaat uit drie pro-

ducten. Een soort van drie-

stappen-plan dus. Breng

Rapid RecoveryCream enke-

le dagen voor een peeling,

dermabrasie of ontharing

aan en versnel het gelijk-

matige en natuurlijke her-

stel van de huid.

Uit onderzoek is gebleken

dat bij stap twee met het

product Redness Relief

Cream, het resultaat na

een week al zichtbaar is.

Mits het twee keer per

dag wordt aangebracht.

Aanhoudende roodheid,

plots opkomende blos en

een oncomfortabel gevoel

nemen sterk af. Bovendien

krijgt de huid steeds meer

weerbaarheid.

Stap drie is de super hydra-

terende Stretch Mark

Cream. De crème stimuleert

de natuurlijke collageenpro-

ductie van je huid, zo wor-

den onregelmatig uitgerek-

te en verkleurde zones

verbetert. Ook versterkt het

de elasticiteit van je huid.

Alle producten zijn op aller-

gie getest en parfumvrij.

%

Column

#
'Ouderwetse' zeepkistenrace op Koninginnedag

Komende Koninginnedag, 29 april in verband met de zondags-

rust, zal in de Haltestraat een 'ouderwetse' zeepkistenrace wor-

den gehouden. De organisatie van de race wil iedereen oproepen

om vooral op tijd te beginnen met de bouw van de zeepkist want

voordat je het weet is het al zo ver.

Koninginnedag 2006 brengt

een geheel nieuw evenement

met zich mee: de Zandvoortse

Zeepkistenrace! De Haltestraat

zal omgetoverd worden tot

circuit, waar snelheidsduivels

en paradepaardjes het tegen

elkaar op zullen nemen.

Zodra het licht op groen springt,

gaat de race van start! Met
volle vaart vlieg je van de

schans om zo snel mogelijk

over de finishlijn te gaan. Dan

wordt de klok gestopt en je tijd

genoteerd. Denkje het na een

keer beterte kunnen? Dan heb

je geluk want iedere rijder mag
twee keer starten. Diegene

met de snelste tijd wint de

beker!

Geen snelste tijd neergezet?

Dan maak je nog steeds kans

op een beker in de categorie

'mooiste zeepkist' of 'de groot-

ste pechvogel'! ledere deelne-

mer wint sowieso een T-shirt

van Airforce! Weetje niet hoe

je een zeepkist moet bouwen

of kun je wel wat tips gebrui-

ken? Kijk dan op www.zeepkis-

tenracezandvoort.nl onder het

kopje'zeepkist maken'en met

de aanwijzingen kun je zelf

aan de slag!

Deelname aan de zeepkisten-

race 2006 kan in vier leeftijd-

scategorieën:

- 4 tot en met 7 jaar

- 8 tot en met 12 jaar

- 13 tot en met 1 7 j a a r

- 18 jaar en ouder.

Lees alle verdere informatie

en /of schrijf je in via website

www.zeepkistenracezand-

voort.nl.

Kom dus allen op 29 april om
17.00 uur naar de Haltestraat

en geniet van dit nieuwe

evenement!

Een onsje
schoonheid

graag

Wie is ertegenwoordig nog

tevreden met zichzelf? De één

wil nieuwe borsten.de ander

nieuwe lippen of billen... Zelfs

nieuwe geslachtsdelen staan

op de prijslijst bij plastische

klinieken. Het erge is dat het

allemaal de gewoonste zaak

van de wereld lijkt, om iets

te laten verbouwen aan je

lichaam. Zelfs meiden van

onderde 25 denken een beter

leven te hebben met vollere

lippen of twee cupmaten

meer. Zo hoorde ik laatst een

leeftijdsgenoot praten over

de nieuwe borsten die zij zeker

binnen nu en een jaarwil heb-

ben. Waar is het zelfrespect

gebleven? De cremetjes en

lipglosjes zijn tegenwoordig

ook al verkrijgbaar in botox

versie. In de producten zit

collagen, wat ook in de

befaamde botox spuiten zit.

Je smeert het op en voelt je

huid binnen een paar minu-

ten tintelen en strakker wor-

den. Maar of dit nou echt

gezond is ?

Sommigen kunnen de deur

zelfs niet meer uit zonder

een dikke laag make-up,

zwart getekende ogen en

felle oogschaduw. Dat soort

mensen voelen zich 'naakt'

zonder. Nou mogen we ook

best eerlijk zijn... Ik moet er

niet aan denken sommige
figuren zonder make-up te

zien. Opgedirkt en wel zijn

het al spoken laat staan

'naakt'. En keuze zat aan

make-up dacht ik zo. leder

merk heeft wel tien soorten

foundation, 7 soorten mas-

cara, 30 kleuren oogscha-

duw. Maar onder die laag zit

toch nog steeds dezelfde

persoon.

Misschien te cliché om het

in deze tijd nog te zeggen,

maar echte schoonheid komt

van binnen. Voel je je goed,

dan straal je dat uit. En geen

regenbui of wervelwind die

dat eraf doet laten lopen.

Mcti/

Bouw ook je eigen zeepkist en doe mee!

<Efa £>
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Van

SCHAIK
I Makelaar O.G. I

Karel Doormanstraat io/6

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56

A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44
Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

EÏJ
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK /

PROjEKTEN-ADVIEZEN

Aan de boulevard ligt dit ruime 4 kamerapparte-

ment op de derde verdieping met balkon op het

zuiden en vrij uitzicht op zee. Woonoppervlakte

ca. 100 m 2
. Ind. woonkamer met open haard,

parketvloer en balkon zuid; keuken met inbouw-

apparatuur; 3 slaapkamers; badkamer met

douche, wastafel, toilet en wasmachine-

aansluiting. Servicekosten € 133,50 p.m.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Kromboomsveld 35

Luxe afgewerkte driekamermaisonnette met

twee terrassen en parkeerplaats in afgesloten

parkeergarage. Ind. Bg.gr.: inpandige berging;

2 slaapkamers met toegang naar royaal terras;

toilet; luxe badkamer v.v. douchecabine en

wastafelmeubel; ie et.: woonkamer met hard-

houten parketvloer; terras; luxe woonkeuken

met granieten blad en hoogwaardige inbouw-

apparatuur.

Vraagprijs € 248.500,- k.k.

DrJ.G. Mezgerstraat 119

bl.-'ïPHLPrMH.MB

Op de tweede etage gelegen modern en zon-

nig driekamerappartement met balkon op het

zuidoosten. Goede parkeergelegenheid door

parkeervignetten. Ind. royale hal met veel kast-

ruimte en was/stookruimte; 2 slaapkamers;

moderne badkamer met ligbad en wastafel-

meubel; toilet; royale living met laminaatvloer

en openslaande deuren naar balkon; moderne

keuken met inbouwapparatuur.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Comfort Zonwering nu ook in Zandvoort!

IA (bMTANEUA
pizzeria • rlscorante icallano

direzione:

AlfredoCaramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

\£T
H. WILLEMSE

ELEKTROTECHNIEK

ËNM'uli t»w*¥ wirtiwi^rir»
Df -itiLq r>fld üluJ jt-wi

BjnfrT^U^rViiirtn
f.m*<'j-b*H.iL rr^.Li iUr°*r#ri

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

CDA Zandvoort Bentveld

Het hele team van
CDA

Zandvoort/Bentveld

bedankt alle

stemmers op lijst 3

voor het in ons
gestelde vertrouwen

Wij blijven voor u

klaarstaan!

Zandvoort
^Bentveld 3

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

i Ir- H i — lul |l W1 IHUW jj^fjk-

www.autobsdrij1zandvoort.nl

Bluijs

Bloem & Vaas

Plant & Pot

HatastrMt ij Eö™^x>rt ul± ózy-57 1iO éO

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRT0@hccnet.nl

Tel.: 06-20 31 67 66

Ouderen Tartij Zandvoort

IVij wiCCen aCCe kiezers die op
OTZ gestemd hebben hartedjk
danken voor hun vertrouwen.

OTZ steCt het op prijs te

benadrukken dat wij het
beCang van de burgers in

ZandvoortzuCCen bCijven
beschermen.

Comfort zonwering, al 17 jaar assem-

bleur en leverancier van binnen en

buitenzonwering in Haarlem, open-

de 23 februari jongsleden een nieuw

filiaal in Zandvoort.

Bezoekers in de nieuwe show-

room kunnen kiezen uit een

groot assortiment binnen en

buitenzonwering. Nog even en

dan kunnen de zomerkleren uit

de kast en de tuinstoelen weer

naar buiten. Heerlijk genieten

van het mooie weer op uw ter-

ras. Met behulpvan uw zonne-

scherm stelt u de hoeveel licht

en warmte precies af op uw
wensen. Zonneschermen en

markiezen zijn niet alleen func-

tioneel, maar kunnen ook erg

decoratief zijn. Ze zijn in uitlo-

pende vormen en kleuren ver-

krijgbaar. In combinatie met de

enorme keuze aan kleuren en

dessins zonweringdoek,

bepaalt u zelfde uitstralingvan

uw woning.

De bewuste consument stelt

hoge eisen. Kwaliteit,

bekwaamheid, service en

garantie tegen een scherpe

prijs. Comfort Zonwering

streeft er voortdurend naarom

hieraan te voldoen. Kwaliteiten

vakkundige montage bepalen

de levensduur en uitstraling

van uw scherm. Wat betreft de

De nieuwe showroom in de Zeestraat

prijs gaan ze tot de bodem. Er

wordt al een prachtig terras-

scherm van 500CIT1 breed en

250CIT1 uitval met elektrische

bediening aangeboden voor

slechts € 895,00 gemoffeld in

het creme-wit.

Een goed advies is goud waard.

Comfort Zonwering adviseert:

koop uw zonwering bij de vak-

handel, voor de prijs hoeft u het

niet te laten. "In Zandvoort,

waar zee en wind materialen

extra snel doen verweren, moet

kwaliteit de garantie zijn voor

ons succes", aldus Joep Delst

van Comfort Zonwering.

"Materiaal zoals aluminium

waarin uw scherm is uitge-

voerd, roest niet maarverweert

wel. Het anodiseren en moffe-

len van het aluminium, de kwa-

liteit van het doek het overige

in roest vrij staal bepalen mede

een goed product waar u tien-

tallen jaren lang plezier van

heeft."

Speciaalzaak en vakhandel in

binnen- en buitenzonwering,

rolluiken, parasols, garagedeu-

ren, terrasoverkapping, serre-

zonwering, horren.

Comfort Zonwering, Zeestraat

34, tel 57 46 390. Dagelijks

geopend van 11.00 tot 17.30 uur.

Maandags en donderdags

gesloten.

Stichting ACB levert maatwerk aan

Vereniging van Eigenaren

Besturen van Vereniging van Eigenaren zijn goed af als zij voor

hun soms complexe en tijdrovende werkzaamheden gaan

samenwerken met Stichting ACB uit Haarlem. Op zowel finan-

cieel/bestuurlijk en/of onderhouds gebied kan de Stichting veel

voor u betekenen.

Stichting ACB is een non-pro-

fit organisatie die het belang

van de huiseigenaren voorop

stelt. De dienstverlening ken-

merkt zich door flexibiliteit,

kwaliteiten maatschappelijke

betrokkenheid. Groot voordeel

is dat de Stichting met onaf-

hankelijke specialisten werkt,

waardoorde kosten van dienst-

verlening laag blijven.

Dooreen zorgvuldige planning

voor onderhoud aan gebouw
of complex, blijft de waarde

van uw appartement behou-

den of neemt zelfs toe.

Op het gebied van onroerend

goed beheer, kunnen besparin-

gen op uitgaven gegenereerd

worden door efficiënte inkoop

en huur, bij door ACB gecontro-

leerde aannemers en leveran-

ciers. Het veelomvattende

dienstenpakket bestaat uit:

Financieel, administratief,

bestuurlijk en technisch

beheer in de ruimste zin des

woords. In het servicepakket

voor technisch onderhoud is

een 24 uurs storingsdienst

opgenomen voor het oplossen

van technische calamiteiten.

Bij stichting ACB krijgt u te

maken meti contactpersoon,

die u waardevolle adviezen

geeft en op die manier zorg-

draagt voor een optimale en

hechte samenwerking. Wilt u

meer weten?

Vraag onze brochure aan

bezoek onze website:

www.acb-stichting.nl.

Daarnaast is het mogelijk dat

Stichting ACB een geheel vrij-

blijvende presentatie houdt tij-

dens uw VvE vergadering.

Stichting Algemeen Controle

Bureau, tel: 023- 5344390, fax:

023-5344454, Email: info@acb-

stichting.nl

Oproep!

Afgelopen zaterdagmiddag is

de fiets van mijn zoon gesto-

len voorde deur van een vriend

in de Kamerlingh Onnestraat.

Zoals altijd stond de fiets keu-

rig op slot maar dat weerhield

de dief niet om zijn slechter

uitziende, waarschijnlijk ook

gestolen, fiets daar achter te

laten en de net 1 jaar oude fiets

van mijn zoon mee te nemen.

Natuurlijk met man en macht

de buurt uitgekamd maar zon-

der succes. Diefstal aangege-

ven bij de politie en thuis

balend op de bank want
maandag weer naar school en

dat is lastig zonderfiets.

De zondagmiddag daarop een

telefoontje van een klasgenoot

met de melding dat, een

gedeelte, van een soortgelijke

fiets is gevonden aan de

Celciusstraat. Meteen zijn we
er naar toe gegaan en wat

bleek, wat restte was een

gedeelte van het frame met
achterwiel, voor de rest was

alles aan en van de fiets

ges loopt. Voor de zekerheid de

sleutel van het slot geprobeerd

en jawel het was de fiets van

mijn zoon althans wat ervan

over was. Ook lager nog een

brokstuk van een andere, wat

eens, een fiets moet zijn

geweest. Nu is de diefstal van

jefiets sowieso al een trauma-

tische gebeurtenis, al vergeten

we dat soms nog wel eens, het

gebeurt immers zo vaak, ech-

ter je fiets in dergelijke staat

terugvinden een dag na de

daad is ongelooflijk. Niettemin

toch dit stuk in de krant met

de hoop dat iemand iets heeft

gezien en/of gehoord.

Het gaat om een vuurrode ATB

jeugdfiets (laag frame) merk

Merida.Als u iets heeft waar-

genomen graag een reactie

aan de redactie van dit week-

blad. Bedankt, mede namens
mijn zoon Tom.

Fam. Geusebroek

Beeldende kunst te zien in

Take Five aan Zee
Van 6 maart tot en met 9 april

is in permanent strand-

paviljoen Take Five, het werk

van beeldend kunstenaar

Roald Olsen te zien en te

koop. Zee, strand, duinen en

wolken zijn regelmatig

terugkomende elementen in

zijn werk. In de aquarellen

worden zachtere tinten, in de

acrylve rfsch ilderijen worden

veelal felle kleuren toegepast.

De meeste werken worden in

de winter gemaakt, als het

te koud is om te windsurfen

of met de kano in de branding

van Zandvoort te spelen. Een

impressie van Olsens werk

is ook te zien op:

roaldolsen.artolive.nl

Zo mooi zijn 'onze'

waterleidingduinen!
Een prachtig tafereel in de besneeuwde waterleiding-

duinen. Een groep wandelaars is getuige van een hert

dat, na een rondje zwemmen met haar kindje,

het meer weer uit krabbelt.

Donderdag 2 maart, rond 10.00 uur,

gefotografeerd door Chris Schotanus.

fe £>



IJzerhandel €f Zantvoort

Valarmschermen

SunScreens

'i*» Serre

Zonneschermen

Bel GRATIS voor vrijblijvende offerte OSOO - 926 08 Ml
Tevens uitgebreide presentatie bij ons in de winkel

Swal ucstroot 7 2042 KA 023-57 124 18

Hypotheek*

(over)sluiten?

Op zaterdag 11 en 25 maart 2006:

geen notariskosten

geen taxatiekosten

gratis het nieuwe shirt

van het Nederlands elftal

Voerkan te ^u-itoling en rnjjk ülvcal zei afsprjakl

U rxirt vnn Kl.LDtnr lfl.UIJ uur wnlhnin

fip ürt kartünK.
FOKTIS

I!

Zie voor onze kantooradressen etders in deze krant,

' vraag naar da voorwaarden.

Uw pnrlTUT vtxir volledig VvË bi'htXT

Stichting ACB
Houtplein 8 • Haarlem

• 023-5344390 * www.acb-stichling.nJ

met vakanti*

AANZEEXom verhuurt

uw huis!

Hypotheek (over)sluiten?

Bij Fortis Bank profiteert u van 3,95%* rente voor 20 jaar vast

Fortis Bank is het jaar 2006 begonnen met hypotheekaanbiedingen waar u niet omheen

kunt. Wegens het succes van eerdere acties komt Fortis Bank in de maand maart weer

met een spectaculaire aanbieding. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis Bank heeft

afgesloten, dan kan het voor u heel interessant zijn in maart langs te komen. Bovendien

is het op dit moment heel gunstig om te kiezen voor een rente met een lange looptijd.

Wij bieden u momenteel een rente vanaf 4.20%* voor 20 jaar vast! Bovendien kijken

wij graag of uw hypotheek voordeliger kan worden ingericht. Ook als u van plan bent

om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol om een afspraak te maken met

een adviseur van Fortis Bank.

Op zaterdag 11 en 25 maart zijn wij speciaal geopend!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op één van deze zaterdagen tussen 10.00 uur

en 14.00 uur langste komen op ons kantoor. Want als u dan uw hypotheek (over)sluit

profiteert u van een spectaculaire hvpotheekaanbiedinq*:

Geen notariskosten

Geen taxatiekosten

Gratis het nieuwe shirt van het Nederlands elftal

met naar keuze uw eigen naam en rugnummer!!

Overwaarde benutten

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk

dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante financiële perspectieven.

U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende manieren benutten. Bijvoorbeeld

voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen

van uw vermogen. Onze Fortis Bank-adviseurs rekenen graag uit wat voor u de financiële

mogelijkheden zijn, met uw wensen en plannen als uitgangspunt voor een gedegen advies.

Twijfel niet, kom langs!

Fortis Bank Binnenweg 205 2101 JJ Heemstede Tel (023) 512 00 00

* Vraag naarde actievoorwaarden. Effectieve rente 4,37%. Rentewijzigingen voorbehouden.

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Veredelde escortservice voor ouderen
Ouderen zijn vaak eenzaam. Met dat feit wil John Meulemans
zijn voordeel doen. Een gezamenlijke boswandeling of koffie

drinken: een uurtje gezelschap kost € 28,75. Kille commercie

verovert steeds meer terrein; tot in de zorgverlening aan toe.

Ooit heette het gewoon buren-

hulp. Tegenwoordig lijken har-

telijkheid en warme, menselijke

gevoelens ingeruild te worden

voor kille zakelijkheid. Uitge-

kiende commercie van onbe-

wogen bureau-economen, doet

zijn intrede in de zorgverlening.

Daarmee lijken begrippen als

genegenheid en respect te

stammen uit een ver verleden.

Visite

"Ouderwets winkelen, naar de

film of koffie drinken. Zolang

het binnen de grenzen van het

betamelijke blijft, is alles moge-

lijk" meentJohn Meulemans.

Zijn bedrijf, DGM Ouderen

Dienstverlening in Eindhoven,

wil ouderen uit hun isolement

halen. De medewerkers komen

op visite bij de klant tegen een

uurtarief van €28,75. "Allemaal

zijn ze gescreend door het

Ministerie van Justitie" be-

zweert Meulemans.

Koetjes en kalfjes

Het is een louter tot zakelijke

aangelegenheid verworden

vrijwilligerswerk, goed voor

een gekocht koetjes-en-kalf-

jes-gesprek of een dito spelle-

tje kaart. Een nieuwerwetse

variant van escort voor oude-

ren. Trots laat Meulemans
weten dat zijn team momen-
teel bestaat uit 27 mannen en

vrouwen. Een verzorgingste-

huis zou al belangstelling heb-

ben getoond.

Markt
Veel minder enthousiast is

Jaap van der Spek van

de Protestants Christelijke

Ouderenbond. De directeur

kwalificeert dit initiatief als

een teken 'van de verwording

van onze samenleving'. Hij

waarschuwt vooreen glijden-

de schaal'. Namens de

Samenwerkenden Ouderen-

bonden in Noord-Holland

oordeeltTheo van Herwijnen:

"Echte kompassie kun je niet

kopen". Van Herwijnen heeft

bedenkingen bij Meulemans'

actie waarbij hij concludeert

dat 'overal wel een markt voor

te vinden is'.

Mobiel

Zijn Bredase collega-concur-

rent Van Uffelen van Comfort

Service Ouderen biedt zijn

service aan in een andere

verpakking. De 60-jarige oud-

medewerker van een Veilig-

heidsdienst somt zijn diensten

op: het adviseren over veilig-

heid, het organiseren van

uitstapjes, het verrichten van

hand- en spandiensten. Zijn

uurtarief wenst Van Uffelen

niet noemen. "Ouderen wil ik

mobiel laten blijven" beweert

Van Uffelen "Ik begeleid oude-

ren die dat willen", ledere ver-

gelijking met de Eindhovense

organisatie wijst hij af.

Klikken

Volgens het Brabants Dagblad

staat de Katholieke Bond voor

Ouderen achter het idee van

DGM. "Medewerkers van de

verzorgingstehuizen staan

onder enorme werkdruk en de

tijd voor een praatje is mini-

maal". Een 84-jarige dame, uit

het woonzorgcentrum de

Wilgenhof in Eindhoven, kan

zich voorstellen dat ouderen

contact willen kopen. "Maar

het zou wel heel erg moeten

klikken voordat ik daar zelf toe

zou overgaan".

Willen ouderen wel zelfstandig wonen?
'Ouderen willen graag zo lang mogelijk onafhankelijk blijven

wonen'. Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat deze stel-

ling juist is. De praktijk lijkt weerbarstiger.

Ouderen die thuis wonen zijn

duurder uit dan in verbl ijfsi in-

stel I i n g. Dat beweert het

ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport. Het

VWS zegt dat "uit onderzoek

blijkt dat het thuis wonen in

combinatie met zorg voor som-

mige mensen ietsje duurder uit-

pakt dan als ze in een verblijfs-

instelling zouden wonen."

In een onderzoek naarde kos-

ten in de zorg concludeert

onderzoeker PriceWaterhouse-

Coopers in haar rapport dat 'de

verschillende regelgevingvoor

intra- en extramurale zorg een

transparant aanbod en dus

een heldere keuze voor de

cliënte niet bevordert. Het

terugdringen van de bureau-

cratie kan ook het onderne-

merschap bevorderen'. Met
andere woorden: "Een echte

keuze kan de oudere niet

maken, door de bureaucratie is

alles te ondoorzichtig".

Gemeenten hebben laten

weten dat "....bij extramurali-

sering een forse toename van

kosten te verwachten is."

Aangetoond is dat zelfstandig

wonen voor de cliënt duurder

is dan in een tehuis, zeker voor

mensen met uitsluitend een

AOW-uitkering. Het 66-pagi-

na's dikke rapport eindigt met

een zorgwekkend klinkende

conclusie:"Mogelijk is ook het

businessconcept hier bepalen-

derdan de woonzorgsituatie".
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Wie kent hem nog: Arendsoog

Welke jongen is er niet mee
opgegroeid? Met rode oortjes

verslond menig lagere scholier

de boeken uit de Arendsoog-

serie. Zonder mankeren was
de cowboy in gezelschap van zijn

indiaanse vriend Witte Veder

en zijn trouwe paard Lightfeet.

De boeken van geboren vertel-

ler en schrijver J. Nowee wer-

den razend populair.

Held uit de jongensboeken van

de jaren vijftig. De auteur van

de verhalen was hoofd van een

lagere school. In de lange

schoolvakanties hielp hij mee
in de plaatselijke bibliotheek.

Daarviel hem op dat er veel

kinderen, vooral jongens,

boeken zochten met spannen-

de verhalen over het Wilde

Westen. De jeugd van toen

voelde zich niet erg aange-

sproken door de boeken van

Karl May. Dus besloot Nowee
zelf een verhaal te gaan schrij-

ven. In 1935 was hij klaar met

zijn eerste bundel, die hij

"Arendsoog" noemde, naar de

held uit het boek. Johannes

Nowee schreef nog meer

Arendsoogboeken en tot zijn

eigen verbazing werden die vrij

goed verkocht.

Vader op zoon

Toen de KRO ook nog eens een

hoorspel van Arendsoog ging

uitzenden, werden de boeken

pas echt bekend en werd

Arendsoog onderjongen oud

een begrip. Er zijn in totaal

63 delen van deze serie uit-

gekomen met de dappere

cowboy Arendsoog en zijn

vriend, de indiaan Witte Veder,

in de hoofdrol. Arendsoog is

bij veel mensen nog steeds

erg bekend en vooral veel

volwassenen zullen zich de

boeken nog zeker herinneren.

De eerste 20 delen zijn door

J. Nowee geschreven. Toen hij

in 1958 overleed, zette zijn zoon

R Nowee de reeks voort. Enkele

ARENDSOOG
O^hJJJ'JJ

tot de verbeelding sprekende

titels zijn:" Het raadsel van de

Mosquitovallei, De bende van

de blauwe bergen en De smok-

kelaars van Rio.

Fanclub

"...Vanuiteen laagte verschenen

de eerste koeien, dan meer... en

daarachter, links en dan weer

rechts rijdend, om het vee voor

opzij afdwalen te behoeden,

een jonge Indiaan..." Al doet

het taalgebruik in de Arends-

oogboeken soms gedateerd aan,

de verhalen waren dermate

beeldend geschreven dat je

alles gewoonweg zag gebeu-

ren. Er is een levendige fanclub,

de'Arendsoog-community'met

een eigen plek op het Internet.

Op het prikbord wordt bij-

gehouden hoeveel maal het

gelezen wordt; onderwerpen

als 'zingend zand' zijn in korte

tijd 105 maal gelezen. Sinds de

oprichting van enkele jaren

geleden zijn er in totaal al ruim

35400 unieke bezoekers

geweest. Uit de grond van zijn

hart schrijft een zekere Gerrit

(52): "Wow wow, die boeken

waren de rode draad van mijn

leven als tiener!" Om weer in

de sfeervan vroegerte komen,

is een dwaaltocht op de inter-

netsite www.arendsoog.info

aan te bevelen.

Hele straten zitten op jou te wachten...

f" ... als je bezorger bent van de

Zandvoortse Courant

\ M Met spoed zoeken wij voor de

regio Bentveld nieuwe bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-67 44 33 of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl
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GBZ bedankt kiezers
die het vertrouwen in ons

hebben uitgesproken

G

Joke Draijer, Astrid van der Veld, Michel Demmers, Cor van Koningsbruggen,

Charlotte Jongmans, Jaap Brugman en het bestuur.

Meer weten? www.gbz.nu
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete programma

© Auto Strijder
Burg. v. Alphenstraat 102

7sniivnnrt

OGBD

Tel (023) 57 Ï45S5 Sfervfee

Occasions
Audi M Avant TH. s^art mei. Pro-me wfr.. A*c& 1990 € 5.950

Lupo 1 .0 'Wlf, wmllofljne. SlWJfbekr . 77.K0 km lir» C 5.9»
Lupa 1 ,4 iwnn, IrendkfH, stJLrtietv.. 24.000 km 3002 € Q.S50

POlO 1.41 3*É. rood. dflÉ^ft pakkM. hSM ifl.irtSlJöi'i. TV750 Kfl» 1905 €4,750
PiOlg 1-G 3-#S. wad md , startt*f . 38 450 krn '9W VPrfcwhf
Pain IjÈ Autocraat , & dr;, jifref nrt., n-

-

b ramen. KJS WO Kil 19-HH, f 6.450

Polo 1.4 S-*a, blauw m*i.. Ailanüe uit*- aieo, ta-Dsiwo 2«M € 1 3.450

PöJoU3-*B. blauw m*|.. $px1i*v,&7fl5QI:m 2002 < 11.350

Gall4-TDi, ^i rlin t:lnhw mnl, Jiuca, ri.b BTKHi.kmM.aSQhm 200A f13.450
Goll 4 1 .6 i-4i aiai/w roei. TfendiVrt, arct. 84.600 ten 20öi €12.450

GolM Ajlama*L 3-div. b'auwnirf.. HqhlriBUi^. WfiCOkin 1999 € 10.750

Shaian 1.& MPV. blnuw md
, QQMÊOA uitv. kd, JSjOOQ fan iöil f 2&.900

Cilrarn C3 X-TFl. l.fl ScniD-dri™. Tcrrain urfr. . Ajico, 33.ÈM JftM €15.250

Döéï»öö Matlz &*&. groan <na. aiuuitMkr.. 69.200 Km 1 CO 't € 3.950

OfHrt CofwO 5 *3. nsnigcoon mor siuurt*fa . B.1 GO km moi C -B.7M

PejqMr^üiSTJt l.t ::• Uiuwmtl., arca. • V. : -t : : ..
" C G.9SC

ReruLill Twlnoö 1 .1. krsriauw mei.. 1 ?.*00 hni 2WH € 5.750

SwbS-JS.^zwarl. S-tetU*,. Bh». 1*9 100 Mn 2MI C 11.950

BKfrWllMliPft) *
Transportor. wVbcMBluitvtmipg.flkiSt" pqï «. BTW 1994 € 6.GD0

TrBriB|»rter. *i. Ptcvup-. desel 1990 €5.EDO

ivww. autostrijder,nt

Krachtig & Goedkoop

ml 500 mg Glucosamine 2KCI &
500 mg Chondroitine in 1 tablet!

imwrn" * (mm .-n,'i>-:- t., $- aanmaak ,
H/uaxamm m *n\ ithaam warneren. Deia sW ia sen

&HP>flriik öcslanö<l«l üTi hfl hrja>tKt«i lis»" *
gfwndHBfi. Utfi>jtajd Wucosjmnc SwCl Chondrikliru

*Wf 4e retor* npi VI kraahtifcn b?"l PU WW
1 SOÜmg Qucuutwk Straat 2Kfl Dairuasl httl de lue-

gïv«^d« OwrAoibra bWwtefeel en h/aahbHO n am*
owlrtH \t houOw Cfas soepel oe*n<fcï* va* mi

Ifoof Smertigj van Ut GfiAriehtüii

!

Ifapf Qptjwra T^n het Kriiiil.li«ii!

Rtektelijfc slit;b3(¥ 1 pp- dag tabictl

LiCHt33T

llofrHDiig

iï04»w*nenmi37r

voor 29,*

glucosamine
Chondroitine

'500/ 500 mg

WerkrijgljgSr (jij:

MMr info

in onze

winkel!

^^^erenbun^

Holl«lï.l.-.1 I

K-12 LJ zandwal
Tel 023-5T16123

5^

Vondellaan 10

Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 55 5

Zandvoort

Tjerk Hiddestraat 2/5

Zandvoort

ivcocvvr

HEPin
Binnen 6 weken verkocht!

'!•!

ZBHM '_ fcïii."
'.'

' !!

'
f - ;h

€ 162.500 k.k. €245.000 k.k. excl. garage

Keurig onderhouden instapklaar

2 kamerappartement met uitzicht over het

strand, de zee, de duinen en het circuit.

Woonopp. 55 m2 Bouwjaar 1960

Modern appartement met groot balkon.

Prachtig uitzicht op zee en boulevard.

Beschikt over garage. Woonopp. 90 m2.

Bouwjaar 1957. Inhoud 250 m3

Niet Pandgericht, maar Klantgericht!

RE/MAX
Stad en regio

makelaars
Uw makelaar

Frits Louis

Aalsterweg 5

te Eindhoven

Tel: 040-2141780

Mobiel: 06-14784718

Fax:040-2141799

fritslouis@remax.nl of

Ja, ik wil graag een afspraak voor een:

3 Gratis waardebepaling

"I vrijblijvend nypotrieckaüvics

: l Gratis m de verköopriame

naam:,..,..,.., ,..,..,..,..,

Adres:,..,
,

Postcode + woonplaats

TflWoOTinurnmer:

Stuur deze coupon in eer anvatoppa naar:

PE--MAX Slad on Regio Makel

ArtftfiMfdrïiifint'ïer 1[K5/a

5«0O WE EINDHOVEN

PoitregeJ

iJvt

rwfg

AANKOOP - VERKOOP - HUUR - VERHUUR - TAXATIE 5 - HYPOTHEKEN
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Autosport

Race met veel tegenstellingen in Final Six

Bij de weersomstandigheden van de Final Six bleken de verha-

len soms zeer stoer te kunnen zijn. Misschien liet Mare Koster

uit Blaricum zich inspireren door de frisse zuidwestenwind en

had hij ook toevallig in het krantje 'De Frisse Wind' gekeken.

Want stoer was het verhaal dat Koster een paar ronden overal

geel heeft gezien, omdat de baanposten werden bevoorraad

dooreen langzame wagen. Deze verhalen doen het later zeker

goed bij de open haard. Waar kapitein Mare dan zal zeggen dat

hij dapper stand hield bij een stevige zuidwester en zijn auto

als een schip in zwaar weerde juiste koers had gegeven.

Diezelfde Mare Koster mocht

namens de equipe 'De Kind-

eren van Lubin' (Koster, Koster

en Sanders) de slijtageslag

aanvangen. Aanvankelijk had

de Blaricummer een goede

start, maar deze hielp Koster

weer om zeep door twee keer

binnen twee ronden te spin-

nen. Het vervolg van deze

equipe verliep daarna ook niet

echt op rolletjes. Mare Koster

kreegte maken metelektronica-

problemen, problemen met de

brandstof en collega D

i

I Ion

Koster had te maken met kop-

pelingsproblemen, waardoor

de Clio niet echt lekker uit de

verf kwam. Een onwillige rui-

tenwisser dreigde ook nog

eens roet in het eten te gooi-

en. Bertus Sanders maakte het

een beetje te bont door bij een

code 60 te hard doorte rijden.

Dat leverde de Emmenaar een

straf op van 90 seconden.

Het drietal reed uiteindelijk

met goed teamwork door

zowel rijders als monteurs,

ondanks technische proble-

men, naar de eerste plek in de

klasse tot 2000CC. Inde klasse

boven 2000CC was het de

equipe van Kees Bouhuys,

Michael en Sebastiaan Bleeke-

molen en de Duitser Jurgen

Al bert, die de race wist te win-

nen. Alleen in het laatste uur

kwam de overwegend Aerden-

houtse equipe even in de pro-

blemen, maar de voorsprong

was zo groot dat de technici

dat snel wisten te verhelpen.

Belangrijk was de winst van

Steven Gijsen bij de BMW
Compact. Vlak voor de Final Six

stond het duo De Vos en De

Borst uit de klasse tot 2000CC

nog in de buurt, maar door ver-

snellingsbakproblemen moest

het duo de overwinning laten

gaan, waardoor het voor

Steven Gijsen makkelijk werd

om het kampioenschap bin-

nen te halen. Tim en Tom
Coronel waren, gedurende het

winterseizoen, beurtelings de

helpers van Gijsen.

Het commentaar van D

i

I Ion

Koster, na de overwinning tot

2000CC was duid el ijk: "Toen ik

problemen met de versnel-

lingsbak kreeg heb ik toch

doorgezet, omdat opgeven in

mijn woordenboek niet voor

komt. Je ziet het resultaat",

aldus Dillon Koster.

Basketbal

Ondanks zwak spel toch zege Lions heren
De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag laten zien dat

zij, ondanks niet al te sterk aanvalsspel, toch bovenin de tweede

klasse thuis horen. BV Schrobbelaar werd met een ruime 74-63 zege

terug naar Amsterdam gestuurd.

Lions mocht van geluk spreken

dat Marvin Martina weer eens

één van zijn sterke dagen had.

De lange forward liet 37

punten (25-12) noteren, vooral

in de eerste helft was hij ijzer-

sterk, en samen met center

Ron v.d. Meij (14) maakte dat

het grote verschil. Schrob-

belaar daarentegen kwam niet

goed uit de startblokken en

moest daar de hele wedstrijd

voor betalen. Niet één van de

vier kwarten werd op hun

naam geschreven.

De aanvalspatronen van Lions

werkten niet goed. Hoe de

beide spelverdelers ook pro-

beerden om wat meer grip op

de wedstrijd te krijgen door

middelvan goed georganiseer-

de aanvallen, de 'lange' man-

nen lieten het keer op keer

afweten. Martina moest het

dan weer opruimen.

De gaten waren alleen in het

begin van het tweede kwart

nog enigszins gevaarlijk toen

ze terug kwamen tot 5 punten

maar een time out van

Zandvoortse zijde zorgde voor

rust en weer een scorende

Martina.

De uiteindelijke 74-63 eindze-

ge had met een goed lopende

aanval absoluut boven de hon-

derd punten uit kunnen

komen. Het is niet anders.

Basketbal

Ruime 66-54 zege Lions dames

Het damesteam van The Lions heeft in de Rayon ie klasse van

de basketbalcompetitie zaterdag een ruime overwinning

behaald op het tweede team van het Amsterdamse BV Lely.

Alleen in de eerste tien minuten konden de Lely reserves de

Zandvoortse dames afbluffen, daarna nam The Lions het initia-

tief over en stond de in de tweede periode opgebouwde voor-

sprong niet meer af. De 66-54 winst was volledig verdiend.

Verdiende thuiszege van sterk spelende dames

Evenals in voorgaande wed-

strijden het geval was, kenden

de Lions dames een zwakke

start. Slordig verdedigen en het

missen van scoringskansen

waren er de oorzaak van dat

BV Lely na de eerste periode

een op dat moment verdiende

9-14 voorsprong had. In de

tweede tien minuten kwam
het herstel en werd de 9-14

achterstand, door scores van

Martine Loos (22 punten totaal),

Sabine Dijkstra (25) en Marinela

Pranic (8), omgebouwd tot een

15-14 voorsprong. Een marge

van één punt, die in het derde

kwart in korte tijd werd uitge-

bouwd tot een 25-19 voor-

sprong. In de slotfase kwam BV

Lely nogterug mede omdat de

Zandvoortse aanval een aan-

tal goede scorings kansen

ongebruikt liet. Bij rust had

Lions een 29-25 voorsprong.

Lions leek de strijd in het begin

van de 3e periode bij 40-30

voorsprong al beslist te

hebben. De fel vechtende

Amsterdamse dames kwamen
echter nog voor het einde van

de 3e periode terug tot 48-43.

In het eerste deel van 4e peri-

ode begon Lions opnieuw sterk

en bouwde de voorsprong uit

naar 60-50. Daarnaast moest

het team van coach Johan

Beerepoot nog goed opletten,

het feit dat BV Lely slechts kon

beschikken over zes speelsters

maakte echter dat ze achter-

stand niet zodanig konden ver-

kleinen dat de 66-54 overwin-

ning van de Zandvoortse

damens nog in gevaar kwam.

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:

La Fontanella(in alfabetische volgorde)

Aan Zee Vakantiehuizen

Adm.kantoor K.Willemse
Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood

Bloemsierkunst Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Fortis Bank
IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Moerenburg
Monuta
Nova College

Ouderen Partij Zandvoort
P.van Kleeff

Pluspunt

PRTO
PvdA
RE/MAX, Stad en regio makelaars

StichtingACB

Take Five

Trade Ard

Van Schaik

Vrijehuizenmarkt

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Zeemeermin
Zorg ba lans
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Zandvoort krijgt zijn wielerronde terug

Zondag 16 juli aanstaande, zal voor

de eerste keer in elf jaar het start-

schot klinken voor de wielerronde

van Zandvoort. Waar het in het ver-

leden om (top)amateurs ging, zullen

nu circa vijftig profs, al dan niet in

het bezit van een contract, aan de

meet verschijnen. Dit heeft de stich-

ting wielerevenementen Zandvoort

onlangs bekend gemaakt.

Het was Mark Rasch, van

Versteege Wielersport, al een

tijd een doorn in het oog dat

de wielerronde niet meer geor-

ganiseerd kon worden. Hij

heeft die zelf in zijn goede

jaren een keer gewonnen. Toen

Arlan Berg, franchisenemer

van Kroon Vis, vorig jaar met

een aantal personen de korte-

baan draverij overeind hield,

zocht hij contact met op

met Rasch en daar werd de

stichting Wielerevenementen

Zandvoort uit geboren.

Beiden hebben slechts één ding

voor ogen: Zandvoort weer op

te laten nemen op de regionale

evenementenkalender. Rasch:

"Het is al weer elfjaar geleden

dat er een Zandvoortse wieler-

ronde werd georganiseerd.

Toen waren het amateurs. Wij

De Mannetjes

Wielerronde komt terug

Midden

willen nu de profs naar

Zandvoort brengen. Natuurlijk

zijn dat de profs die niet

naarde Tourde F ra nee gaan,

want die is op 16 juli nog

volop bezig. We dachten als

blikvangerThomas Dekkerte

kunnen contracteren. Dat zal

nu, met zijn recente overwin-

ning in deToreno Adriatico (een

Italiaanse wedstrijd die hoog

staat aangeschreven, red.) wel

wat moeilijker worden. Die kan

nu ineens een kleine €io.ooo

startgeld vragen en dat is

buiten ons budget. Maar we
beloven wel enkele andere ren-

nersvan naam naar Zandvoort

te halen."

jaren 8o verschenen ca. 100 renners aan

Uiteraard is dat niet de enige

wedstrijd die op het Zand-

voortse parcours verreden zal

worden. Al om 10.30 uurzal het

starschot gegeven worden voor

een wedstrijd voor jeugdige

licentiehouders. Daarna zijn de

landelijke dames aan bod die

weer opgevolgd gaan worden

door de profs. Berg:"We zijn al

met een aantal renners van

naam rond.Waarwe nog niet

helemaal mee uitkomen is de

financiering.We komen nog een

relatief klein bedragte kort om
alles rond te kunnen breien. De

hoofdsponsors, Holland Casino

en de Gemeente Zandvoort, zor-

gen voor de hoofdmoot van de

de start

financiering. Dan zijn er nog een

aantal kleine sponsors nodigen

daar zijn we nog naar op zoek.

Ik ben ervan overtuigd dat dit

rond zal komen. We bieden

namelijk een totaalpakket.

Buiten het wielrennen is ook

rondom het parcours van alles

te doen. Van springkussens tot

tappunten, alles wordt verzorgd.

Als klap op de vuurpijl is er als

laatste onderdeel op de agenda

de altijd zeer gewaardeerde

Solexrace terug van wegge-

weest. Die zal op hetzelfde par-

cours gereden worden en star-

ten om circa 18.00 uur." Het

beloofd dus een mooie dag te

worden die 1 6e juli!

f^

'Zal wel mountainbiken

worden met al die

. opbrekingen in het dorp' .

Raadhuisplein wordt topplein van Zandvoort

Het raadhuisplein gaat steeds

meer de vorm aannemen van

een topplein. Afgelopen week

zijn de platanen geplaatst die

het plein een mooi aanblijk

zullen gaan geven. Ook de

contouren gaan steeds meer

vorm aannemen en het

wordt duidelijk dat de

gemeente een goede kijk op

de toekomst heeft gehad.

Zandvoort gaat haar gasten

een plein met allure bieden!

Foto: OvM Fotografie
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• Heel casino wit € 1,50

• 4roomboter

croissants € 2,50

• 3Waldkornbollen €1,95

• Roomboter

Appeltaartje €4,95

Raadhuisplein 14
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Familieberichten

Richard,

Mijn lego-box blijft dicht

Fietsen zonder zij-wieltjes doe ik niet

Zo zonder jou is er niets meer aan

Ik mis je

Noah (5)

Richard

Ik herken je wel
De herinnering vervaagd

Mijn Ie stapjes waren bij jou

Je zal mij nooit zien rennen
Liefs Kyan (2)

Voor Richard Penning. . . 18/09/05

Samen de eindstreep halen was het doel

Jij nam een andere beslissing vanuit gevoel

Mijn tranen hoog, een gebogen rug

Ik weet jij komt hier nooit meer terug

Ooit kom ik er wel overheen

Maar nu ben ik het liefst alleen

Als ik mezelf de tijd maar gun

...Het ijs is nog te dun

Straks, straks pak ik mijn leven op

Als de winter is gestopt

Liefs xx Patricia

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Monuta "P Westerveld en Van Beek %
UllviirUÈiHi1

!:

HoOFditurp.

(trrtrHhinIMi!

Mcvw-VtnnepL

fktutmA T.

rM ICJ3V16J 7D10

BOTIPtfeHMh,

RJ|hsuruwtg 5'J,

T*J lClï)$iA I6Ë!

B*f*HJ*fWT.

Kerkdiensten
I^ihii

ZATERDAG 18 MAART
Nieuw Unicum

Stiltecentrum Meeuwen hof, Zandvoortselaan i6§

10.45 uur mw. M.Wassenaar-Nijhuis

ZONDAG 19 MAART
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Ju/ianaweg

10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur dhr. P.v.d. Smaal

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan j, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Burgerlijke stand

4 maart 2006 - 10 maart 2006

Geboren:

Levi, dochtervan: Koning, Gerardus en:

Henstra, Kimberly.

Bod i Willem, zoon van: Booker, Willem en:

Benjamins, Da phne An nette.

Lieve Jan neke Hendrike, dochter van: Keur, Edwin

Cornelis emVisscher, Hillie Maike Johanna Louise

Gehuwd:

Weber, Peteremvan Zadelhoff,Guurtje Elisabeth

Johanna Neeltje Albertje.

Overleden:

Jonkhout, Margo Christien,oud 50 jaar.

Groenendijk geb. van Rotterdam, Catharina, oud 79 jaar.

Vossen geb. Mars, Hermina Maria Catharina, oud 81 jaar.

Bakkum geb. Plas, Nel ly Louise, oud 99 jaar.

www.hartstichting.nl

Ct) '-•

NederlandseM/Hartstichting
(ï>

Waterstanden^-*^
Besprekingen nieuw college verlopen vlot
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Gesponsord door:

Club Nautique£)
Strandp aviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Maart Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 16 ^BL 00.31 04.42 12.19 16.49 1
Vr 17 - 00.44 05.09 12.54 17.20

Za 18 ^B 01.08 05.40 13.29 17.50 1
Zo 19 - 01.38 06.10 14.04 18.20

Ma 20 ^B 02.08 06.35 14.28 18.52

Dl 21 - 02.49 07.12 14.58 19.34

Wo 22 ^m 03.18 07.49 15.39 20.24 1
Do 23 - 04.09 08.45 16.44 21.38

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34,

T (023) 5714131
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ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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De beide winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen,WD en

OPZ, hebben de intentie uitgesproken om tot een college te

komen. In een persbericht werd tevens gemeld dat de basis niet

al te groot is en dat er contact met een derde partij is gezocht.

Deze partij, de PvdA, heeft toegezegd om het een en ander te

gaan bespreken.

De dag na de verkiezingen heb-

ben VVD en OPZ al de koppen

bij elkaar gestoken en waren de

onderhandelingen om tot een

nieuw college te komen, begon-

nen. Het lag al in de lijn der ver-

wachtingen dat dit niet al te

lang zou hoeven te duren.

Afgelopen zaterdag meldde

OPZ lijsttrekker Carl Simons al

voorde microfoons van ZFM, tij-

dens het programma Goede-

morgen Zandvoort, dat zijn par-

tij en de VVD tot een overeen-

komst zijn gekomen. Op de

vraag van de presentator of het

program van de PvdA niet te ver

van dat van OPZ (en VVD) lag,

zei Simons:"Alleen hun ideeën

over de Middenboulevard zijn

afwijkend van die van ons. Voor

de rest staan de OPZ en de PvdA

voor dezelfde standpunten. Wij

hebben zelfs in de afgelopen

vier jaar diverse keren met ze

samengewerkt om hun, vooral

sociale, plannen doorde raad te

krijgen."

Simons was ook duidelijk als het

gaat over de wethouderskandi-

daat van zijn partij. Alhoewel

Martin Bierman niet in Zand-

voort woont, één van de zaken

waarom OPZ tegen de benoe-

ming van Ton Kooiman was, is

dat nu geen probleem meer

want binnen de Zandvoortse

gemeenschap konden de oude-

ren geen geschikte kandidaat,

die ook nog eens wilde, vinden.

Hierdoor moesten zij wel bui-

ten onze gemeentegrenzen 'de

boer op'.

VVD voorman en lijsttrekker

Wilfred Tates meldde later in

hetzelfde programma dat er nu

een bespreekstuk wordt opge-

teld dat door de PvdA zal moe-

ten worden onderschreven.

Hierin staan uiteraard doelstel-

lingen van de collegepartners

in spe ten aanzien van de

Middenboulevard. Bekend is dat

de PvdA in de afgelopen raads-

periode met de toen collegeon-

dersteunende partijen heeft

meegestemd om te komen tot

het Ruimtelijk Functioneel Plan

en het Garantieplan voor de

Middenboulevard.

Gert Toonen, ziet het iets genu-

anceerder: "Er wordt nu een

bespreekstukopgesteld en ik ver-

wacht niet dat daar dogma's in

staan. Dat heeft geen enkele zin,

want dan valt er niets meer te

bespreken. Er zal misschien wel

door alle drie de partijen water

bij de wijn moeten worden

gedaan om tot een overeenstem-

ming te komen. Ik ben van

mening dat wanneer iedereen

een positieve houding aanneemt,

we er wel uit zullen komen."

Nieuw raadslid Ingrid de Leeuw

(SP) was verbaasd dat er zoveel

vaart is gezet en dat er zo snel

overeenstemming was tussen

VVD en OPZ:"Tijdens de verga-

dering, die afgelopen donderdag

was belegd voor alle partijen,

kwam naar voren dat VVD en

OPZ willen samenwerken, maar

dat de basis van negen zetels te

fragiel is. Ik was echt verbaasd

dat er zoveel drang was om te

komen tot een college.

Overigens waren wij het niet

eens met de besloten status

van die vergadering. Die had

openbaar moeten zijn."

Gert-Jan BI u ijs, beoogd fractie-

voorzittervan het CDA, onder-

schrijft dat laatste en heeft het

tijdens de vergaderingtertafel

gebracht:"ln het verleden was

deze vergadering openbaar. Nu

ontstaat weer het 'achter-

kamertjes gevoel', iets waar de

VVD altijd tegen is geweest en

waar ze nu zelf aan meewerkt.

Gezien de dingen die gebeurd

zijn in de verkiezingscampagne,

het met modder gooien, het

moedwillig beschadigen van

personen en andere zaken, wil

het CDA niet deelnemen aan

een college met VVD en OPZ.

Als de PvdA dat wel doet, ruikt

dat naar kiezersbedrog, gezien

hun opstelling in de laatste

maanden voor de verkiezingen.

Nu zal er wel een compromis uit

de bus komen."

Boeiende avond Genootschap

Oud Zandvoort

Het Genootschap Oud-Zandvoort hield afgelopen vrijdag de tweede

Cenootschapsavond van het winterseizoen 2005/2006 in De Krocht. Het was de

eerste keer dat in één seizoen twee Cenootschapsavonden werden gehouden

«Sa

Woord en beeld

Na de inleiding van Cense pre-

senteerde circuit-speaker Rob

Petersen en Genootschaps

bestuurslid Ankie Joustra de

geschiedenis van het circuit. Een

presentatie in woord en beeld

die voerde vanaf de eerste auto-

race in de gemeente Zandvoort

Cartoon

in 1938 op een stratencircuit in

de omgeving van Vondellaan en

Van Lennepweg tot de jaren

zeventig op het huidige Circuit

Park Zandvoort. De presentatie

begon met nog zelden vertoon-

de beelden van die eerste race.

Net als een groot aantal ande-

re beelden gemaakt door de

Hans van Pelt

NIEUW COLLEGE

: :!-v^-:- '''— .'-

In de pauze werden de lootjes getrokken

familie Bakels. Fraaie beelden

waren er ook van de aanleg en

opening van de voorganger van

het eerste racetracé op het hui-

dige Circuit Park Zandvoort.

Racesport

Petersen gaf ook een boeiend

overzicht van de ontwikkeling

van de racesport. Van onder

andere de allereerste Grand Prix

winnaar in Zandvoort, Prins Bira

en zijn auto, tot de plaatselijke

racelegende en slipspecialist

Rob Slotemaker. Unieke beelden

waren er ook van een interview

metWim Loos, het Zandvoortse

racetalent dat een groot aantal

nationale en internationale suc-

cessen boekte, maar in de bloei

van zijn carrière verongelukte

op de baan van het Belgische

Francourchamps.

Foto: OvM Fotografie

Evenementen
Uiteraard kwamen ook tal van

evenementen ruimschoots aan-

bod zoals de vele Formule 1

Grand Prix en alles wat daar

omheen gebeurde tot nog

maar zelden vertoonde kleuren-

beelden van het Wereld-

kampioenschap wielrennen op

de weg dat in 1957 op een par-

cours met starten finish op het

circuit werd gehouden. Na de

pauze, waarin Carl Simons de

prijzen van de loterij mocht trek-

ken, presenteerde Cor Draijer

ruim een uur lang bijzondere

beelden uit het verleden van

Zandvoort die onder andere

prima aansloten aan de presen-

tatie van voor de pauze met

beelden van Rob Slotemakers

Slipschool die een dezer dagen

het halve eeuwfeest viert.

Volgens mij.

is er genoeg gesnoeid en

gekapt in Zandvoort. Niet

alleen in de politiek vielen er

spaanders maar ook menig

boom moest er aan geloven.

Zandvoort gaat niet echt

zuinig om met zijn bomen-

bestand, want vanaf januari

2006 zijn er al 54 bomen
gekapt door particulieren en

de gemeente. Dan tel ik niet

eens de 90 bomen mee die

in 2005 gekapt zijn voor de

bouwplannen bij de Bodaan

in Bentveld. Tegenwoordig

staat in de gemeentelijke

publicatie achter de ka paan-

vraag of de boom herplant

moet worden. Maar wordt

deze wet gehandhaafd? Ik

word dan ook heel boos

wanneer er zomaar bomen
worden gekapt. Zomaar! Ze

staan toevallig in de weg
omdat er een straat aange-

legd moet worden. Of ze zijn

zogenaamd ziek en worden

gekapt.

Jaren achtereen deed Zand-

voort mee met de nationale

boomfeestdag die sinds 1956

is opgericht. Dit jaar staat

gemeente Zandvoort niet

genoteerd op de lijst van de

stichting. Een gemiste kans

op 22 maart. Want met deze

dag kan mendejeugd bij de

natuur betrekken. Heel veel

Zandvoortse scholieren heb-

ben met plezier jaarlijks in

een of andere straat een

boom geplant. Zelfs de bur-

gemeester plantte bomen in

zijn ambtsperiode en dan denk

ik even aan de Millenium-

boom in de Prinsesseweg en

een Koningin Julianaboom

bij de rotonde van Nieuw

Unicum. Gelukkig heeft de

oude rode paardenkastanje

op het Gasthuisplein de

vernieuwingsstorm, tot nu

toe, doorstaan. Deze boom
staat met nog 8 andere

bomen op de Monumentale
Bomen lijst. Erg weinig wan-

neer je bedenkt dat er maar

4 bomen in Zandvoort ouder

dan 80 jaar zijn. Welke politi-

cus gaat in de nieuwe raad

een boom opzetten om de

jaarlijkse boomfeestdag in

ere te herstellen?

^WW*'
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i 18-3 Jaarlijkse Open Dag

I Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.

(ClubgebouwTolwegioa.van 14.00-17.00 uur.

18-3 en 25-3 Toneeluitvoering De Wurf:

'Kinderen der Zee'. Gebouw De Krocht,

aanvang 20.00 uur. Bel voor kaarten (a €7,-)

fam. Veldwisch.tel: 5716487

9-3 Cabaret: Martijn Oosterhuis.

Cabaret in Circus Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur.Toegang:€ 12,-.

9-3 Classic Concerts. Kamermuziek met

"De tango als middelpunt" Ensemble

Cuarteto Renuevo, o.l.v. Fred Gest.

Protestanste kerk, aanvang 15.00 uur,

toegang is gratis

f
2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster plays

and sings Nat King Cole. Locatie: De Krocht.

Aanvang 14.30 uur.Toegang€ 10,-

9-4 Classic Concerts Sta bat Mater van Pergolesi,

door Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v.

And ré Kaart. Protestantse Kerk,

aanvang 15.00 uur, toegang is gratis.

15 t/m 17 april Paasraces, Circuit Park Zandvoort

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor heeft tijd voor

uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele

administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Het Dorpsomroepers concours

gaat gegarandeerd door

Fotokring Zandvoort

De Fotokring Zandvoort organiseert volgende

maand weer haar jaarlijks terugkerende foto expo-

sitie. De fotokring bestaat dit jaar al 56 jaar en in

die periode heeft zij al 48 maal eerder geëxposeerd.

De expositie wordt gehouden van zaterdag 3 april

toten met donderdag 27 april 2006 in de Openbare

Bibliotheek te Zandvoort.

Er hangen ongeveer

veertig foto's, bijna alle-

maal in kleur. En het

grootste gedeelte is digi-

taal gemaakt. Momen-
teel zijn er nog maar wei-

nig leden die analoog

(zwart-wit) werken, want

de digitale fotografie heeft

eindeloos veel mogelijk-

heden. Dat is dan ook de

reden waarom het meren-

deel kleurenfoto's zijn.

Open Dag
Als u meer informatie

wilt hebben over de

gebruikte technieken van

Het college heeft beslo-

ten om een garantiesub-

sidie van maximaal

€ 2.500,- beschikbaar te

stellen voor het organi-

seren van het Stads- en

Dorpsomroepers con-

cours 2006. Dit zal

gehouden worden op

23 september. De garan-

tiesubsidie houdt in dat

de geëxposeerde foto's

of u wilt meer weten

over de Fotokring, bent

u van harte welkom op

zaterdag 15 april in het

Gemeenschapshuis aan

de Louis Davidsstraat.

Dan wordt van 10.00 tot

14.00 uureen open dag

gehouden, waarbij de

meeste leden van de

Fotokring aanwezig zul-

len zijn. Mocht u eens

een clubavond willen

bezoeken (het verplicht

u uiteraard tot niets),

kunt u bellen met de

secretaris,

tel. 023-5244 398.

Excursie 'Gebruiksplanten' in Middenduin Nel Kerkman koestert kleur

Woensdag 22 maart

organiseert het IVN

Zuid-Kennemerland een

excursie 'gebruiksplan-

ten' in natuurgebied

Wilg, waterkers tot weegbree!

Duinlustweg in Overveen.krachtige waarde heb-

ben of eetbaar zijn of

nog ander nut voor de

mens heeft. Veel planten

in de natuur hebben

Middenduin. Onder vaak nog een functie

leiding van IVN-natuur- waar we eigenlijk geen

gids Yneke Bettink gaan weet van hebben!

deelnemers aan deze Vertrek om 16.00 uur

excursie op zoek naar bij de ingang van

planten die een genees- Middenduin aan de

WonenPlus houdt actie met politici

'uw tuin voorjaarsklaar'

Samen met een aantal enthousiaste mensen wil

WonenPlus Zandvoort haar leden aanbieden om
hun tuinen voorjaarsklaar te maken. Drie partijen

uit de Zandvoortse politiek hebben al enthousiast

gereageerd op de uitnodiging van WonenPlus om
mee te helpen. Zeker elf (voormalige én huidige)

raadsleden en partijgenoten hebben zich al aan-

gemeld om mee te doen aan deze actie.

WonenPlus, onderdeel

van stichting Pluspunt,

biedt praktische dienst-

verlening en ondersteu-

ningaan ouderen, gehan-

dicapten en chronisch

zieken zodat ze zo plezie-

rig mogelijk zelfstandig

kunnen blijven wonen.

Wij werken aanvullend

op al bestaande dienst-

verlening. WonenPlus

heeft als doelstel ling 'zo

lang mogelijk en zo zelf-

standig mogelijk thuis'.

H iervoor is het nod ig dat

Duur: 2 uur.

Deelname is gratis.

Aanmelden vooraf is

niet nodig.

Informatie: Yneke Bettink,

023-5254995 of

op www.ivnzk.nl.

Kijk ook eens op

www.natuurwegwijzer.nl

er een goed pakket aan

ondersteuning wordt

ontwikkeld waarmee
mensen in staat zijn daar

te blijven wonen waar ze

zich prettig voelen.

WonenPlus Zandvoort

wil, samen met leden van

politieke partijen, laten

zien dat we er zijn voor

hen die dat nodig hebben.

Volgende week meer

informatie over hoe men
zich kan aanmelden met

zijn/haar tuin of balkon.

WonenPlus Zandvoort,

tel. 5717220, info@ wonen

pluszandvoort.nl.

Tot en met zondag 7 mei 2006 exposeert Nel

Kerkman met haar oude en nieuwe kunstwerken

in het Zandvoorts Museum. In 1959 heeft zij

in Haarlem een opleiding in reclame- en illustra-

tietekenen gevolgd omdat van jongs af aan

tekenen haar heeft geboeid. Haar inspiratiebron

is de natuur en zij schildert en tekent dan ook
voornamelijk bloemen, dieren en mensen.

De expositie heet

'Kleur Koesteren',

wat een logische

naam is als je

de schilderijen en

tekeningen van

Nel hebt gezien.

De expositieruim-

te in het Zand-

voorts Museum is

één groot kleuren-

festijn geworden.

Een prachtig en

vrolijk geheel om
naarte kijken. Wat
meteen opvalt,

zijn de vele man-
dala's. Mandala

betekent cirkel in

het Sanskriet. In de cirkel

worden symbolen ge-

tekend waardoor er

bepaalde betekenissen

ontstaan in het kunst-

de subsidie onder voor-

waarden beschikbaar

wordt gesteld. Indien

de organisatie met een

tekort komt te zitten,

kan van de subsidie

gebruikworden gemaakt.

Klaas Koperzal uiteraard

tijdens 'zijn' concours,

Zandvoort weer extra

promoten!

Iets te
verkopen?

Plaats voor
slechts

€ 5,- een
'Zandkorrel'

Zie

pagina 8

werk. In een aantal man-

dala's van Nel staan

sprookjes centraal. En

ook het prachtige doek

'Zandvoort in beeld' is

een mandala, met de

Zandvoortse kleuren geel

en blauw, de drie harin-

gen, de watertoren en de

kust als symbolen in en

om de cirkel.

Wat nog meer bijzonder

is aan deze expositie, zijn

de schilderingen op

Chinees zijde. Vlinders en

bloemen in felle

kleuren. De lente

is voelbaar. Naast

beeldend kunste-

naar is Nel Kerkman

ook docente in

het schilderen op

zijde. Zij geeft les

aan bewoners van

Nieuw Unicum.

Bent u de winteren

de kou zat? Kom
dan deze warme en

kleurrijke expositie

bewonderen in het

Zandvoorts

Museum, geopend

van woensdag- tot

en met zondag-

middag van 13.00 uur

tot 17.00 uur. En met

ZandvoortPas is de toe-

gang tot het museum
helemaal gratis!

Zandvoorts Museum nu ook

voor ZandvoortPas houders

Met ingang van heden kan op

vertoon van een ZandvoortPas

gratis het Zandvoorts Museum
bezocht worden. In het muse-

um is veel te zien over het

verleden van Zandvoort. Het

museum huisvest een oud-

heidkundige afdeling, waar de

Zandvoortse historie wordt

tentoongesteld. Stijlkamers,

visserij-attributen, scheeps-

m ode Hen, schilderijen, foto's,

modellen van oude gebouwen

en videopresentaties verbeel-

den de overgang van vissers-

plaats naar badplaats voor een

groot publiek.

Openingstijden:

woensdagt/m zondag^.oo
tot 17.00 uur. Het museum is

rolstoel toegankelijk.

Antennes korter dan 5 meter

zijn vergunning vrij

Onlangs is commotie ontstaan na de plaatsing van een aantal

antennes op de kerktoren van de Agathakerk. Omwonenden
en ouders van kinderen van de Mariaschool zijn bang voor de

straling. Het college heeft antwoord gegeven op een brief die

door één van de ongeruste omwonenden is geschreven en waar-

in zei vraagt om opheldering.

Volgens het college zijn de

zendmasten voor UMTS en DCS

(bepaalde waarden voor mobie-

le telefonie) die korter zijn dan

vijf meter, vergunningvrij. Er

hoeft derhalve ten aanzien van

het bestemmingsplan geen

vrijstelling te worden gegeven

om de masten te plaatsen. Wel

moeten de operators (aanbie-

dersvan mobiele telefonie) zich

houden aan de afspraken die

zijn vastgelegd in het in juni

2002 gesloten convenant tus-

sen het Rijk, de Vereniging van

Nederlands Gemeenten (VNG)

en de operators. Een van de

afspraken is dat de operators

ieder jaar een 'plaats in gs plan'

bij de gemeente inleveren met

daarin opgenomen alle bestaan-

de en de voor dat jaar nieuw te

bouwen antenne-installaties.

In Zandvoort zijn op verschillen-

de locaties vergunningvrije

antenne-installaties geplaatst.

Op de locaties Bodaan (op 19

meter hoogte) en Strandhotel

Seinpostweg (op 28 meter hoog-

te) bevinden zich naast de GSM
antennes, ook UMTS antennes.

De mast die geplaatst is bij het

politiebureau op de Hogeweg,

is een C2000-mast. C2000-

masten zijn bedoeld voor het

digitale communicatieverkeer

van de hulpdiensten, zoals

politie en brandweer, en zijn

daardoor niet meer, via scan-

ners, af te luisteren ofte beïn-

vloeden. Deze masten zijn ook

vergunningvrij.

Uit wetenschappelijk onder-

zoek is gebleken, dat de

effecten van GSM antenne-

installaties niet schadelijk

zijn voor de gezondheid zo-

lang men zich niet in de

horizontale bundel van de stra-

ling op minder dan 3 meter

bevindt of op minder dan

0,5 meter achter, boven of

onder een GSM antenne-

installatie. Het Rijk hanteert

deze veiligheidsnorm (op basis

van onderzoek en advies van

de Gezondheidsraad) en heeft

de gemeenten verzocht het-

zelfde te doen. De in Zandvoort

geplaatste antenne-installa-

ties voldoen aan dit veilig-

heidscriterium.

Op dit moment wordt in

Zwitserland onderzocht of

de straling die vooral UMTS
masten afgeven, schadelijk is

voor de mensen. Op dit

moment heerst er enige

verwarring omdat uit een

onderzoek va nTNO is geble-

ken dat er een statistische

relatie bestaat tussen het

zich goed voelen van mensen

en de elektromagnetische

velden die lijken op die van

UMTS antennes. Of dit ook

schadelijk is voor de gezond-

heid is hiermee echter abso-

luut niet aangetoond.

De aan de kerktoren hangen-

de masten zijn dus volkomen

legaal en hoeven in principe

niet te worden verwijderd.

gm Met OOG en OORw DE BADPLAATS DOOR
Pasen

Hoewel we nog een dikke

maand moeten wachten

voordat het Pasen wordt, lig-

gen de overheerlijke, choco-

lade paaseitjes alweer volop

in de winkels. Op de informa-

tie borden bij de toegangs-

wegen staat de paasrace van

het circuitpark al vermeld.

Hopelijk zijn alle bouwactivi-

teiten aan de Boulevard en

het Raadhuisplein af, zodat

we de toerist weer kunnen

verwelkomen in ons mooie

dorp. De vlaggen die wappe-

ren aan de vlaggenmasten in

de diverse rotondes zullen

weer voor nieuwe exempla-

ren vervangen moeten wor-

den. Ze zien erecht niet uit, ze

zijn vaal en versleten. Zou de

oude raad nog een potje heb-

ben gereserveerd om de vlag-

gen voor Pasen te vervangen?

Lentemarkt

De meteorologische lente

is op 1 maart begonnen

en duurt tot 31 mei. De

astronomische lente

begint op 20 maart en

als we de VVD moeten

geloven is hun lente op

7 maart gestart. Maar
wilt u echt genieten van

uw lentekriebels? Ga

dan op 22 maart naar

Nieuw Unicum. De afde-

ling dagbesteding orga-

niseert op de Brinck een

gezellige lentemarkt. Er

staan kramen met zelf-

gemaakte lenteproduc-

ten, de Nieuw Unicum

kippen hebben verse eitjes

gelegd en er is een demon-
stratie haringkaken en er zijn

lentebloemstukken te koop.

Ook is er een demonstratie

manden vlechten, kaarsen

maken en producten gemaakt

van honing. Als afsluiting

(rond 15.00 uur) is er een val-

kenier aanwezig die een

show geeft met zijn roofvo-

gels. De lentemarkt is open

van 10.30 tot 16.00 uur,

Nieuw Unicum is te vinden

op de Zandvoortselaan 165.

Toen waren het er nog drie!

Het lijkt wel op het boek'tien

kleine negertjes'van Agatha

Christie. Alleen zijn het er nu

geen tien maar twaalf. Er

waren twaalf witte bankjes en

ze stonden op het Badhuis-

plein in het duingedeelte. Ze

werden door de toerist veel

gebruikt om de schoenen aan

te trekken, zand te verwijderen

uit schoenen of men zat op het

bankje te genieten van zijn

wandelende medemens. Echter,

bij het muziekspektakel van

Zandvoort 700 (2004) stonden

er acht bankjes in de weg. Ze

werden weggehaald om nooit

meer terug te keren. Bij het

afbreken van het tijdelijke

Casino werd er nog eens één

bankje in puin gereden en het

betekent, als u hebt meege-

teld, dat er nog maar drie

bankjes over zijn. Met Pasen

wordt het geen eieren maar

bankjes zoeken op het

Badhuisplein.

En de winnaar is?

De SP had tijdens de verkie-

zingsstrijd vele actie's. Een

ervan was "hoeveel zetels

denkt u dat de SP Zandvoort

op 7 maart zal behalen". Bij het

goede antwoord werd eronder

de gelukkigen een boodschap-

penmand verloot. Op 7 maart

tijdens de nacht van de win-

naars en verliezers werd er in

café Koper door Ingrid de

Leeuw de trekking verricht

onder inzenders die 1 zetel

voorspeld hadden. Onder

grote hilariteit werd de naam
van wethouder Kooiman

getrokken. Hij is de gelukkige

winnaarvan de boodschap-

penmand. Of wethouder

Kooiman nog aanblijft in het

college is onbekend. Daarom

is het juist erg leuk dat hij

naar huis gaat met de bood-

schappenmand. Een kleine

geste van de SP Zandvoort en

de Zandvoortse bewoners

voor zijn inzet als wethouder.

Stationslift

Zo langzamerhand wordt

deze lift een soap verhaal. Bij

de opening van de lift waren

er al 'kleine schoon heidsfout-

jes'en de benamingvan de

etage is lachwekkend. Maar
bij het volgende verhaal

vraag ik me af; hoe betrouw-

baar is de lift? Van de week
wilde iemand met zijn scoot-

mobiel voor de tweede keer

met de stationslift van de

straatkant naar beneden (de

tunnel). De deur stond uitno-

digend open en ze reed naar

binnen. Tijdens het binnen-

rijden had ze wel een klein

hoogteverschil naar

beneden gemerkt

maar oké, dat kan,

niet waar? Wat ze

ook probeerde, er

kwam geen beweging

in de lift. Prima, dan

maar naar achteren er

weer uit. Zogezegd,

zogedaan maar door

h et n ivea uve rsch i I wa s

het onmogelijk om op

eigen kracht uit de lift

te komen. Met een

druk op de gele nood-

bel is het de bedoeling

dat men de situatie

kan uitleggen. Mooi

niet, er werd op het nood-

signaal helemaal niet

gereageerd! Er staat ook

geen telefoonnummer van

het bedrijf of persoon die je

bij calamiteiten kunt bellen.

Goede raad is dan duur.

Gelukkig stond de deur

nogopen en de persoon had

een mobieltje bij haar.

Uiteindelijk heeft ze enkele

vrienden gebeld die haarsnel

uit haar benarde situatie

haalde. Moraal van het ver-

haal; ga niet zonder je mobiel

de stationslift in want de reis

naardetunnel kan heel lang

duren. Wordt ongetwijfeld

vervolgd.

<fa
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CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

LEEUWERIKENSTRAAT 16/4 ZANDVOORT

• 3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon

op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

• Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken,

bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 80 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

TOLWEC 4-A ROOD ZANDVOORT

• In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning

met royale garage/loods op de begane grond

• Woonkamer, keuken met deur naar balkon,

1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

• De woning dient geheel gerenoveerd te worden
• Gaskachel verwarming

• Woonoppervlakte ca 45 m 2
(excl. loods)

Vraagprijs: € 129.000,-

VERKOOPADVIES

Wat kan uw woning opbrengen
op de huidige markt ?

Hoe gaat de verkoop
van een woning in z'n werk ?

Op deze en andere vragen geven wij u graag antwoord.

Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak !

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen, fraai verbouwd

3 kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)

• Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard

• Licht afgewerkt, om zo te betrekken!

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Evt. garage te koop ad. € 29.500,-

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,-

PASSACE 7 ZANDVOORT

• Winkelruimte op levendig locatie nabij station,

boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m 2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m 2

• Cv. gas

• Geen buitenruimte

• Op korte termijn te aanvaarden

Huurprijs € 1.500,— per maand (excl.)

DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen 3 kamer appartement

(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

• Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

aan de achterzijde en een nette badkamer
• V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

DoorLienke Brugman

Van prettig werk
word je niet moe!

Nog nooit heb ik een tweeling gezien die zo weinig op

elkaar lijkt. "Het is wel eens anders geweest", vertellen

Patricken Arlan Berg. "Tot ons 13e jaar hadden weeën
ketting met onze naam erop nodig om ons uit elkaar

te houden". Nu Patrick echter een bril draagt en Arlan

(volgens zijn broer) wat in omvang is toegenomen, is

verschil tussen beiden duidelijk merkbaar.

Patrick en Arlan Berg

Als eeneiige tweeling hebben

ze echter nog wél een duide-

lijke overeenkomst. Beiden

zijn ze "besmet met het work

aholic virus" en zijn ze niet te

stuiten in hun activiteiten voor

het ondernemerschap. Beiden

hebben een viskar, Arlan heeft

er zelfs twee; één op de boule-

vard en een viskar op het

strand. Hij is franchise onder-

nemer van Kroon Vis. Patrick

beheert samen met zijn echt-

genote de alleraardigste viskar

'De Zeemeermin'op de Noord-

boulevard. Hij is vooral bekend

bij veel Zandvoorters die hier

regelmatig een harinkje komen

eten. Toeristen lopen vanaf het

Center Parcs ook dagelijks

langs bij 'De Zee meermin' voor

versgebakken kibbelingof een

heerlijke zalmsalade, zodat de

loop er goed in zit. "Ik ben ook

de enige viskraam in Zandvoort

waar je 'vuile haring' kunt

kopen", aldus Patrick. Op mijn

verwonderde blik legt hij

uit, dat deze term geldt voor

haring die niet is schoon

gemaakt. "Veel Zandvoorters

willen het zelf doen. Waarom?
Omdat ze het leuk vinden

of om nog versere vis op

hun bord te krijgen. Vuile

haring is ook goedkoper, per

12 stuks betaal je € 8.50". Wie

regelmatig bij 'De Zeemeermin'

haring koopt is goed af met

een strippenkaart die Patrick

heeft ingevoerd. De kaart is

voor € 15,- te koop, goed voor

10 haringen die dan €1,50

per stuk kosten in plaats van

€1,75. In het najaar geeft

Patrick voor de klanten met
een strippenkaart een heuse

haringproeverij zodat men zelf

kan kiezen welke haring de rest

van het jaar de voorkeur heeft

gekregen. "In 2005 hebben we
de proeverij in een strandtent

gehouden, heel succesvol",

glundert de jonge ondernemer.

Het organisatietalent van

Patrick en Arlan is gigantisch

te noemen. Naast hun drukke

werkzaamheden aan deviskar,

waarbij elk zijn eigen bedrijfje

runt, zijn beiden 's winters ook

actiefin de catering en op pad

met hun hari ngba kf iets. "In de

zomer is daar geen tijd voor,

want dan werken we continue

7 dagen per week (van april

t/m oktober). In de winter is

het wat rustiger en ben ik

woensdags vrij, maardiedag
is gereserveerd voor mijn

vrouw en onze twee zoontjes.

Tussendoor is er dan wat

meer tijd voor het maken van

visschotels voor feesten en

partijen.We merken helemaal

tijdens de kerstdagen en oude-

jaarsdag dat de verkoop van

opgemaakte visschotels enorm

is toegenomen. Hard werken

dus voor de twee broers.

"Maar,"zegt Arlan stellig," als

je met plezier werkt word je

niet moe. In februari 2006
hebben we een week lang met

zijn zessen (ook de echtge-

notes en parttimers hielpen

mee) een catering verzorgd

voor een Duits bedrijf in de

Jaarbeurshallen te Utrecht.

Met de eerste dag een uit-

gebreid ontbijtbuffet en de

overige dagen met belegde

broodjes, haring, Duitse brat-

wurst, koffie, bier en frisdran-

ken. Het Duitse bedrijf had

een complete keukeninstal-

latie neergezet waar we
gebruik van konden maken,

wij moesten de ingrediënten

verzorgen én alles klaar maken.

Dat waren lange dagen; om
7 uur waren we in Utrecht

paraat en een uur of tien

waren we weer thuis. Voordat

jediedagallesweeroporde

had (in en uitladen, schoon

maken, opruimen) was het zo

maar half twaalf voordat je

na een douche in je bed lag",

grinniken Patrick en Arlan. Ze

hebben goede herinneringen

aan die week.

Naast zijn werk aan de viskar

is Arlan druk doende (alsof hij

tijd over heeft) om een zeep-

kisten race te organiseren in

de Haltestraat, voor de jeugd

van 4 t/m 18 jaar en ouder.

Sponsors zijn er al, deflyers zijn

uitgedeeld op de scholen. Hij

doet het omdat hij het leuk

vindt en men niet altijd moet

zeuren dat er niets te doen is

in het dorp. "Je moet ook actie

ondernemen", is zijn mening.

Zondag 16 juli organiseert hij

ook nog een wielerronde en

solexrace in het dorp, over

ondernemerschap gesproken!!

Informatie hierover stond

vorige week al in de krant en

is tevens te vinden op www.
zeepkistenracezandvoort.nl

"Kom maar eens langs", zegt

Patrick enthousiast. Dat doe ik

zeker met de belofte om voor

hem een jonge, enthousiaste

medewerker te zoeken met

200% inzet.

Tel. 06-513 53 653.

De Zeemeermin,

Noordboulevard ter hoogte

van Center Parcs Zandvoort.

Politieke Column

Verkiezingen in Zandvoort

De stemmen zijn geteld, het

oordeelvan de kiezers is geveld.

Een opvallende uitslag valt

Zandvoort ten deel, partijen

die grote inzet hebben getoond,

worden door de kiezer niet

beloond. Geen initiatief tonen

en schoppen naar het college

wordt wel beloond.

Opvallend hoog is het aantal

uitgebrachte stemmen op de

VVD, en op de heer Michaël

van Praag in het bijzonder,

waarmee ik de VVD van harte

feliciteer. Een directe oproep

aan de bewoners van Bentveld,

omdat de heer van Praag hun

belangen het beste zou kun-

nen behartigen bij een even-

tuele samenvoeging met de

gemeente Bloemendaal, wat

helemaal niet op stapel staat,

zal daar zeker toe hebben

bijgedragen.

Op het laatste moment zijn

er, door bewoners(verenigin-

gen) van de Midden Boulevard

advertenties geplaatst, die op-

riepen om vooral op de VVD en

het OPZ te stemmen en niet op

het GBZ, CDA en SP. De rede-

nen hiervoor zijn duidelijk,

GBZ, CDA, en SP staan achter

het plan MB.VVD en OPZ niet!

Deze twee partijen, hebben

immers beloofd dat, wanneer

zij het voor het zeggen krijgen,

zij het raadsbesluit MB terug

zullen draaien. Weg gemeen-

schapsgeld, geloofwaardig-

heid en alle kansen op subsi-

diesvan hogere overheden.

Het bestuurvan devereniging

Bewoners Belangen Kostver-

loren heeft gemeend zich ook

met de verkiezingen te moe-

ten bemoeien, door het rond-

brengenvan een aantal strooi-

folders waarin GBZ zwart

werd gemaakt. In deze oproep

om vooral niet op GBZ te

stemmen, werd ondermeer

gesteld dat GBZ veel inwoners

heel veel ellende heeft aange-

daan. Welke ellende werd

gemakshalve niet vermeld.

GBZ kan nooit alléén aanspra-

kelijk zijn voor genomen
raadsbesluiten, immers een

besluit moet met meerder-

heid van stemmen genomen
worden, dus minimaal 9 stem-

men! Men zou er zelfs een

compliment uit kunnen halen,

blijkbaar is GBZ in staat ge-

weest om met vier stemmen
besluiten te kunnen nemen.

Een van de leden van de BBK,

de heer R. Zu uren donk, heeft

al eerderfolders rondgebracht

met een oproep om, in grote

getale, te verschijnen op een

bewonersavond, met aantij-

gingen richting het gemeente-

bestu ur i.v.m.de herinrichting

LDC.Ook het rondbrengen van

folders op de Zandvoorstelaan

waarin ik persoonlijk en zakelijk

werd beschadigd is voorde heer

Zuurendonk geen probleem.

Het frustreren van de uitslag

van de gemeenteraadsver-

kiezingen is door deze groep

vuilspuiters gelukt. Laat u zich

alstublieft niet meerverleiden

tot het geloven van de, naar

mijn mening, onzin die ver-

spreidt wordt door een groe-

pering die zich BBK noemt,

daarmee kan in de toekomst

een hoop ellende voorkomen

worden.

Ik ben de kiezers die het ver-

trouwen in ons hebben uitge-

sproken dankbaar dat zij zich

niet hebben laten beïnvloe-

den door al deze negatieve

geluiden. Ik betreur het dat

anderen zich wellicht om de

tuin hebben laten leiden door

eerdergenoemde bewoners-

verenigingen, daarmee is een

echte Zandvoorste politieke

partij beperkter in haar

invloed geworden.

GBZ zal, ondanks dat er ons

nu nog maar één zetel rest,

doorgaan op de ingeslagen

weg.

Eerlijkheid, openheid en poli-

tiek bedrijven zonder mensen

te beschadigen, is en blijft ons

motto. GBZ is en blijft recht

door zee!

Astrid van der Veld, (ex) raads-

lid GBZ

(volledige tekst op www.zand-

voort.nl) I



www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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023-5734001

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl

Tel.: 06-20 31 67 66
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Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

Het Nederlandse + Rode Kruis,
afd. Zandvoort

Het bestuur van de afdeling Zandvoort
nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

alg. ledenvergadering, die gehouden zal worden
op zaterdag 25 maart 2006 om 17.00 uur in het

Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.

Agenda:
• Opening • Notulen jaarVledenvergadering 10-09-2005*

• Ingekomen stukken / Mededelingen
• Bestuursverkiezing • Districtsaangelegenheden

• Begroting • Rondvraag en sluiting

* De desbetreffende stukken liggen vanaf

16 maart 2006 in het Rode Kruisgebouw ter inzage.

Na afloop is er een gezellig samenzijn.

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Garages te huur

aan de

Trompstraat en

Van Galenstraat,

€105,00

per maand.

Makelaar o.g.

H.W.Coster,

tel:

0294-412942.

Aangeboden: Amsterdam

Slotermeer, laagbouw,

mooie 2-kamerwoning

met box. Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.

Huur:€ 175,00 p.m.

Gevraagd:woning in

Zandvoort. Mag ook een

seniorenwon ing zijn. Tel.

020-6149567

Nieuw in Zandvoort:

Onderhoudsbedrijf

Rohde.

Voor elke klus,

groot of klein,

voor particulieren en

bedrijven.

Tel. 023-5403144 of

06-38782747

(i.b.v. KvK nummer)

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam).

Telefoon

Te huur:

7om2 winkelruimte +

opslag, Grote Krocht

bij AH. Contract loopt

tot 15-2-07 en kan

verlengd worden.

Voor info: 06-23677595.

Te huur gevraagd

in Zandvoort:

3- ka merappartement

(met lift of

benedenwoning).

Reacties:

06-51918676

Aktie:
Voor 15 april uw racket laten

bespannen voor € 17,50

incl. Prince Tournament snaar.

Adres: Diaconiehuisstraat 7

Tel. 06 480 621 32 of

023 - 888 0293
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ZANDUOOR
Door Nel Kerkman

Er waren met de krokusvakantie veel jongeren niette bereiken en

dat betekende voor mij veel bellen en goed zoeken naar jongeren

die zich in Zandvoort vermaken, zoals vorige week llja en Danitsja.

Gelukkig waren zij niet de enige die hier waren gebleven. Via zijn

vriend Thomas van Staveren kwam ik terecht bij Robert Kramer,

geen familie van Jerry Kramer. Robert is geboren op 22 april 1992

en is op een na de oudste van zijn drie broers. Hij woont in het groe-

ne hart van Zandvoort en voelt zich daar happy.

School

De Mariaschool in Zandvoort

was de basisschool van Robert

waar hijThomas heeft leren ken-

nen. Ze hebben veel gemeen,

onder andere zijn ze alle twee

geen spontane praters en het is

moeilijk om het een en ander

van ze boven tafel te krijgen. Qua

schoolkeuze zijn de vrienden uit

elkaar gegaan. Thomas is naar het

Sancta gegaan en Robert fietst

elke dag met een ander groepje

jongens naarde Kennemer Lyceum

in Overveen. Robert zit in de 2e

klas van het gymnasium en vindt

Frans een moeilijk vak. Dat komt

volgens hem door de docente

die de stof niet zo gemakkelijk

uitlegt. Daar en tegen heeft hij

geen problemen met de andere

vakken. Robert heeft nog geen

Robert Kramer

kort, overgegaan naar karate.

Samen met zijn broer en een

vriend gaan ze een keer per week

daar naar toe. Tenslotte speelt

Robert piano en sinds een jaar

krijgt hij pianoles in Haarlem. Hij

vindt muziek spelen erg leuk en

zijn broer speelt sinds kort gitaar.

Tijdens zijn pianolessen speelt

hij veelal klassiek maar daar gaat

zijn voorkeur niet naar uit en bij

nader inzien heeft Robert nog

niet echt een muziekvoorkeur.

Zandvoort

Robert is een tevreden mens en

mist in Zandvoort niet zoveel. Er is

volgens hem genoeg te doen in

het dorp. Hij is samen met

Thomas een paar keer naar de

disco van AKZA geweest maar

"Ik word van engelse drop misselijk"

flauw idee wat hij straks na zijn

studie gaat doen. Eerst maar het

gymnasium af maken. Hoewel,

zegt Robert aarzelend, natuur-

kunde en proefjes doen met een

microscoop dat lijkt me wel wat.

Maareen echte beroepskeuze?

Daar moet hij nog een nachtje

over slapen.

Interesse

Ook Robert is een echte padvin-

der en zit op de scouting St.Willi-

brordus. In 2004 is de scouting-

groep naar Camp Downe in

Engeland geweest. Het was er

erg gezellig en hij heeft onder

meer kennis gemaakt met pad-

vinders uit verschillende landen.

Na zes jaar judo is Robertsinds

dat trekt hem nu niet zo. Hij mist

zelfs geen speelterrein in de zijn

woonbuurt. Samen met zijn

broers en vrienden voetbalt hij

in de tuin want, zoals Robert

zegt, die is groot zat. Heerlijk om
zo tevreden te zijn als Robert.

Zelfs zijn foto is meteen prima.

Ik hoop dat ik overeen pa ar ja ar

nog eens een interview heb met

Robert. Dan vertelt hij vast veel

meer over zijn belevenissen en

zijn toekomstplannen. Nu is het

allemaal best eng, maar troost

je Robert je bent niet de enige

die het eng vindt ( er zijn zelfs

jongeren die helemaal niet dur-

ven). Bedankt voor je interview,

we zien elkaarvast nog wel eens

ergens. Het gaatje goed.

GGD pakt overgewicht jeugd aan

Voorkomen van overgewicht heeft een hoge prioriteit bij de

GGD Kennemerland. Jeugdartsen en sociaal verpleegkundigen

onderzoeken ruim 85% van de kinderen in de groepen 2, 5 en 7

van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Tijdens deze onderzoeken is het gewicht een belangrijk onder-

werp. De GGD is sinds kort gestart met een regionaal project

om overgewicht aan te pakken.

Uit landelijk onderzoek is geble-

ken dat 14% van de jongens en

17% van de meisjes te dik zijn.

Ook een onderzoek van onze

regionale GGD laat ongeveer

dezelfde cijfers zien. Vooral kin-

deren van allochtonen (met

name kinderen van Turkse

afkomst), lager opgeleiden en

kinderen uit één-oudergezinnen,

hebben vaker met overgewicht

te maken dan die uit andere

groepen van de bevolking.

De GGD heeft de cursus Fit,

Food &; Fun voor kinderen van

8-12 jaar met overgewicht en

hun ouders ontwikkeld. Deze

cursus heeft vorig jaar 2 keer

gedraaid. Ook voor 2006 staat

de cursus op het programma.

Een soortgelijke cursus is voor

oudere kinderen in de maak.

Kleuters tot 8 jaar met over-

gewicht leren meer te bewe-

gen door de pilot cursus:

Kangoeroe.

De GGD werkt dan ook nauw
samen met de Jeugdgezond-

heidszorg (JGZ), de Voedings-

voorlichtingen Dieetadvisering

van deThuiszorg, Sportservice

Noord-Holland en de lokale

sportloketten. Eén van de taken

van de JGZ is het begeleiden

van gezondheid, groei en ont-

wikkeling van het kind via de

consultatiebureaus. De preven-

tieve gezondheidsonderzoeken

zijn bedoeld om ziekten en

problemen op latere leeftijd

te voorkomen. Nu wordt er dus

ook gekeken naar het gewicht

van de jeugd in verhouding

tot hun lengte en kan er in

een vroeg staduim worden

ingegrepen.

Bron: www.zandvoort.nl

De Wurf brengt: 'Kinderen der zee'

Folklorevereniging De Wurf brengt komende zaterdag en de

zaterdag daarna het door Jan Steen geschreven toneelstuk

'Kinderen der zee' op de planken. Uiteraard zal De Krocht de plaats

der handelingen zijn en is er na afloop het bekende 'bal na'.

Het toneelstuk speelt zich afrond

1890 als er armoede is in

Zandvoort. De Wurf wil in eerste

instantie in hun toneelstukken

laten zien hoede klederdrachtvan

die tijd was. Nu hebben ze zelfs

attributen waarmee ze kunnen

laten zien hoe de inrichting van

een doorsnee huis toentertijd was.

Jacobusvan Looy,een kunstschil-

der uit Haarlem, komt naar

Zandvoort om datgene vastte

leggen op het doek, wat volgens

hem op den duur zal worden

afgebroken. Hij wordt in eerste

instantie niet door de stugge

Zandvoorters geaccepteerd.Toch

ontstaat erop een gegeven ogen-

blik een band met een jonge

Zandvoortse en wordt de schilder

uiteindelijk in de Zandvoortse

gemeenschap opgenomen.

Van Looy heeft echt bestaan

maar niet zeker is of hij inder-

daad de Zandvoortse gebouwen

voor het nageslacht heeft vast-

gelegd omdat het Zandvoortse

college geen interesse had om
schilderijen met als onderwerp

Zandvoort, aan te schaffen.

De fantasie van Steen zorgt

ervoor dat er een komisch

toneelstuk ontstond met als

klapstuk een tentoonstelling

in de boerderij aan de Kleine

Krocht waar Van Looy woonde,

die wordt afgesloten met een

groot feest.

De voorstellingen van De Wurf

in De Krocht beginnen om 20.00

uur.zaal open 19.15 uur. De kaar-

ten kosten €7 per stuk en zijn in

de voorverkoop te verkrijgen bij

Ans Veldwisch, tel: 023-5716487

en Mieke Hollander, tel: 023-

5717225.Tevens bestaat de moge-

lijkheid om kaarten, indien nog

voorradig, voor aanvangvan het

programma te kopen bij de

ingang van de zaal.
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oDe zebra in pyjama

"Zeg pap", zegt kleine Hansje en blijft in Artis staan.

"Die zebra is vanmorgen vast erg laat opgestaan"

"Nee hoor", zegt pappa lachend, "dat is toch echt nie

't Pyjamajasje draagt hij beslist het hele jaar".

aar.

"Dat vind ik naar", zegt Hansje. "Zal ik even aan hem vragen

of hij voor een enkel keertje mijn ruitjesjas wil dragen?"

Lienke.
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Zondag 19 maart:

Martijn Oosterhuis
in theaterzaal van
Circus Zandvoort

Wie Stand-Up Comedy van

cafés en rokerige zaaltjes

naar een avondvullend

theaterprogramma wil

tillen, moet van goede

huize komen. Een kwartier

grappen maken en het

publiek inpakken is van

een geheel andere orde

dan publiek anderhalf

uur in een theaterzaal bij

de les houden. Martijn

Oosterhuis heeft er geen

enkel probleem mee.

"Van huis uit" heet het

tweede programma van

Martijn Oosterhuis.

Zowel persoonlijke als

actuele verhalen en anek-

dotes volgen elkaarin hoog

tempo op. Opvoeding,

achtergrond, volwassen

worden en alles wat daar-

bij komt kijken, wordt

door Oosterhuis beschre-

ven. Geen adempauzes,

naadloze overgangen,

geen gekunstelde verha-

len om naar een grap toe

te werken. Gewoon uit de

startblokken vliegen en

er op los scoren. Dit doet

Martijn Oosterhuis in

Zandvoort.

Aanvang voorstelling:

20.15 uur>

toegang € 12,00.

Kaarten zijn te verkrijgen

aan de balie van Circus

Zandvoort,

tel. 023-571 86 86.

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Euro breakdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 ZandvoortopZaterdag(H)

o/gemeenteraadvergade ring

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H)

v 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 TeppZeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 The Groove Empire

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTVN-H
RADIDHV NOBNrj -HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

18.00 uur12.00

18.00 -

22.00 -

22.00 uur

08.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziekvoornamelijk uit dejaren

60,70 en 80.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

I I

Dreamer
Gebaseerd op een

waargebeurd verhaal

Dreamer is een spannen-

de en ontroerende fami-

liefilm over pech, hoop,

paarden en het jonge

meisje Cale. Haar droom

is een afgedankt paard

weer op de renbaan te

krijgen met haarvader

als trotse trainer. DREA-

MER is geïnspireerd op

een waargebeurd ver-

haal. Ben Crane (Kurt

Russell) was ooit een suc-

cesvolle renpaardenfok-

ker. Maar nu moet hij als

trainer veel geld verdie-

nen voor zijn onsympa-

thieke baas Palmer (David

Morse). Toch is zijn doch-

tertje Cale (Dakota Fan-

ning) gekop haarvaderen

op de paarden. Ze smeekt

hem dagelijks mee te

mogen naarde renbaan.

Maar op de dag dat ze

eindelijk mee mag, ziet ze

hoe het jonge paard Sonya

valt en haar been breekt.

Ben krijgt zijn ontslagen

het paard wordt zonder

pardon door de eigenaar,

de baas van Ben, afge-

schreven. Het is tekenend

voor de carrière van Ben

dat hij het afgedankte

paard als goedmakertje

meekrijgt. Cale ziet het

niet zo somber in als haar

vaderen zet alles op alles

om Sonya een tweede

kans te geven. Want haar

doel staat vast: hun paard

zal niet alleen meedoen

aan de Breeders' Cup

Classic, maar ook win-

nen! Dat zou niet alleen

een overwinning beteke-

nen voor Sonya, maar
vooral voor haarvader.

(Bron: RCV)

2 L

Filmprogramma
1 6 t/m 22 m aart

Dagelijks

1 130

IV £iVtiw, die 'jfeks

\& -en ilc -XÏMrfast

Vr/Za./Ma,/Di.AVo.
16,15

|

Dreamer

,

my dreamhorse
Kurt Kus*ei &

™) Dakoci Fanning,

Do/Vr./Za./MaVDi.
20.00

A StfVi'ii SpiMhrcg h'ilni

MUNICH
Rrk Knnn L run iel <irnig. L

|tf^ Geoffnei' Rush

MOVIEDINNER
Bioscoopkaarl en
3-gongen diner
e l?,CK)

TAFE^EIF

Wo. 19.30 Filmclub

Broken
Flowers

IQ3 Sliiimii SEoru.'

Circus Zund tuurt
Uaithuispltin 5

2043 JM. Zandvoort
Tel: (OU) STIJtÓHd

W WW.Cl HCLS/AMM (JOU T
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Shoppen bij vernieuwde Confet'ti

Kledingzaken heeft Zandvoort

niet in overvloed. Voor de laat-

ste mode ga je meestal _
naar Haarlem of Amster-

|

dam.Maarer is goed nieuws I

voor de shoppers, de Zand-

voortse modezaak Confet'ti

(Haltestraat) is na elf jaar

gerestyled. Niet alleen het

pand zelf is opgeknapt met

nieuwe verlichting, nieuwe

vloeren en een laagje verf,

maar ook het aanbod is

uitgebreid. Confet'ti verkoopt

nu ook de populaire merken

Inwear, Mexx, XX By Mexx en

Jackpot. Het trendy en betaal-

bare merk Vero Moda
behoort natuurlijk nog

steeds tot het kleding-

aanbod van de modezaak.

Voor leuke accessoires,

zoals tasjes en sieraden,

hoefje deze winkel (en

Zandvoort) niet uit. Dus

dames, haal uw hart op,

ga eens shoppen in onze

eigen badplaats!

Dinersoapbij NH Hoteles

Een bedrijfsuitje of vrijgezel Ie nfeest op een originele manier

invullen? Ca daar maar eens aan staan! Met bowlen of karten

als bedrijfsuitje hebben we het eigenlijk wel gehad en gewoon
uit eten met een vrijgezellenfeest is zo, 'gewoon'. "Kunnen we
voor dit bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest niet eens iets anders

gaan doen?" is de veelgestelde vraag.

Jazeker wel! Vanaf heden

bestaat de mogelijkheid om in

Zandvoortse NH Hoteles, tegen-

over de ingang van Circuit Park

Zandvoort, een 'Big Soap Diner'

of 'BigTrouble Schandaaldiner'

te boeken. Een vrijgezellen- of

bedrijfsfeest vol soap, gossip

en schandalen aan tafel!

Tijdens dit feest ga je dingen

doen en zeggen die normaal

gesproken écht niet kunnen.

Liegen, roddelen en je neus ste-

ken in andermans zaken?

Tijdens het Soap- of Schandaal-

diner mag het allemaal.

Sterker nog, het is juist de

bedoeling om jezelf op dit

feest eens lekker onbeschoft

en achterbaks te gedragen. En

dat jouw personage gemeen,

pervers of crimineel is, daar

kun jij toch niks aan doen?

Niet voor elk bedrijfsuitje

of vrijgezellenfeest!

Maar: het Big Secret Soapdiner

en het BigTrouble Schandaal-

dinerzijn niet geschikt voor elk

bedrijfsuitje of vrijgezellen-

feest. Om deze dinerspelshows

te kunnen waarderen moet

je namelijk minimaal prettig

gestoord zijn en ziekelijk

nieuwsgierig. Anders werkt het

niet. Maar dan kun je het

volgende personeelsuitje of

vrijgezellenfeestje altijd nog

gaan midgetgolfen.Of naar de

kaasboerderij. Ook leuk!

Gek genoeg voor een

Bigsecret bedrijfsuitje?

Maar de vraag is natuurlijk of

de collega's hierwel gekgenoeg

voor zijn, dus of Big Secret of

Big Trouble niet te gewaagd
zijn als invullingvoor het bedrijfs-

uitje. Aan de andere kant: in

sommige bedrijven is de wer-

kelijkheid nog erger! En hoe zit

dat met een vrijgezellenfeest?

Big Secret maakt namelijk van

de meest brave vrijgezel nog

een sloerie of een leugenaar.

Helaas maarvooréén avond,

maar toch. Zal dat niet tot gees-

telijke schade leiden bij de mei-

den die meegaan? Of wordt

het juist een openbaring?

De dinershows worden

omringd door een drie gan-

genmenu op hoog niveau. U

kunt informatie krijgen bij NH
Hotels in Zandvoort en via de

website www.bigsecret.nl en

uh....laat u niet gek maken!

WonenPlus zoekt groene vingers!

WonenPlus Zandvoort is op zoek naar mensen met groene

vingers die het leuk vinden om ouderen en gehandicapten te

helpen met lichte tuinwerkzaamheden.

Het voorjaar zit in de lucht en

in veel tuintjes is een hoop te

doen. Voor een aantal abonnees

van WonenPlus is het echter te

zwaarom detuin bij te houden.

Een vrijwilliger met groene vin-

gers is voor hen een uitkomst.

De tuinvrijwilligers van Wonen-

Plus zijn niet langerdan 1 V2

uur in een tuin actief en bepa-

len zelf het moment waarop zij

dit doen. De werkzaamheden

in de tuin omvatten licht snoei-

werk, het maaien van het gras,

wieden of planten. Naast een

gezellig kopje koffie kan de

vrijwilliger rekenen op een

onkostenvergoedingen diverse

scholingsmogelijkheden bin-

nen een leuke organisatie.

WonenPlus betekent voor veel

ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten het verschil tus-

sen thuis blijven wonen in de

eigen omgeving, of verhuizen

naar een aangepaste woning

of verpleeghuis. Door een zeer

breed dienstenaanbod kunnen

abonnees precies die diensten

afnemen die zij nodig hebben

om zelfstandigte kunnen blijven

wonen. WonenPlus Zandvoort

is bereikbaarop maandagt/m

donderdagochtend. Tel. 5717220

of mail naar info@wonenplus-

zandvoort.nl

WonenPlus Zandvoort is onder-

deel van de stichting Pluspunt

en werkt binnen de organisatie

samen met de dienstverlening

van locatie centrum aan de

Willemstraat.

Op 8 april houdt WonenPlus

Zandvoort een voorjaarsactie.

Een aantal politici van lokale

partijen zullen WonenPlus

éénmalig bijstaan in het

voorjaarsklaar maken van

een aantal tuinen. Doet u

mee met deze actie? Dan kunt

u ervaren wat vrijwilligerswerk

bij WonenPlus inhoud.

Niet in paniek raken bij het

vinden van dode vogels

De vogelgriep grijpt om ons heen. Het is niet meer de vraag of

er in Nederland vogelgriep gaat uitbreken, het is alleen nog

maar de vraag wanneer. Het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal richt-

lijnen opgesteld waar men zich, voorzichtigheidshalve, aan dient

te houden. Omdat Zandvoort te midden van natuurgebieden

ligt en er diverse trekroutes langs onze kust liggen, hebben wij

voor u een aantal zaken op een rijtje gezet.

Allereerst de vraag:

wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza)

wordt veroorzaakt door een

virus dat verwant is aan het

menselijke griepvirus. Vogel-

griep is vooral zeer besmet-

telijk voor kippen en kalkoenen.

De ziekte verloopt bij deze

dieren heel snel en heeft

duidelijke ziekteverschijnselen.

De ziekte verspreidt zich via

de lucht en via vogelmest.

Via voedsel kan het virus in

principe niet worden over-

gedragen.

Besmettingen

In een aantal werelddelen,

waaronder Europa, waart

momenteel het zogenaamde

H5Ni-virus onder pluimvee

rond. In Vietnam, Cambodja,

Thailand, Turkije en Irak zijn

mensen ernstig ziek geworden

van het virus en een aantal is

als gevolg daarvan overleden.

Zij zijn waarschijnlijk besmet

geraakt na intensief contact

met zieke of dode vogels.

Maatregelen

Er bestaat een theoretische

mogelijkheid dat het virus ver-

andert naar eenvirusd at van

mens op mens overdraagbaar

is. Dat zou gevolgen kunnen

hebben voor de volksgezond-

heid in verschillende landen.

De Europese Commissie heeft

maatregelen getroffen om de

kans op versleping van het

virus naaren binnen Europa zo

klein mogelijk te maken. Deze

maatregelen betreffen een

Europees importverbod van

levend pluimvee, pluimvee-

vlees, -producten, broedeieren,

consumptie-eieren en siervo-

gels uit de betrokken landen.

De incubatietijd bedraagt

ongeveer tien dagen.

besmettelijk was voor de

mens. Niets was echter min-

der waar en tegenwoordig

sterven er steeds meer men-
sen, of worden zij ernstig ziek,

van de door de vogelgriep

ontstane virusvariant H5N1.

Om nu besmetting tegen

te gaan, heeft het Ministerie

van LNV richtlijnen opgesteld

voor zowel de beroepssector

als de 'hobbyboer'. Ook voor

personen die niet zoveel met

vogels omgaan, bijvoorbeeld

wandelaars op het strand of

in de duinen, zijn er aanbeve-

lingen en richtlijnen.

Wat moet ik doen als ik

dode vogels vind?

Er is een onderscheid te maken

tussen verdachte en niet-ver-

dachte vogels. Als u een of

meer verdachte vogels vindt,

moet u dit doorgeven aan de

meld kamer van de Algemene

Inspectie Dienst (AID), num-
mer: 045-5466230.

Het LNV-loket is bereikbaar

voorvragen op werkdagen van

8.30 tot 16.30 uur via het gra-

tis nummer 0800-22 333 22.

Elke dode zwaan en elke dode

reiger is verdacht! Laat ze lig-

gen en raak ze niet aan!

Indien u in één van de natuur-

gebieden die rondom Zandvoort

liggen (of op het strand) dode

vogels aantreft die verdacht

zijn, kunt u ook bellen met het

Nationaal Park Kennemer-

duinen,tel:023-54iii23.

Daarzal men dan de boswach-

terij inschakelen om de dode

dieren te ruimen.

Het telefoonnummer van de

AID is alleen bedoeld voor par-

ticulieren die de vondst van

zieke of dode vogels willen

melden.

Nog niet zo lang geleden Voor algemene vragen over

waren onderzoekers ervan symptomen kunt u terecht bij

overtuigd dat vogelgriep niet het LNV-Loket.

£>



16 maart t/m 22 maart
Ierse Runder Sucadelappen

kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS

Take Five
Op vertoon van uw ZandvoortPas

10 % korting op de a la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.

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

Koene rieani.og Servies v^-v

btaamen mn ice

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

15 up au

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

De Albatros

Belli E. Ribelli

Bernard Coiffures

Bibi for Shoes

De Bierburcht

Café Bluys

Bloemen aan Zee

De Bode

Boudoir

Bruna Balkenende

ChinChin

5712524

5712705

5715880

5714410

5712197

5714876

5720042

5718845

5732900

5716033

Chm Chm 5714095

Circuit Park Zandvoort 5740740

Confet'ti B.V. 5715473

Van Dam Magasin

Hotel Danzee

Dobey

Dubrovnik

5715473

5714009

5712252

5719345

5715110

5714593Fa ncy Place 5714593

Foto Menno Gorter 5730600

Geerling Autoservice 5712240

Greeven Makelaardij 5739234

Heather 5732650

De Heeren 5734001

Heintje Dekbed 020-6838883

Holland Casino 5740524

Chin. Rest. Hong Kong 5717897

Slagerij Horneman 5719067

IJzerhandel Zantvoort 5712418

Koene Cleaning Service 061432444

K.V.S.A. Reisburo 5732694

Kwekerij P. van Kleeff 5717093

De Lachende Zeerover 5738740

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

»Zandvoort
iwwp int m 1 mniiifi l

Laurel&Hardy 5737046

Lederpaleis 5733070

t Lokaal 5718995

Lucas Schildersbedrijf 06-11140359

Mecca snoepgoed 5712523

Mimo Pizzeria 57144635714463

5718949

5715810

Mollie & Co 5718949

NG New man Casual 5715810

North Sea Piercing 5733325

Ed Onel Home Decoration 5739005

Snackbar de Oude Halt 5716527

OVM Fotografie 06-41328762

Plaidsand Pillows 5715084

Snackbar het Plein 5732625

Radio Stiphout 5732649

SackTime 5712717

Sea Optiek 5712174

Slinger Optiek 57H395

Spolders B.V. 5712630

Take Five aan Zee 5716119

Trattoria Vacirca 06-14448720

Versteege's IJzerhandel 5712554

Videotheek Videoland 5712070

Slagerij Vreeburg 5712451

Waves Beach & Health 5713255

Williams Pub 5716816

Zandvoort Optiek 5712466

Zaras Café Rest. 5716631

Zandvoorts Museum 5740280

Zeemeermin Viskar 06-51353653

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 14324444

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

1 gratis
JZAMDVOORT ru00TFRI

TÉ, —*-- M

Bij 10 keer

een diner,

gratis

L overnachting in

Hotel Danzee
-'^ Jf\

voor Zandvoort

T^jSfl |l Pashouders.

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

FOTO MENNO GORTER
MUÉMp] *t> r>#4*ki. Mlft'flUÉftflÉtlMMWHl

Gratis
Ee*i wegwerpcamera . ~* 1 •«

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Ü'CM KracM 2h - Zinfwi -H M3 573WCO
munljq Lm r*V-rt*rj vuri ÏÜ uk

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

KARAOKE!

MI
AA OhNOWh MIDDELKOOP

QZP fotografie
REPORTMXS EVEHEMENIIN - POflTHLUEN

1 0'*[- kurtififl voor
Za n<dvoorïP*ihtMjdari

ijp-itj li^ü-i diqltil* fotografie!

C reuil irfi.-nJ'z-vniljlotgr.di'ipJil

WWW,OVHfOTOOHj5,FlC,M

Erpr*dvoort «rt ZortoVcrorlvri op *«*i

bijiondt't manier in. b«ld
W*bafcwfr mrt dl luw FobTl &adrgrtiv^d

^r^jjMiT

WWVUAfcnVOORlMlttELD.NL

DOE OOK

Op vertoon van
Zanclvoort-pas

2cle drankje
gratis!

Haltestraat 44

(023)5716816

GEERLING
Bande ii on accu service

7 dagen per week!

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

| Zandvoort Optiek
|

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

Zandvoorts
Museum

Altijd wat te zien!

GRATIS TOEGANG!
op vertoon van de ZandvoortPas

Ook in het weekeinde

Gemeente Zandvoort

B

IJl 1 1 UUi

Ftfc*1 -iJ
'

- Kom nu sushi eten

voor slechts €5,00

3 (normaal €10,50).

Gasten van Circles

Restaurant hebben

I altijd gratis entree.

Zandwoü- Een morö gelsg*nh«Hi) om git te gaan. HnuiJ^rT-^"'

i mt tKM te* n bij vqm wtn ót B+wHtag Uur pUp) ui f onfiriii* « mAwf mum of

LnEnjfln AJ^hfi ixn ayili iafc 1 1. '.jn rU Jwifanf,^ (Vil* *-1 #wi 1 Pyrs pmr pwi-jnr f^p j*1v

il 9>dïf vm IA ntrt Irt m wt IJ **ii ZWS- firvrwin n o*irtmf- BrórjrfMtiK* '.i tui

rt^plil^ 4»nllHi^» vFi|J.hi

* aan *Xaei
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Deze week:

5 zakken tuinaarde +
1 zak tuinturf +

1 zak compost of potgrond
voor€ 10,00!

(Zelf meenemen)

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

2.u*hracrl

IJ
Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00

op de aanschaf van een jaarkaart.

2^j^ m*K
ï.

v
'̂ >

^
/

/
M

fl
%ssssssss^mIJS3Pmmp*>

Met deze jaarkaart kunt

u alle evenementen
bezoeken die in 2006

op het circuit plaatsvinden.

f

In plaats van € 115,00

betaalt u slechts € 95,00

www.circuit-zandvoort.nl

info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740

Kijk voor meer ZandvoortPas aanbiedingen op pagina 14!
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Voor alle ZandvoortPashouders de

aanbiedingen van deze week
&*tyDvoort

rftncY

Aanbieding:
io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

/pannenkoekenhuis

lllllllllimTTTI

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

voor pashouders

C ^/JflChenrfc „Strandweg 1

^•eerover 7W* (02?) 57? 87 40

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma € 3,50

-55 Turkse pizza € 2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

1MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

SEA OPTIEK
In de maanden maart en april

voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Greeven
/\J] Makelaardij o.g

1 ' 10% korting voor

* ~' '^ ZandvoortPashouders op

^%*^r een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

20% korting op de

Ie behandeling definitief ontharen

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714

vw.boudoir-personalstyling.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening) .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bed rag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

tvrika

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis

en reesienjK

llkje
"^Ifc

tis' "''^ÏH

iii«G*4ttrdirJ

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

i**"^***'* Maand maart

<£ 9 ^°P vertoon

van de pas

2e drankje gratis.

Raadhuisplein 1

(boven) Tel: 57121972jiiÈ*0QN

j£$
LUCAS ZANDVOORT

Voor Pashouders

f* Vrijblijvende

1 prijsopgave

vwWij leveren goed werk
oor een redelijke prijs

^k Tel. 06 1 1 1 403 59
^^_ Ingeschreven bij KvK Haarlem

"DE BODE'9

Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Glas en kristal 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

J-featfïer
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

lö- Clothinq Company

'Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 16 t/m 30 maart:

10% korting op de nieuwe
voorjaarscollectie van Inwear!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

uper
Ctie

nlord dr Hini-a^ «ila

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse

* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

Laat je verwennen &****

Wie wil er nou niet verwend worden? Wie wil er nou geen

massages, oliepakkingen en gelaatsbehandelingen krijgen?

Wie wil er nou niet lekkere sauna's bezoeken en zich dompelen

in olie- en kruidenbaden?

Door Noa

Een maand geleden werd ik

door mijn vriendinnen voor

mijn verjaardag ontvoerd naar

Nijmegen. Wat bleek? We gin-

gen naar een beautycenter

genaamd de Saunadome.

Urenlang ben ik verwend met

allerlei soorten behandelingen.

Heerlijk! Sinsdien ben ik ver-

slaafd aan beautycentra en

thuis aangekomen begon ikme

af te vragen of wij in Zandvoort

ook een beautycenter hadden.

Ik begon te zoeken op Internet

en meteen had ikeen link.

Koppenol's Beauty Center

bestaat al zo'n 15 jaar en is

gevestigd in het NH- Zandvoort

hotel. Met mijn fietsje reed ik er

naartoe en bij de receptie van

het mooie en chique hotel werd

ik vriendelijk toegesproken en

mocht ik met de lift naar bene-

den. Daar wachtte Leendert

Koppenol, de eigenaar van het

beautycentrum, mij op. Na een

kopje cappuccino vertelde hij:

"Vijftien jaar geleden is mijn moe-

der hier in Zandvoort begonnen. Ik

draaide al heel jong mee in de

zaak, want eerst hadden wij een

beautycenter in Scheveningen. Ik

ben er dus zo'n beetje mee opge-

groeid. Nu werkt mijn moeder

nog steeds hier en samen probe-

ren we van Koppenol's Beauty

Center iets moois te maken."

In defolders en bij de ingang raak

je meteen gefascineerd door de

Egyptische stijl van het enige

beautycenter van Zandvoort.

Waarom hebben ze hiervoor geko-

zen?"ln de tijd van de Farao'sjulius

Caesar en Cleopatra maakte men

al veel gebruik van de baden die

zij in hun eigen huizen hadden. Er

waren veel sanitaire voorzienin-

gen in die tijd. Zij waren immers

de eersten die daar gebruik van

maakten. En die stijl trok ons erg

aan. Koppenol's Beauty Center is

dan ook bijna helemaal in die stijl

nagebouwd", aldus Leendert.

Wat kun je er verwachten?

"Om te beginnen laten wij hoog-

stens 22 a 23 mensen per dag bin-

nen. Het is hier niet heel groot en

het is de bedoeling dat mensen

ontstressen, relaxen en ontspan-

nen. Drukte helpt daarbij niet.

Verder proberen wij door middel

van een persoonlijke benadering

mensen op hun gemakte laten

voelen. Wij proberen onze behan-

delingen aan te passen als

iemand last heeft van zijn huid of

als iemand vegetarisch is probe-

ren wij ook de lunch aan te pas-

sen. Mijn personeel heeft veel

ervaring en dat is heel belangrijk

om dit werk te kunnen doen.

Verder hebben wij diverse leuke

arrangementen waarje optimaal

van kunt genieten, zoals een '2e

persoon gratis'arrangement!"

Wat voor mensen komen er

eigenlijk?

"Jong en oud kun je bij ons ver-

wachten. Van maandag tot en

met vrijdag is het center het

exclusieve domein van de dames,

maar in het weekend kunnen ook

de mannen gerust een bezoek

brengen. Al komt dat erg weinig

voor. De trend van de metrosek-

suele man zet zich ook niet zó

ver door. Vrouwen daarentegen

zijn snel geneigd om met vrien-

dinnen te komen. Ook de jonge

meiden komen steeds vaker

langs voor een schoonheids-

behandeling."

Leendert en ik bleven lang na-

kletsen over van alles en nog

wat. Waar haalt hij zijn inspira-

tie vandaan voor zijn beauty-

centrum? Wat vindt hij van

Zandvoort als toeristische trek-

pleister? En hoe kun je als jong

iemand daar komen werken?

Helaas kon ik niet alles op

papier zetten, maar voor meer

informatie kun je kijken op

www.beauty-arrangementen.nl

of bel 57 15662. Zelf heb ikal bij

Koppenol's Beauty Center

geboekt! Mijn verslaving moet

ik natuurlijk zo af en toe stillen.

/T
What's new and

%
what's hot!?

%

Als je op de site www.net-

alsindefilm.nl kijkt word je

verrast met stylingtips voor

vrouwen en mannen. Maar
dit zijn geen gewone sty-

lingtips. De tips geven je

een inzicht in de wereld van

de beroemdheden en

supersterren. Wil je net zo

gekleed gaan als Madonna,

Jennifer Lopez en Paris

Hilton dan is deze site de

place to be! Je kunt ze na-

apen tot je erbij neervalt.

Maar op www.famousfas-

hionsfound.com vind je let-

terlijk dezelfde items als de

celebs dragen. De Blur

Panama Leather Jacket

van Sarah Jessica Parker

(bekend als dé girl-next-

door uit Sex and the City),

de Catalyst Cut-Out Jersy

top van Jessica Simpson, en

de Cosabella Ceylon jurk

van Paris Hilton zijn alle-

maal te vinden en te koop

op deze spannende en

leuke site. Ben je een fashi-

onvictim en dol op de kle-

ding van beroemde ster-

ren? Dan is deze site een

zeer grote aanrader!

Handig om te weten: je

kunt alle items meteen
bestellen op de site, en ze

bezorgen ook in Nederland!

Soms zie je de beroemde ster-

ren plotseling met een prach-

tig bos haar lopen. Zag je ze

vorige week nog op tv met

een korte en pittige coup en

hebben ze voor deze week
lang haar met prachtige krul-

len? Niet getreurd, ook jij kan

met één oogopslag je korte

kapsel veranderen in lang,

glanzend haar. Want tussen

hun eigen lokken hebben de

meeste beroemdheden een

hoop nep zitten! Charlize

Theron, Shakira, Jennifer

Aniston, Nicole Kidman; alle-

maal bedriegen ze menig
camera met de hairextensions

van Creat Lengths. 100%
Natuurlijk haar dat, eenmaal

op je eigen hoofd, vijf maan-

den blijft zitten, hoe vaak je

ook uit je dak gaat in de disco,

gaat sporten, naar de sauna

gaat of de krultang erop los-

laat. Heel veel Nederlandse

kappers maken er gebruik

van en zijn enthousiast.

Ben je geïnteresseerd

geraakt? Kijk dan voor

een salon bij jou in de

buurt op www.great-

lengths.nl. Diverse kapsa-

lons in Zandvoort zullen

dit kunstje voor je klaren.

Salons als Face to Face,

Boudoir Personal Styling

en Headsigns werken bij-

voorbeeld met de GL3200

machine.

'EGINVAN HET EINDE

Zo, het zit er weer op. Geen

gedreven Jerry Kramer meer

langs de deuren met VVD
post. Geen met posters vol

hangend dorp meer (som-

migen waren echtTE groot).

7 maart is achter de rug,

Za ndvoort heeft gekozen en

daar moeten we het mee
doen. Wat een drukte in De

Krocht op de avond van

de uitslag. Gespannen en

opgewonden gezichten,

opgedirkte en strak in het

pak zittende lijsttrekkers...

De uitslag kwam tevoorschijn

op een groot scherm en ik

denkdat iedereen inmiddels

wel weet hoe die was.

Al snel ontstond er groepjes

in De Krocht. Vrolijke groep-

jes, verraste groepjes, teleur-

gestelde groepjes. Vooral

GBZ (Gemeente Belangen

Zandvoort) hadden een

groot verlies te verwerken.

Ik sprak even met een van de

jongsten van de lijst GBZ.

Hij vertelde mij niet blij te

zijn met de uitslag, en niet

alleen omdat zijn eigen par-

tij zo'n dieptepunt had

bereikt. "Moet je kijken wie

er bovenaan staan. Dit zijn

nou niet echt partijen die de

belangen van jongeren ergens

voorop hebben staan"."Niet

zo negatief jongen", zei ik

hem, want ik denk er iets

anders over. Met ons zijn er

vele anderen die niet blij zijn

met bepaalde personen die

zo gigantisch veel stemmen
hebben gehad. Maar die

bepaalde personen weten

dondersgoed dat ze geen

fouten (meer) mogen maken

nu ze zo hoog op de troon

zitten. Want wie hoog zit is

kwetsbaar. Een kleinefout kan

al fataal zijn. Daar proostten

we dan ook op en babbelden

nog even door over de woe-

lige periode die nu achter de

rug is. Ik ben in ieder geval

blij dat iedereen vanaf nu

weer menselijk tegen elkaar

kan doen. Geen zwartma-

kende praatjes meer om
zo lekker veel stemmen te

winnen.

Laten we goed van start

gaan, toch?

McU/
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Boudewijn's Visservice

5 haringen voor £7.50
im "i.iii Mf 1 me* nuk u brnl Jtn*rMi

Li vindt ons op de boutevand natu HoMand CaUno
en op hel slrarö fzudj van Zarefcaorl

i»ifflZ3-573059&; re-iï20*&+s
Ki^i -rtiof iw*r »ar*i6*ngen en i(wös*«aefl

op/OiieiAetKi(fl.

Eft fl» mafi jrerm» j^üai^aflfl-

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Openin

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

ÖZandvoortse
. Courant

y

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

*

taté cütTüeai

ttcinekcris
tf-et neut Gtfo&c/

Café Oomstee

Elke dag
geopend van

16.00 tot 01.00 uur

Ouderwetse
gezelligheid!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

-b*
T

^SI'A'ffjDBtlGHTS **
J" ï "' E F" ,1 ^ -^^

—

Maart Voordeelmenu
%- (Voor 2 personen)

f*£ * Dim-Sum: 2x Mini Loempia's

=a 2x Pangsit ^_ 1 TC
2x Kerry Kok P € 15,00 i

1 * Babi Pangang Speciaal * ALLEEN AFHALEN*J ^
_* * Chung Sig Kai l 8
£ (gepaneerde kip met zoetzure saus) J
44

* Cheung Pau Kai ut

£i- (kipfilet met pikante hoi-sin saus)

L

* 2x Witte Rijst 9

2
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur ^

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 ^r
Ingang zijkant (straatje richting station)

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

doorC. van Gelder

Foto 's: OvM Fotografie

Rudolf Kreuger bij Oomstee

RudolfKreuger

Een oude traditie werd voort-

gezet, jarenlang heeft de

Kreuger band opgetreden

in café Oomstee bij het

toen zo populaire"Zandvoortse

Jazz festival". Samen met

mijn hoffotograaf Onno van

Middelkoop betrad ik het café,

en wij kregen een gevoel van

ontzetting toen we zagen dat

er maar vijf gasten aanwezig

waren. Desondanks speelde

Rudolf Kreuger er lustig op los.

Hij vertelde dat hij met zo wei-

nig publiek als vanavond nog

nooit zoveel applaus had

gekregen. De eigenaar Ton

Ariessen meldde dat er die

avond AJAX - PSV werd

gespeeld en live werd uitge-

zonden bij Versatel. Veel van

zijn gasten waren hier naar

gaan kijken en

dat het later

op de avond

wel wat druk-

ker zou gaan

worden. Ik be-

sloot om met

Onno nog even

ergens anders

iets te gaan

drinken en te

wachten op

betere tijden.

De Kippetrap

bleek een Patty DeMannetjes

avond te hebben en dat was

besloten.de Holland ia barwas

donkeren vanachter het raam

vertelde barkeeper Dico.dat hij

gingsluiten (het was zaterdag-

avond 21.30 uur) vanwege het

feit dat hij bevriende cafés ook

wel iets wilde laten verdienen.

Ik belande met Onno bij de

Punto bar in de Brugstraat.

Onno kende het café niet,

maarzag binnengekomen dat

dit een café is waar hij nor-

maal gesproken nooit naar

binnen zou gaan. Bij het

verlaten van de Punto bar,

keek Onno schielijk de straat

in of er geen fotograaf ons

stond op te wachten, ze

zullen ons beiden hier maar

eens betrappen zo zei hij.

Oomstee was inmiddels

helemaal vol

gestroomd met

bezoekers en

Ton stond ons

glunderend op

te wachten

met de woor-

den:"Dit had ik

je toch voor-

speld."Kreuger

ging helemaal

los op deze

avond, wat een

artiest is deze

waren er ook! man en wat

een uitgebreid repertoire. Van

blues tot Presley en van Sinatra

tot Ha zes: geweldig! Ik vraag

ik me af hoe hij in zijn eentje

gelijktijdig kan drummen,

piano spelen de bas bespelen

en ook nog met twee handen

de trompet speelt terwijl hij

tussendoor ook nog een bier-

tje drinkt onder zingen. Kort-

om een rasartiest. Het was één

groot feest tot in de late uur-

tjes. Begin april komt Kreuger

weer bij Oomstee spelen en ik

kan het u aanraden om dan

ook eens te gaan luisteren.

Ton Ariessen heeft inmiddels

ook een biljartteam opgericht,

hij speelt zelf, samen met ons

aller Hetty Wisker en de heren

Ju r van der Lip en Rob Til. Ze

richten zich voornamelijk op

driebanden. We zullen de

resultaten wel eens een keer

in de krant lezen.

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

doorC. van Celder

Foto 's: OvM Fotografie

De verkiezingen heb ik dit jaar

voor het eerst van dichtbij

mee mogen maken. Het was
een enorme ervaring, en ik

heb er volop van genoten.

Ik kreeg een uitnodiging van

het CDA om mee te helpen het

strand schoon te maken. Daar

ik een absolute voorstander

diverse partijen die me in alle

bewoordingen wilden laten

weten op wie ik nou wel

moest gaan stemmen.

Dinsdag was de dag van

de verkiezingen. Men keek

nerveus uit naar de uitslag die

's avonds in De Krocht door de

burgemeester bekend zou

Ton Ariesen en Hetty Wisker

Joke Draijer en Annelies van Kooten

ben van een schoon strand ben

ik daar op in gegaan. De geor-

ganiseerde politieke debatten

waren talrijk. De PVDA had

er één georganiseerd in het

gemeenschapshuis en zij kwa-

men, na het debat, bij de stem-

ming als eerste uit de bus. Niet

zo verwonderlijk als van de

zestig toehoorders er dertig

van de PVDA in de zaal zitten.

Het toneelgezelschap had zijn

tweede optreden bij Hotel

Hoogland, waar ZFM een

politiek debat had georgani-

seerd. Nietszeggende vragen

met hierop nietszeggende ant-

woorden, dus moest ik mijn

informatie ergens anders

vandaan halen. Op naar het

volgende debat, van Dutch

Coast Radio in café Het Lokaal,

waar de zaak wederom gevuld

was met uitsluitend politici.

Aan een soort huiskamertafel

werden ze aan de tand

gevoeld. Weer dezelfde vragen

en dezelfde antwoorden, ik

was dus nog niets wijzer

geworden. Mijn brievenbus zat

inmiddels tjokvol met folders,

flyers, vlugschriften en ander

promotie materiaal van de

worden gemaakt. Iedereen

was op deze avond aanwezig

en de voorspellingen waren

niet van de lucht. Eg Poster

vertelde een ieder de uitslag al

voordat de burgemeester de

kans had gekregen, maar zei er

wel bij dat het niet doorverteld

mocht worden. De burgemees-

ter bracht verlossing en maak-

te de uitslag bekend; die bleek

maar op één zetel na dezelfde

te zijn die menigeen al van Eg

had gehoord. De VVD ging

natuurlijk uit zijn dak en zo

ook OPZ. Gert Toonen, zwaar

teleurgesteld, meldde meteen

dat hij met deze twee partijen

voor geen prijs in een coalitie

zou gaan zitten. Een aangesla-

gen Hans Hogendoorn gaf aan

dat hij morgen zijn bureau

meteen zou gaan opruimen.

Michel Demmers van GBZ, de

partij waarde meeste klappen

waren gevallen, vertelde mij

dat sinds de twee dames het

heft in handen hadden geno-

men het niet zo goed gegaan

was met de partij, maar dat hij

nu vier jaar de tijd had om een

heleboel dingen te gaan bijle-

ren om zo keihard terug te

kunnen slaan. Astrid van der

Veld zat in een hoekje, getroost

door Joke Draijer, haar verlies

te verwerken en gaf aan nu

gelukkig meer tijd te hebben

voor haar postzegelverzame-

ling. Eén van de mensen opde
kieslijst van GBZ vertelde me
dat hij ontzettend blij was. Hij

had namelijk twee voorkeur-

stemmen gekregen en hij had

er maar op één gerekend,

namelijk die van zichzelf. Dat

ertoch nog iemand buiten hem
zelfwas geweest die geloof in

hem had, was toch winst vond

hij. Bij mijn vraag aan Eg Poster

waarom hij het VVD bolwerk

had verruild voor een zetel bij

de OPZ antwoordde hij me dat

dit volledig eigenbelang is

geweest, omdat hij zelf op de

Middenboulevard woont. Ik

Jerry Kramer

hoop dat zijn belangen dan

ook goed beschermd worden.

De Krocht liep langzaam leeg

en de uitbater zei me dat dit

een avond met één van zijn

beste omzetten was. Voor mij

was dit ook wel logisch, het

waren politici en het was

gratis. De diverse partijen

gingen elk nog wat napraten

in de horeca, de verliezers

zaten in 't Lokaal en de

kend en het was wethouder

Ton Kooiman geworden. Hans

Hogendoorn gaf onder druk

van zijn partijgenoten een

met azijn doordrenkte en door

frustraties gevoede vroege

afscheidsspeech weg, waar

iedereen stil van werd. Jerry

Kramer gooide meteen op

deze avond al zijn eigen glazen

in en liet zijn bebloede handen

verzorgen dooreen damevan

Cijs de Roode en Jaap Koper

Leo Heino

winnaars bij café Koper. In de

loop van de avond zat de hele

politiektoch weer bij elkaar in

café Koper en dan wordt het

zo een avond dat iedereen

begrip heeft voor iedereen.

Annelies van Kooten, voorzit-

ter van de PvdA, sprak staande

op een stoel de mensen toe in

de trant van 'als we het toch

moeten doen, dan maar met

zijn allen gezamenlijk'. De

volgende stand-up comedian,

Leo Heino, stond op dezelfde

stoel met dezelfde bewoordin-

gen als Annelies, maar hij had

meer succes omdat hij ieder-

een in het café ook een drank-

je aanbood. Ingrid de Leeuw

maakte de winnaar van

de boodschappenmand be-

GBZ, de oproep van Annelies

had gewerkt. Het was vroeg in

de ochtend toen iedereen de

zaakverliet. Het is een slopen-

de tijd geweest maar ik had

het voor geen goud willen mis-

sen. Wat ik geleerd hebvan de

politiek is me nog steeds niet

duidelijk, maar ik heb wel veel

politieke vrienden en vriendin-

nen gemaakt. Vanaf dit

moment kan ik me weer

bezighouden met de hoek-

steen van onze samenleving.

Op weg naarhuiszagikHans

Hogendoorn met gebogen

hoofd door de Haarlemmer-

straat lopen, waarschijnlijk

worstelend met de vraag hoe

hij het allemaal aan zijn vrouw

uit moest leggen.

fe £>
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Appartementencomplex ORANJEHOF
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof'

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat besloten ligt tussen vier

bekende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en het gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 86m 2
tot 1 56m 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Bezichtiging op de locatie

met toelichting van de

architect op afspraak!

Makelaars 0.G.

CENSE r%

var LINGEN
Tel 023 - 5715715

www.cvl.nu

Vijfenvijftig plus

Kunst te vondeling gelegd

"Wat moet ik hiermee?". Verwonderd inspecteert Wim Kruiswijk

zijn nieuwste 'vangst'. De Zandvoortse jutter heeft een drietal

flessen uit zee gevist met daarin kunstzinnig uitziende, raad-

selachtige, papieren. Toch is hij blijverrast met die'Zwerfkunst'.

Hij ziet zijn vondst als waardevolle aanvulling voor zijn uitge-

breide collectie flessenpost in het Juttermu-ZEE-um.

Eén van de flessen moet helaas

sneuvelen.Tussen de glasscher-

ven duiken papieren op met
verwijzingen naar www.zwerf-

kunst.com. Op die internetsite

schrijven twee Beverwij kse

kunstenaressen Yvonne Zomer-

dijk en Ellen van Putten het

project opgezette hebben. Zij

willen hun kunstuitingen onder

de aandacht van een breder

publiek brengen. Daarnaast is het

meestal niet eenvoudig geschik-

te expositieruimte te vinden.

De bedoeling van het project

is dat kunstenaars één van hun

werken aan iemand aanbie-

den. Die mag het een maand
onderzijn hoede houden en

wordt daarna geacht het aan

iemand anders doorte geven.

Zo begint een kunstwerk zijn

zwerftocht. Via de internetsite

dient steeds gemeld te worden

wie de volgende tijdelijke

eigenaar is. Uit het Zwerfkunst-

Manifest:"Wij, kunstenaars van

het genootschap Zwerfkunst,

zien hier een taak. Wij doen dit

door aan kunstwerken een

nomadenbestaan te geven."

Tijdens de manifestatie'Bever-

wijk uit de Kunst'werd het start-

schot gegeven voor Zwerfkunst.

Voor het eerst in de geschiede-

nis werd Kunst de wereld in

gestuurd op een verrassende

en eigentijdse manier. Beide

initiatiefnemers hopen zo

iedereen een frisse kijk op

ku n st te geve n. En maken ten

behoeve van hun Kunst de

wereldbol tot podium.

Wat begon als een experiment

is enorm aangeslagen. Van

Putten heeft deelnemers bena-

derd en andere hebben zich

door Ton Timmermans

zelf aangemeld, waaronder uw
journalist/kunstenaar. De groep

bestaat inmiddels uit ruim vijf-

tig beeldende kunstenaars uit

het hele land. Allen hebben

een kunstwerkje gemaakt en

ondertussen is nummerioo
aan zijn wereldtournee begon-

nen. Dat moet letterlijk wor-

den genomen want er zijn wer-

ken opgedoken in Duitsland,

Hongkong, Bulgarije, Spanje,

Afrika, New York en Curacao.

"Vanwege het bereiken van die

mijlpaal is aan alle meewer-

kende kunstenaars gevraagd

om het Zwerfkunstproject

onder de aandachtte brengen

door flessen te water te laten

met daarin gegevens over het

project" vult Van Putten aan.

Het project heeft inmiddels

aandacht gekregen van onder-

meer de VARA-radio. Galerie-

houdster Sasja Bork uit Nieuwe-

gein vond het initiatief zo

sympathiek dat zij haar galerie

twee dagen ter beschikking

heeft gesteld vooreen speciale

ZwerfKunst expositie. "Een

afscheidsfeestje voor dat ze

uitvliegen!"Dusals u hierergens

in Zandvoort Zwerfkunst vindt...

Historische Atlas Noord-Holland
brengt regionale geschiedenis tot leven

Bij Uitgeverij Nieuwland is de Grote Historische Atlas Noord-

Holland verschenen, met originele topografische kaarten

van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het eerste

exemplaar van de atlas werd op donderdag g maart overhandigd

aan de Commissaris van de Koningin, dhr. Borghouts.

Frans Buissink (links) overhandigt het eerste exemplaar van de Grote

Historische Atlas Noord-Holland aan dhr. Borghouts.

De kaarten in de Grote

Historische Atlas Noord-Holland

zijn reproducties van de origi-

nele stafkaarten met een

schaal 1:25.000. Een snelle blik

kaart niet alleen interessant is

voor het visualiseren van de

omgeving, maar ook bijdraagt

aan het historisch besef. Op de

kaarten van begin twintigste

overde cartografie laat meteen eeuw is nog veel groen te zien,

zien dat een topografische steden waren kleineren de infra-

structuur was beperkt. Honderd

jaar geleden verplaatste men
zich voornamelijk per stoom-

tram of per paard en dat valt

meteen af te lezen aan de inde-

lingvan het landschap.

De Grote Historische Atlas

Noord-Holland is bedoeld voor

iedereen die geïnteresseerd is

inde geschiedenis van de pro-

vincie. Het is een zeer fraai

vormgegeven, gebonden boek

met een uitgebreide inleiding

van natuurjournalist Frans

Buissink, tevens hoofd redac-

teur van het tijdschrift Vogels

van de vogelbescherming en

eindredacteur van het tijd-

schrift Landschap Noord-

Holland. Buissink hield tijdens

de presentatie van de atlas in

Amstelveen een praatje over de

veranderingen in de provincie

in de afgelopen eeuw.

De Grote Historische Atlas

Noord-Holland is voor € 39,90

o.a. te koop bij Bruna

Balkenende, Grote Krocht 18.

Meer informatie:

www.uitgeverijnieuwland.nl

Verleden voor toekomst bewaard
Geen televisie of telefoon. Nauwelijks auto's op de weg. Zo'n

twintig tot vijftig jaar geleden zag het dagelijks leven er heel

anders uit dan nu. De tijd van toen zit vol herinneringen die het

waard zijn om doorgegeven te worden. Zeker als ze een per-

soonlijk verhaal vertellen.

Alledaagse verworvenheden

van nu zijn ooit zwaar bevoch-

ten.Weet de jongere van tegen-

woordig bijvoorbeeld onder

welke omstandigheden zijn

(groot)ouders zijn opgegroeid?

Waar ze vroeger als kind zoal

van droomden? Hoe hard ze

destijds hebben moeten ploe-

teren? Dergelijke verhalen kun-

nen nu in een doortimmerde

biografie worden vastgelegd.

Zowel in beeld, geluid als schrift.

Een boekof een cd-rom met

een korte biografie? Een video-

opname? Om het verleden op

een professionele manier op te

tekenen heeft Rianne Schuur-

man een paarjaargeleden'Het

Biografiebureau'opgericht. De

freelance journaliste werkt

nauwsamen met een aantal

professionele auteurs en een

filmmaker. Hetteam schrijft de

biografie aan de hand van een

uitgebreid gesprek. Mevrouw
Schuurmam'Als het moet gaan

wij naar de klant toe".

Bovendien kan het levensver-

haal als documentaire op film

of video worden opgetekend.

"We hebben een professionele

en zeer betrokken cameraman

gevonden" benadrukt Rianne

met trots. Daarbij komt nog de

samenwerking met een pro-

fessionele editor, met jaren-

lange ervaring in het monteren

van landelijke documentaires

en films.

Incontinentie vaak wél

te behandelen
Ongewild urineverlies. Een probleem dat vaker voorkomt bij oude-

ren en in veel gevallen op te lossen is. Dat blijkt uit een recent

promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Doreth Te

u

nissen, huisarts in

Deventer, is recent gepromo-

veerd aan de universiteit van

Nijmegen. Zij verdedigde haar

proefschrift dat gaat om een

lastig, maar al te vaak onder-

schat probleem: ongewild uri-

neverlies. Van ouderen die er

mee te maken hebben gaat

slechts de helft voor een

behandeling naar de huisarts.

De anderen passen hun activi-

teiten aan of nemen hun toe-

vlucht tot incontinentiemate-

riaal. "Dat hoeft niet, want

urine-incontinentie is goed te

behandelen" aldus Te unissen

in haar dissertatie.

Onderzoek leert dat een half

miljoen Nederlanders van zes-

tigjaarof ouder last van incon-

tinentie hebben. Hierbij zijn

bewoners van verzorgings- en

verpleeghuizen niet meegere-

kend. Deze gegevens zijn

afkomstig uit het promotieon-

derzoekvan Doreth Teunissen

naar urine-incontinentie bij

ouderen die nog zelfstandig

wonen. De Deventer huisarts is

tevens verbonden aan het UMC
St Radboud in Nijmegen. Veel

ouderen met incontinentie den-

ken dat er aan het probleem

'toch niet te verhelpen is'.

Teunissen:"Dat isjammer.want

vaak is incontinentie met trai-

ning en eventueel aanvullende

medicatie goed te behandelen."

Het behandelen van inconti-

nentie bij ouderen is typisch

een zaakvoorde huisartsprak-

tijken niet voor de tweede lijn,

vindt Doreth Teunissen. Oudere

patiënten hebben vaak nog

andere gezondheidsproblemen,

die de behandeling kunnen

beïnvloeden. De huisarts is

hiervan op de hoogte, terwijl de

tweede lijn de incontinentie

veeleer als geïsoleerd probleem

bekijkt, stelt zij. Praktijkonder-

steuners of wijkverpleegkundi-

gen zouden ingezet kunnen

worden voor de uitleg en de

begeleidingvan bekkenbodem-

of blaastraining.

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL £>



Van

SCHAIK
i Makelaar O.G.i

Hogeweg 54/3 Potgieterstraat 32

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

In het centrum gelegen royale maisonnette-

woning met 15 meter diepe achtertuin op het

zuiden. Ind. beg.gr.: gang; toilet; open keuken

met inbouwapp.; woonkamer met schuifpui naar

terras op het zuiden; souterrain: gang; grote

slaapkamer met aangebouwde serre en afge-

scheiden middels glazen bouwstenen wand van

de moderne badkamer met whirlpool, massage-

douche, dubbele wastafel en toilet; schuifpui

naar de achtertuin.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

In heerlijke en kindvriendelijke omgeving gele-

gen zo te betrekken eengezinswoning. De woning

is recent verbouwd en v.v. onder meer nieuwe

badkamer en nieuw stucwerk. Ind. beg.gr.:

entree; hal; vestibule; L-vormige woonkamer v.v.

houten vloerdelen, halfopen keuken en aanbouw

met toilet en wasmachine-aansluiting; ie et.:

moderne badkamer v.v. whirlpool en separate

douche; vliering bereikbaar via vlizotrap.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Cort van der Lindenstraat 2/22

Schitterende 4 kamermaisonnette gesitueerd op

de 3e en 4e verdieping van het statige complex

"Duinzicht" aan de zuidduinen. Lift en eigen

parkeerterrein aanwezig. Ind. 3e et.: hal; toilet;

woonkamer met schouw en balkon, ruime keu-

ken met apparatuur en inbouwkasten; 4e et.:

gang; 2e toilet; grote slaapkamer (4,6x4,i5m)

met balkon en toegang tot badkamer met douche

en wastafelmeubel; 2e en 3e slaapkamer.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

CNG Qjfenl(j

Samenwerken aan rendement

*w*.tng procp nl
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Autobedrijf Zandvoort
H?t APK keursteen

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

IÜI !» MVMtMMp **i ritu*» JJEbfo.

llfll 1*1: DB SJ1 li BC >QÖ^
www.olutrJtHrdrij12andvoort.nl
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Hotelkamer

vanaf € 35,-

per persoon

inclusief ontbijt

'fMttd%jtü'£ ftü yrtf

Kerkplein 9,

->

OOK VOOR FELSTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 IEL. 023 - 57 37 1 00

SCHOONMAAKBEDRIJF
HEIN

gevr nette interieur

verzorgster voor object

in zandvoort.
HEIN

ervaring en zelfstandig kunnen werken
goed Nederlands sprekend en
van 18.00 uur tot 20.00 uur beschikbaar,

salaris conform cao schoonmaak.

interesse bel W.koene 0614324444
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2i mrt. - 20 apr.

Het begin en het einde van de week
zijn bijna te mooi om waar te zijn.

Je krijgt zo gemakkelijk op alle fron-

ten voor el kaar wat je wilt, datje er

zelf verbaasd van bent. Je verdient

het. Dus ga er gewoon voor.

v;i
Stier

2i april -20 mei

Je staat bekend als harde werker

en doorzetter, maar nu ben je

behoorlijk rebels en het liefst wat
lui. Je wilt vooral genieten in je

leven, en dan niet alleen! Alles is

mogelijk in deze tijd, lieve Stier.

Houd je ogen open!

i^JiCjS Tweelingen

W 2i mei - 20juni

Je kunt deze week ongeveer zes

dingen tegelijk doen en dan ook

nog weten waar je mee bezig

bent. Dat betekent datje het heel

druk hebt, maar het levertje uit-

eindelijk een goed gevulde porte-

monnee op. Nu nog uitzoeken wat
je met de liefde moet.

,glk Kreeft

" £1 2 ijuni - 22juli

Normaal ben je nogal huiselijk,

maar nu juist zeer reislustig en wil

je op stap. Heel verstandig, want
wie weet watje allemaal tegen-

komt. Deze week krijgt je zelfver-

trouwen een oppepper, waardoor

iedieenehunkaandehaakslaat.

Leeuw

23juli - 22 aug.

Lig je in de eerste helft van de week
het liefst lui thuis, in de tweede
helft bruis je van energie. Je intuï-

tie werkt op volle toeren en je voelt

precies aan wie en watje voor je

hebt. Maak daargeb ruik van.

IH^ Maagd

(ffyP 23 aug. - 22 sept.

Je haar zit opeens goed enje kle-

ding staat leuker. Vertrouw die

positieve reacties maar. Had je wel

even nodig. Houd vol met watje
begonnen bent, ondanks de stress.

Gebruikje charme om dingen voor

elkaar te krijgen.

QJ-. Weegschaal

é> ê> 23 sept. - 22 okt.

Hoe krijg je het voor elkaar! Aan
het begin van de week krijg je

succes op succes in je werk. Ca
niet achterover in je stoel zitten

genieten, maar pakje kansen. Je

hebt het er maar druk mee, want
op liefdesgebied ziet het er steeds

zonniger uit.

4SJ& ScnorP ioen

«^^ 23 oktober -

22 november
Het begint rustig, maar naarmate

de week vordert loopt bij jou

de stressmeter op. Laat je niet

verleiden tot paniek en wild om
je heen meppen. Observeer rustig

ie kansen en sla dan toe!

u Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Dacht je na dat gesprek dat het

echt helemaal bekeken was, blijkt

nu opeens dat de liefde toch nog
kansen te bieden heeft. Wat moet
je nou? Knikkende knieën? Goed
zo, dat is inderdaad de bedoeling!

bfC^P Steenbok

\y 22 dec. - 20jan.

Als het geharrewar op je werk je

te dol wordt.ga dan lekker met je

lief aan de rol. Die veranderingen

houd je niet tegen, en je weet je

plek toch wel te veroveren. Gebruik

je strategische talent maar, dan
weetje alles te regelen.

Waterman
2ijanuari -

igfebruari

Je start deze week is zo romantisch

datje helemaal van slag raakt!

Niets voor jou, je herstelt je dan
ook snel. Maar je hebt het wel

goed te pakken. Je twijfel speelt op,

omdat je vrijheid je lief is. Loop er

niet voor weg!

Plisf^S
Vissen

ÜS^-g^ 20februari -

20 maart
Je laatje niet weerhouden door

allelei angsten en moeizame
toestanden. Af en toe een beetje

natuurlijk, maarje gaat steeds door.

Beloon jezelf, want je hebt helden-

moed, lieve Vis.

Dier van de week
•1*

t*
*

Floor is een wat eigenaardige

poes van ongeveer 4 jaar. Ze

ziet eruit als een grote dikke

kater maar het is toch echt

een poes. Floor laat zich de

laatste tijd goed aaien en

knuffelen. Dat is in het begin

wel anders geweest. Toen

konden we helemaal niets

met haar beginnen. Ze vond

het niet lekker om geaaid te

worden en optillen was zeker

geen succes! Nog steeds is

opgetild worden niet haar

grootste hobby maar het

gaat steeds beter. Ze begroet

iedereen zeer vriendelijk als

men de afdeling op komt. Ze

gooit zich voor je voeten op

degronden gaat op haar rug

Of kijk op www.dieren

liggen kroelen en zich uitslo-

ven. Maar o wee als je over

haar buik gaat aaien, dat is

iets te intiem voor haar. Floor

is als het even kan buiten te

vinden. Dus een huis met een

tuin is echt een must voor

deze kat! We plaatsen haar

liever niet met al te kleine

kinderen in huis want daar is

af en toe iets te fel voor. Ze is

ook redelijk bijdehand naar

andere katten, maar het is

altijd te proberen. Wie geeft

deze eigenwijze tante een

huis met een lekkere mand?

Bel 023-5713888. Open van

maandagtoten met zaterdag

tussen 11.00 uuren 16.00 uur.

tehuiskennmerland.nl

Hockey

Sneeuw bezorgt hockeyers extra thuiswedstrijden

Sneeuwval maakte het veld van Magnus in

Schagen onbespeelbaar. De tegenstander koos

ervoor hun thuiswedstrijd om te zetten naar

Zandvoort, waar het Duintjesveld uitstekend

bespeelbaar was. De heren profiteerden van

het 'thuisvoordeel' door de uitwedstrijd met

2-7 te winnen, terwijl de dames na een 1-3 voor-

sprong bij rust uiteindelijk met 5-3 verloren.

Winst

De heren van ZHC hadden de

thuiswedstrijd met 14-1 gewon-

nen. Op papier een gemakkelijke

tegenstander dus, maar met een

aantal invallers kon niet worden

uitgegaan van een gemakkelijke

middag. Het begin was geheel

voor Zandvoort. Erik Gerrits open-

de binnen 5 minuten de score, o-

1. Een fraaie combinatie van de

gebroeders Gatsonides stelde

Jim in staat voor 0-2 te zorgen.

Aanvoerder Gillis Kok maakte er

na 20 minuten 0-3 van. Nadat

Dark Bruining de bal even later

net over de lat lobte, kwam
Schagen terug tot 2-3. In de slot-

fase van de eerste helft schoot

Jim Gatsonides ZHC naar een 2-

4voorsprong bij de rust.

In de tweede helft gaven beide

teams elkaar goede partij.

Magnus probeerde van alles om
tot een beter resultaat te komen,

maar de Zandvoortse keeper

Martein Wiltenburg gaf geen

krimp. Aanvankelijk kon ook de

ZHC aanval de bal niet in het

Mangnus doel werken. Na tien

minuten zorgde Jim Gatsonides

echtervoor 2-5 en even later was

het Dark Bruining die voor 2-6

zorgde. In de slotminuten bepaal-

de Ni ki Gatsonides de eindstand

van deze'uitwedstrijd'op 2-7.

Dames
De ZHC dames begonnen de

wedstrijd tegen Magnus met B-

juniorMilouvanSluisdaminde

gelederen. De inbreng van de

jeugd inspireerde ZHC waar-

schijnlijk, want Angela Reijenga

bezorgde haar team een 0-2

voorsprong. Magnus deed iets

terug (1-2), maar Lisette van

Kesteren bepaalde de ruststand

op 1-3.

De goede start kon in de twee-

de helft niet worden gecontinu-

eerd. Magnus wist halverwege

op 3-3 te komen. In de slotfase

grepen de Schager dames met

5-3 de overwinning.

Handbal

Handbalsters laten winst liggen

De dames van ZSC hebben in de laatste wedstrijd van de zaal-

handbalcompetitie tegen KDO de winst laten liggen. Na een

gelijkopgaande wedstrijd had ZSC met nog een luttel aantal

seconden te spelen een 12-11 voorsprong. In plaats van de tijd uit

te spelen werd op doel geschoten, waardoor KDO via een break

een strafworp kon versieren. Deze werd in de laatste seconde

benut waardoor het 12-12 werd. Overigens had een winstpartij

ZSC niet kunnen vrijwaren van degradatie.

Het begin van ZSC was uitste-

kend. Nadat topscoorster

Romena Daniels haarteam de

leiding had gegeven, werd de

voorsprong met goed aanvals-

spel uitgebouwd tot 4-1. Een

marge die naarmate de eerste

helft vorderde terug liep en uit-

eindelijk uitkwam op een 5-5

ruststand. Een stand die in

Zandvoorts voordeel had kunnen

zijn als de bal niet vier keer tegen

paal of lat gekomen was.

In de tweede helft nam ZSC

opnieuw een voorsprong via

Suzanne Zwemmer, 6-5. Na 9-9

wist KDO voor de eerste keer op

voorsprong te komen. Met nog

twee minuten te spelen had ZSC

een 10-11 achterstand. Het was

opnieuwSuzanne Zwemmer die

voor de gelijkmaker zorgde, 11-11.

Laura Koning leek ZSC één van

de weinige overwinningen te

bezorgen, maar in de slotfase

kwam KDO alsnog langszij, 12-

12. Waarmee een seizoen, waar-

in de dames en coaches hard

hebben gewerkt voor een goed

resultaat, op onbevredigende

wijze ten einde kwam.

De Zandvoortse doelpunten

werden gemaakt door Romena

Daniels (4), Suzanne Zwemmer

(3), Debbie Tibboel (2), Martina

Balk, Laura Koning en Asia El

Bakkali.

£>
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Osteopathie nieuw in Zandvoort
Huib Konings DO-MRO start als osteopaat in Zandvoort

Vanaf 2 maart is Huib Konings DO werkzaam als osteopaat in de praktijk voor

osteopathie op de Burgemeester Nawijnlaan 4 in Zandvoort. Osteopathie is

een behandelmethode die ervan uitgaat dat het menselijk lichaam als een

eenheid werkt. Als er ergens in het lichaam door een val, operatie, verkeerde

voeding of een infectie een bewegingsverlies is ontstaan, kan dat een aandeel

hebben in het ontstaan van lichamelijke klachten. De klachten kunnen variëren

van hoofdpijn, rug- en nekklachten, whiplash, gewrichtspijnen, spierklachten,

maag- en darmklachten. Osteopathie zoekt naar de oorzaak van de klacht,

uitgaand van het lichaam als een bewegend geheel. De osteopaat kan met zijn

handen de beweeglijkheid van bijna elke structuur in het lichaam onderzoeken.

Door zijn kennis van het menselijk lichaam is hij in staat te beoordelen of het

bewegingsverlies de klacht kan veroorzaken. Hij onderzoekt en behandelt niet

alleen de botten, gewrichten en spieren maar ook de organen en de schedel

als eenheid.

Bij het eerste consult voelt de osteopaat met zijn handen waar de problemen

zitten. Vervolgens zijn meestal vijf a zes behandelingen voldoende om met
zachte technieken het zelfgenezende vermogen van het lichaam te activeren.

Een osteopaat helpt het lichaam een drempel over. Hij heft blokkades op, zodat

het lichaam het verder zelf kan. Ook kinderen en baby's kunnen behandeld

worden door de osteopaat. U kunt dan denken aan darmpkrampjes, huilbaby's,

voorkeurligging, oorpijn e.d.

Huib Konings DO heeft een aantal jaren ervaring vanuit praktijken in Amsterdam
en Breda en werkt de laatste jaren in zijn praktijk in Haarlem.

De opleiding osteopathie duurt vijf jaar en staat o.a. open voor afgestudeerde

medici en para-medici. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO)

waakt over de kwaliteit van de opleiding en van het werk van de beroeps-

groep. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun aanvullende

pakket opgenomen. Een verwijzing van een arts of specialist is niet nodig.

Voor het maken van een afspraak of als u wilt weten of osteopathie iets voor

u kan doen, kunt u contact opnemen met Huib Konings, Osteopathie

Zandvoort, Burgemeester Nawijnlaan 4 2042 PM Zandvoort

06-44758719 (09.00-17.30)

Beschermt Hart
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LAST MINUTE...LAST MINUTE...LAST MINUTE..
Nog even naar de verse sneeuw !!

Super aanbieding in GERLOS: Hotel Platzer

25 maart tot 1 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en

viergangen menu, gebruik van Sauna en Stoombad.

€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skiën!

Pasen in de sneeuw met een heerlijke voorjaarszon!
15 tot 22 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en viergangen

menu, gebruik van Sauna en Stoombad.

€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skiën!

Hotel Platzer ligt midden in het centrum van Cerlos en dicht bij de

liften. Skibus stopt voor de deur. Skiën tot aan het hotel!

Direct boeken: info@hotelplatzer.at / tel. 0043 5284 5204 /

fax 0043 5284 5204 44 / Geopend tot 19 april!

met vakante

AANZEE.COm verhuurt

uw huis!
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Voetbal

SV Zandvoort zaterdag verdiende meer
plaatsgenoten echter zetten

alles op alles om in ieder geval

een gelijkspel uit het vuur te

halen. Dat gelukte uiteindelijk

op een wat fortuinlijke manier.

Arend Regeer nam met een twin-

tigtal minuten te gaan een 'bere-

kende' corner die linea recta de

korte hoek indook. Volgens eigen

zeggen was het ook de bedoe-

ling dat dit ging gebeuren, de

meeste toeschouwers, die de

bare omstandigheden hadden

doorstaan, spraken echtervan

pure mazzel. Het restant van de

wedstrijd leverde geen mogelijk-

heden om te winnen op voor

beide kemphanen. Zandvoort

had, vooral gezien het spel in de

tweede helft, in feite te weinig

gekregen.

Omdat de beide elftallen die vir-

tueel onder Zandvoort staan,

Zwanenburgen EDO.elkaar ook

in evenwicht hielden, blijft het

onderin de tweede Klasse C

uitermate spannend. De nummer

laatst degradeert automatisch

en de nummer één na laatst zal

degradatie/ promotie wedstrij-

den moeten spelen tegen één

van de periodekampioenen van

de derde klasse.

Het keurkorps van zaterdagtrainer Guus Marcelle heeft tegen

de nummer drie van de ranglijst, het nog ongeslagen ZOB,een

verdienstelijk gelijkspel gehaald. Toch was er niet echte vreug-

de na het binnengehaald punt. Algemeen heerste de overtui-

ging dat er twee punten verloren waren.

Marcelle had 'good old' San der

Hittinger van stal gehaald om
zijn verdediging sterker te

maken. Hierdoor kon René Paap

een wat meer aanvallende rol

spelen. Hittinger was al in de

gewonnen wedstrijd tegen

Zwanenburg opgesteld en dat

was de oefenmeester uiterma-

te goed bevallen. Ook was het de

wens van de oud aanvoerder van

Zandvoortmeeuwen om zijn

club te helpen in de tweede klas-

se te blijven. Robin Castien zat

zijn laatste wedstrijd schorsing

uit en daarom was Sven van Nes,

samen met Sebastiaan Kaales,

in de spits geposteerd.

De eerste twintig minuten

gaven een wisselend spelbeeld

te zien. Dan weer was ZOB in de

aanval, dan weer Zandvoort. Er

kon, door de klimatologische

omstandigheden, niet echt

gesproken worden van een wer-

velende wedstrijd maar er waren

wel twee elftallen te zien die er

voor wilden gaan. Een licht over-

treding op het middenveld was

de aanleiding tot een voorsprong

van de gasten uit de Beemster.

Middenvelder Geert Kikkert

mocht de vrije trap nemen. De

bal werd gedragen door de

harde wind en zodoende kon hij,

van circa vijfentwintig meter,

keeper JorritSchmidt verslaan,

o-i. De laatste periode van de eer-

ste helft wasvoorde gastheren,

echter zonder noemenswaardi-

ge acties.

Ook de tweede helft wasvoor de

Zandvoorters, hun gast beperk-

ten zich tot het verdedigen van

hun voorsprong en maakten het

Schmidt nauwelijks lastig. Onze

Komende zaterdag moet

Zandvoort naar Edam.Van het

plaatselijke EVC, dat zaterdag

thuis met 0-4 een pak op de

broek kreeg van Monnickendam,

zal dan ook minimaal één punt

gepakt moeten worden. Drie

punten zouden echter meer

gewenst zijn!

Basketbal

Zandvoort Noord en Concordia in evenwicht
Lang kon Concordia niet van de snelle voorsprong genieten. De

Hillegommers maakten kennis met de aanvoerder van Zandvoort Noord

Arthur Paap, die als een duveltje uit een doosje de stand op gelijke

hoogte tilde. Het vizier van Oscar Vos was in deze wedstrijd in orde en

hielp daarmee zijn ploeggenoten aan een 2-1 voorsprong.

Toch kwam Concordia daarna

weer snel langszij. Vlak voor rust

wist Zandvoort Noord via Oscar

Vos op een 3-2 voorsprong te

komen. Vlak na rust was het

Frank Paap die verbaal Concordia

op het verkeerde been wist te

zetten en de bal het doel inliep,

waardoor Zandvoort Noord zelfs

een marge van twee doelpunten

verschil wist te maken. Door

slecht samenspel en ook het

gebrek aan wat scherpte bij doel-

man Robin Luiten kwamen de

Hillegommers weer met twee

doelpunten op gelijke hoogte.

Diezelfde Luiten maakte zijn fou-

ten ruimschoots goed door direct

na de gelijke stand Zandvoort

Noord naar 5-4 te brengen.

Concordia werd gaandeweg in

het slot steeds sterker en het

kostte Zandvoort Noord moeite

om de 5-4 vast te houden. In de

slotminuut wist de keeper van

Concordia voor zijn ploeg het

zwaar bevochte punt toch naar

Hillegom mee te nemen.

Uiteindelijk was de eindstand 5-

5 en daarmee snoepte Zandvoort

Noord toch weer een punt af van

een hoger geklasseerde ploeg.

Badminton

Familie & Vrienden Toernooi 2006
Sportingclub Dirk van den Nulft organiseert op zondag 19 maart

aanstaande het het Familie & Vrienden Badminton Toernooi.

Gezien het succes van de afgelopen twee jaar wordt ook dit jaar

weer een 'volle' bak verwacht.

De vaste leden hebben zich

inmiddels al zeer enthousiast

getoond, maar het zou leuk zijn

als ook oud spelers nog eens het

racket en shuttle ter hand

nemen. In de tachtiger jaren

kende de badmintonsport een

ongekende populariteit in

Zandvoort, met op het hoogte-

punt zo'n 700 liefhebbers. Tijd

voor een sportieve reünie dus.

Het accent voor dit Familie &
Vrienden Toernooi ligt op het

ouder / kind toernooi. Inschrijven

kan als ouder met een kind tot

ca. 14 jaar. Deelname aan dit

toernooi kost € 5,00 per per-

soon, inclusief spelen, buffet

voor de ouderen en heerlijke

snacks voor de kinderen na

afloop. Tijdens en na de prijsuit-

reiking is er een gezellige disco-

theek. Het toernooi begint om
ongeveer 12.00 uur, de prijsuit-

reiking en buffet om ca. 1730 uur.

Inschrijven voor kan op de vol-

gende twee e-mail adressen:

wimmendel@planet.nl of: robdg

@planet.nl. Bij inschrijving graag

alle namen vermelden. Voor de

senioren het aantal speeljaren

en voor de kinderen de leeftijd

en het aantal speeljaren. Zondag

19 maart, in de Korver Sporthal.

Lid worden van Sportingclub

Dirk van den Nulft? Bel Jan Smit,

tel. 57 15619 of 06-546 168 12.

Vaste speelavond is donderdag-

avond in de Korverhal. De jeugd

vanaf 18.00 uur, de senioren

vanaf 20.30 uur.

Flamingo's niet boeiend
Ondanks het grote gehalte aan

ex Nederlands team spelers in

het Amsterdamse Herly, kon de

wedstrijd tegen Flamingo's niet

echt boeien. Dat blijkt ook wel

uit de eindstand: 47-55.

Met vooral intimiderend spel

naar de zwakke scheidsrechters

toe, konden de Amsterdamse

koplopers de overwinning in

eigen huis houden.

De Zandvoortse veteranen zullen

van goeden huize moeten

komen, willen zij hun titel dit

jaar kunnen prolongeren.

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:

Gemeenschapshuis

GroenLinks

(in alfabetische volgorde)

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor K.

Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Heeren

Havenaar Bouwbedrijf

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Monuta
Nova College

Osteopathie Zandvoort

Parfumerie Moerenburg

PRTO

Rode Kruis

Schoonmaakbedrijf Hein

Trade Ard

Van Schaik

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek
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Niet vergeten!

In de nacht van

zaterdag op zondag

gaat de zomertijd in

Uitstekende voorstelling van De Wurf

Om 2.00 uur gaat

de klok weer een

uur vooruit

Eén van hen was de Haarlemse

kunstschilder Jacobus van Looy,

karaktervol gespeeld door Bob

Gansner. De aanwezigheid van

Van Looy bleef in het vissers-

dorp van weleer niet onopge-

merkt. De meningen over zijn

artistieke prestaties waren

aanvankelijk niet positief.

Vooral de ouderen zagen die

vreemde man eigenlijk niet zo

zitten. Het contact met de

bevolking werd gelegd via de

jeugd van het dorp en zoals

altijd was er een happy end.

Karaktervol

Naast Bob Gansner als Jacobus

van Looy lieten bekende

Folklorevereniging De Wurf
heeft met het in 1978 door
J.A. Steen geschreven toneel-

stuk 'Kinderen der Zee',

wederom bewezen dat het

tot uitstekende prestaties in

staat is. Onder regie van Rob
van Toornburg werd de peri-

ode rond 1900 gepresen-

teerd, waarin Zandvoort een

gewilde plaats was voor

kunstschilders, die het dorps-

en strandleven vastlegden.

Door Jaap Kerkman

gezichten zien dat DeWurftot

veel in staat is. Ans Veldwisch

als Aal, de vrouw van visser-

man Jaap (Theo Verburgt),

Willem Schilpzand als Visser-

man Wullem en zijn vrouw

Mien (Ina Koeman) zetten

allen een relaistische rol neer.

Opvallend was dat het blauwe

oog van Wullem niet door de

grimeur bleek te zijn aange-

bracht. Nelly Houtenbos, Mieke

Hollander, Els Hoogervorst en

Annie Trouw zetten op zeer

respatabele wijze een groep

buurvrouwen neer die het stuk

veel lokale kleur gaven. Dat

moet ook gesteld worden voor

Corry Jochems als de vrouw

van dominee Hulsman, Freek

van Veldwisch als Boer van

-r.

Scène uit "kinderen der Zee"

SaasseenJan Hollander die op

het laatste moment de zieke

Hans Gansner verving in zijn

rol als politieagent.

Jeugd

De grootste winst voor de toe-

komst va n De Wu rf is echter de

jeugd. Iris van Nes als Antje en

Hein Schrama als Ar ie, de kin-

deren van Visserman Jaap,

waren al eerderte bewonde-

ren. Beiden bevestigden hun

talenten met vrijwel foutloze

rollen. Ookdebutante Nathalie

Plantinga als buurmeisje

Maertje kwam uitstekend uit

de verf. Opmerkelijk bij alle

jonge talenten was de manier

waarop zij de Zandvoortse

spraak presenteerden. Voor

Foto: OvM Fotografie

jongeren uit deze tijd geen

eenvoudige opgave. Een groot

compliment is daarvoor op zijn

plaats, omdat ze daarmee
tevens een bijdrage leveren

aan het voortbestaan van onze

plaatselijke 'taal'.

Voorstellingen

Wie de voorstelling van afge-

lopen zaterdag gemist heeft

kan ook komende zaterdag om
20.00 uur nog terecht in

Gebouw De Krocht. Kaarten

a € 7,00 zijn verkrijgbaar

bij Mieke Hollander, Const.

Huygensstraat 15 en bij Freek

Veldwisch, Dorpsplein 9. De

Wurf speelt'Kinderen derZee'

aanstaande zondag nog een

keer in het Huis in de Duinen.

De Mannetjes

OPZ loopt weg bij speech

VanderVeld

'Van die oudjes zouje toch wat

v meer wijsheid verwachten' ,

Onderscheiding Jaap Brugman
CBZ-raadslid Jaap Brugman

is vorige week dinsdag tijdens

de afsluitende vergadering

van de raadsperiode 2002-

2006, benoemd tot Lid in de

Orde van Oranje Nassau.

Brugman, die gedurende

12 jaar zitting had in de Zand-

voortse volksvertegenwoor-

diging, deed dat voor verschil-

lende partij. In de jaren

zeventig was hij kandidaat Jaap Brugman ontvangt een lintje

voor onderanderedeCHUen
later CDA, maar haalde vaak de

raad net niet.Ookwas hij kan-

didaat voor de plaatselijke

groepering Zandvoort 2000.

Maar uiteindelijk kwam hij in

1990 namens de VVD in de

raad. In de periode 1994-1998

vertegenwoordigde Brugman,

net als in de nu afgelopen

periode, Gemeente Belangen

Zandvoort.

Trade Ard

Awtonotfild iHdtnvt

Mix Mmkitn* «B OJJ - arioai*

S
www.tradc-ard.nl

X

*5)BR<OD

Geldig t/m zondag 26 maart

• Boucheronbrood, zeer

gezond volkorenbrood € 0,95

»4 appelflappen € 1,99

• Ham-Kaas croissant € 1,-

• Roombotercake € 3,95

"vers uit de oven!"

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Brugman, die ook actief was in

diverse maatschappelijke orga-

nisaties, gaf in zijn afscheids-

speech een overzicht van zijn

raadswerk. Aan het eind daar-

van constateerde hij dat

Zandvoort tot zijn spijt niet

veel verder is gekomen dan

toen hij aantrad. Nog altijd zijn

goede voornemens voor onder

andere de Middenboulevard

nog niet verwezenlijkt.
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Familieberichten

De dood is als een kaars

die 's morgens wordt gedoofd

omdat de nieuwe dag is begonnen.

9Aijn allerliefste ailesie en mijn

aller-allerliefste papa van de wereld

heeft ons veelte vroeg moeten verlaten

(Rgbertus Maria Johannes Lefferts

(Robért

3 mei 1962 15 maart 2006

'I^hetj nog zoveeCte doen,

maar de tijdis me niet gegund.'

echtgenoot van:

papa van:

baasje van:

zoon van:

broer van:

schoonzoon van:

zwager van:

Joke

Quentin

(prince -£

Jienk^en Jo\

Wans en (Petra, Priscilla, Ivana

<BepfenJan

Cjerry en Joke, Corenzo, JAngelo

94aico en <Sggina, Nanda, Christy

Jan

Joke en Jiinnie, (Bianca, Jienk,

Xeesomstraat 1 77,

2041 Xg Zandvoort

<De crematie heeft dinsdag 21 maart plaatsgevonden

in crematorium 'Westerveld.

"De Heer is mij tot hulp en sterkte.

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang."

Psalm 118:7

Plotseling nam de Heer tot Zich onze broer, zwager
en oom

Andries Luijendijk

& 12 december 1919 Zandvoort t 17 maart 2006

D. Luijendijk

J.C. Luijendijk - Hesselink

C.J. van der Klugt-Luijendijk

Neven en nichten

Correspondentie-adres:

D. Luijendijk

H. Heijermansweg81
2042 XR Zandvoort

Andries is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum

Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen

bezoek.

De Uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag

24 maart om 12.45 uur in de Protestantse kerk aan
de Poststraat 1 te Zandvoort, waarna omplm. 14.00

uur de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden

op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat

67 te Zandvoort.

Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-

kamer van de begraafplaats.

RTVN-H
RADID*rï NDD'HD-HDLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Burgerlijke stand

11 maart 2006 - 17 maart 2006

Geboren:

Johanna Delfi, dochter van:

van Elk, Henri en: Hutabarat, Herda Pamela.

El la Annelies, dochtervan:

Wusten, André en: Ram na race, Ma rit ia Nalinee.

Angel Noëlle, dochter van:

Botschuijver, Nathalie Chantal.

Ondertrouwd:

Wemekamp, Mark Richard en: Dijkstra, Tietje Trijntje.

Segbars, Cornelis Hendricus Jacobus Maria en:

Goossens, Anthonia Gerarda.

Beek, Eduard Paul emWIodarczyk, Katarzyna

Aleksandra.

de Groot, Ernst Nico en: Serlie, Marjolein.

Overleden:

Boele geb. Doornekamp, Gezina, oud 83 jaar..

Hagen, Eduard, oud 62 jaar.

Poll geb. Schaap, Geertruida Louisa, oud 93 jaar.

Plooijer geb. Wagenaar, Anna Maria Hendrika.oud 87jaar.

Terwee geb. Heidebrink, Eremia.oud 76 jaar.

Lefferts, Robertus Maria Johannes, oud 43 jaar.
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Waterstanden-^

Club Nautiqueg)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Dit weekend ook de avondkeuken geopend!

Maart Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 23 ^B 04.09 08.45 16.44 21.38

Vr 24 - 05.30 10.28 18.09 23.24

Za 25 ^B 06.49 12.09 20.19 ^B
Zo 26 00.50 09.18 14.09 22.38 -

Ma 27 02.50 10.28 15.10 ^B ^B
Dl 28 - 00.04 03.29 11.30 15.50

Wo 29 ^B 01.40 04.15 12.04 16.31

Do 30 - 0237 04.54 12.50 17.16

Kerkdiensten

ZONDAG 26 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur mw. drs.T.J. Koens uit Amsterdam

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan j, Aerdenhout

10.00 uur Prof.Dr.M.den Duik uit Alphen a/d Rijn

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06 -434 297 83
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zandvoortsecourant.nl
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Laatste bijeenkomst oude gemeenteraad
Simons en Boevé verlaten demonstratief vergadering

Column

De laatste bijeenkomst was begonnen met een gezamenlijk

koud buffet. De vergadering zelf, bijgewoond door een groot

aantal belangstellenden, waaronder familieleden van de raads-

leden, werd ontsierd toen de OPZ-kopstukken Simonsen Boevé

tijdens een kritisch afscheidswoord van CBZ-vertegenwoordig-

ster Astrid van derVeld demonstratief de raadszaal voor korte

tijd verlieten. Voor de rest van de bijeenkomst was er sprake

van een geannimeerde stemming.

De vertrekkende leden van de

raad werden door Burge-

meester Van der Heijden

bedankt voor hun inzet. Van

der Heijden gaf een overzicht

van wat er zoal bereikt was:

onder andere het Zorgloket,

de voorbereidende besluiten

voor Louis Davids Carré en

Middenboulevard en de nu in

uitvoering zijnde bouwvan het

wijkcentrum in Nieuw Noord.

Afscheid

Na zijn algemene overzicht

dankte hij de scheidende

raadsleden Astrid van derVeld

en Corvan Koningsbruggen

(GBZ),Ype Brune en Dick Bos

(CDA), Cees Harms (OPZ), René

van Liemt (Liberaal Zandvoort),

Marijke Herben (Lijst Herben)

en als laatsteJaap Brugman
(GBZ) met een persoonlijk

woord. VVD-vertegenwoord I-

ger Cees Oderkerk was afwe-

zig. Aan het slot van de verga-

dering beantwoorden een

aantal scheidende volksverte-

genwoordigers de woorden
van Van der Heijden. In een

enkel geval, zoals Astrid van

derVeld en Ype Brune, met een

kritisch woord over het verloop

van de afgelopen vier jaar,

terwijl OPZ-er Cees Harms in

zijn afscheidsspeech een af-

keurend woord in de richtingvan

Astrid van derVeld liet horen.

Herinneringen

Alle raadsleden kregen een

aantal herinneringen aan de

afgelopen periode overhan-

digd. Zoals onder andere het

Straatnamenboek van Zand-

voort en een groepsfoto van de

raad.de buitengewone raads-

leden, burgemeester, wethou-

ders en griffie.

Opmerkelijk was dat de bui-

tengewone commissieleden

deze geschenken niet kregen

aangeboden.

Met een geanimeerde recep-

tie kwam een einde aan een

roerige raadsperiode 2002-

2006.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Donderdagavond is onder grote publieke belangstelling de

nieuwe gemeenteraad van Zandvoort geïnstalleerd. Alle raads-

leden legden de belofte of de eed af die door burgemeester

Rob van der Heijden van te voren was uitgesproken.

de eerste vergadering van de

nieuwe raad afgesloten. Een

nieuwe raadsperiode is begon-

nen. Alleen indien erwethou-

ders komen die ook een raads-

zetel hebben, zullen er nog-

maals nieuwe leden moeten

worden geïnstalleerd.

De burgemeester sprak ver-

volgens de nieuwe raad toe

en hield ze voor dat het niet

zo maar een 'baantje' is. "Vaak

zal er ook in de weekenden

een beroep op u worden

gedaan", hield hij ze voor.

"Samenwerking is belangrijk,

ledervanuit zijn eigen overtui-

ging. Ik hoop op vier vrucht ba-

re jaren", sloot de burgervader

zijn rede af.

Daarna moester uit de nieuwe

raadsleden een vervangende

voorzitter benoemd worden.

Wettelijk is vastgelegd dat het

langstzittende raadslid hiervoor

in aanmerking komt. Omdat
niemand zich tegenkandidaat

had gesteld, kwam GertToonen

(PvdA) in aanmerking. Hij aan-

vaarde hetvice-voorzitterschap

van de Zandvoortse raad.

Cartoon

Vervolgens moest er een pre-

sidium benoemd worden. Dit

is een commissie de alle zaken

en procedures rond de raad

moet bewaken en vastleggen.

In de periode na een verkie-

zing, als er dus nog geen com-

missies zijn benoemd, is het

presidium ook de tijdelijke

commissie van 'Alle aangele-

genheden'. Alle fractievoorzit-

ters werden in het presidium

benoemd.

Ook de griffie heeft voor de

nieuwe raadsperiode een nieu-

we leidinggevende nodig. Fred

Paap (VVD) gaat de komende
vier jaar leiding geven aan de

beide raadsgriffiers en hun

medewerkers.

Hiermee werd, na niet meer
dan een half uur 'vergaderen',

Hans van Pelt

ü

De burgemeesterfeliciteert Gert Toonen met zijn vice-voorzitterschap

Feestelijke middag met
The Shepherds

Ruim honderd bewoners van

het Huis in de Duinen beleef-

den vorige week dindag een

feestelijke middag met een

optreden van The Shepherds.

De uit Umuiden afkomstige

Helen, John en Nico Schaap

waren vanaf 1963 een niet weg
te denken factor in de Neder-

landse ammusementswereld.

In Nederland werkten The

Shepherds in de Snip & Snap

Revue en traden op in de Corry

Brokken Show.

Helen en John treden sinds het

overlijden van hun broer Nico

in 1999 op als duo in zorg- en

bejaardenhuizen. In deze regio

verzorgtde in Zandvoort wonen-

de heer De Pauw van Peacock

Foundation voor een aantal

verzorgingshuizen optredens

van diverse bekende artiesten.

Helen en John Shepherd pre-

senteerden zich in de grote

zaal van het Huis in de Duinen

met een vlotte show van tallo-

ze bekende eigen liedjes. Ook

nummers van andere artiesten,

zoals Willy Alberti en Toon

Hermans, die door de aan-

wezigen vaak uit volle borst

werden meegezongen of mee
geneuried, stonden op het

programma.

Aan de hand van de diverse

songs werd met een vaak

geestige toelichting van Helen

een wandeling gemaakt door

de geschiedenis van The

Shepherds die in 1963 debu-

teerden met de single 'Da nku

voor de mooie morgen'.

Zandstede of

Bloemenzand,wat

gaat het worden?

In de krant gelezen dat we
toch moeten fuseren. Met
Bloemendaal. Heemstede of

Bennebroek. Een nieuwe

naam voor Zandvoort? Je

weet maar nooit. Onze bad-

plaats gaat dan Zandbroek

heten. Zandstede kan ook.

Bloemenzand is ook een

optie.

Ach, we hebben weer een

ander gemeentebestuur. Dus

kun je van alles verwachten.

Nee. Over politiek schrijven

doe ik niet. Heb ik ook nooit

gedaan. Ingewikkeld gefoe-

zel ligt me niet. Bij het

afscheid van echtgenoot's

politieke carrière was ook

onze kleinzoon aanwezig. Ze

waren er allemaal trouwens.

Moeder, broer, zus en aan-

hang. De politieke afhande-

ling duurde lang. Té lang voor

kleinzoon.

Ik zag hem wanhopig rond-

kijken. Wiebelen op zijn

stoel.. ..Na het afscheid van

veel raadsleden en de ridde-

rorde voor echtgenoot was er

een receptie. Voor kleinzoon

een feestje. Lekkere hapjes

alom. Met een glaasje fris in

zijn hand zag ik dat hij ieder-

een bekeek. De volgende dag

op school waren er vragen.

Ook van zijn juf: "Hoe was het

Wesley? Vond je het interes-

sant? Zijn laconieke ant-

woord:"Nee. Iedereen maak-

te ruzie. Ze schreven briefjes

naar elkaar. Net een stelletje

kleuters. En er liepen ook

twee mensen de zaal uit.

Onbeleefd hoor. Dat doe je

toch niet?"

Ik weet wel een oplossing.

Jongelui in de raad. Zal dat

helpen? Misschien is dat beter.

Voorlopig moet Zandvoort

gewoon Zandvoort blijven.

Met een fijn strand. En een

mooi plein. En gewoon zoals

het was en is:

Zandvoort aan zee.

toe**"*'"*"*"



23-3 Zandvoortse Postzegel Club

Clubavond. In Pluspunt,

aanvang 19.00 uur

25-3 New Wave Muziekschool

Uitvoering door leerlingen,

in Pluspunt. Aa nvangig.00 uur.

25-3 Uitvoering Muziekschool New
Wave Aanvang 19.00 uur.

Meer informatie, bel 5719255

31-3 Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble Smartlappen en

Levensliederen zingen o.l.v.Gré

van der Berg met haaraccordeon.

Café Koper, aanvang 21.00 uur

WEEK 12 • 2006

2-4 Kunst Aan Huis Het woonhuis

aan de Haarlemmerstraat 13D

wordt omgetoverd tot kunst-

winkel. Op 3 etages exposeren

Zandvoortse kunstenaars hun

werkstukken.

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster

plays and sings Nat King Cole.

Locatie: De Krocht.

Aanvangi4.30 uur. Toegang €10,-

Rommelmarkt Pluspunt

10.00 tot 15.00 uur. Uitsluitend

tweedehands spullen. Voor meer

informatie, bel 5717113

2-4

IJzerhandel M Zantvoort
*'«fl¥frr

Zinwerlig .

Rolluiken
Markiezen

SunScreens
Bel GRATIS voor vrijblijvende offerte 0SO0 - 926 S6 66!

Tevens uitgebreide presentatie bij ons in de winket

Swülucsfraaï 7 2042 KA 023 - 57 124 1B

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg€7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

h 4

TEGOEDBON
VOOR! GRATIS

ZANDKORREL I
ft

Wm$
strandpaviljoen B

C£©{fto KI.

023-5716406

Een authentiek strandpaviljoen m Zand«K*t, direct achter het casino.

Voor uw fe«t, jubileum, bnj"loftof (bedrljfsjtwmel

hebben wij «en gpgrtg (feestelijke) ruimte.

ÜoV voor een snelle of uitgebreide maalCUö, een borrelt]? of een
avond {oud»i0ilsndschcï spelletjes- met vne-nden of familie,

Kijk voor meer mfonnaöe op onze website wm. wandcren Hann.nl

i/#n jf" J jprjï fc ook tfp aupnoKrwfren geopf-nrf-

W(J stdk*» uw bezoek, zeer op ppljs.

r
pluspunt

*"••-.. WonenpI"
s

8 april 'Uw tuin voorjaarsklaar'

Bent u chronisch ziek, heeft u een beperking of bent u ouder dan 55?

Dan behoort u tot de doelgroep van WonenPlus Zandvoort.

WonenPlus biedt praktische ondersteuning en bemiddeling op het gebied

van wonen en welzijn. Doel is zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig

thuis te kunnen blijven wonen. Hiervoor ontwikkel en wij diverse diensten

die uitgevoerd worden door vrijwilligers of professionele bedrijven.

WonenPlus biedt onder andere: klusjes in huis en tuin, advies en instal-

latie van apparatuur, diverse diensten aan huis tegen aantrekkelijke

tarieven, bemiddeling en ondersteuning.

Naast deze mogelijkheden hebben wij nu een speciale actie:

Uw tuin voorjaarsklaar!

Op 8 april komen een aantal plaatselijke politici, ondersteund door vrij-

willigers van WonenPlus, een aantal tuinen aan kant brengen. Geen zware

werkzaamheden, wel licht snoeiwerk.vegen, maaien, onkruid wieden en

uw tuinmeubilair uit schuur of berging halen en even schoonmaken.

Geeft u zich nu op voor WonenPlus! Behoort u tot de eerste groep aan-

melders, dan komt u in aanmerking voor de tuinactie op 8 april. Maar
ook daarna staan wij voor u klaar om uw tuin te doen ofom u te helpen

met andere vragen en problemen.

IntGïeSSe? Vult u dan het onderstaande strookje in en stuur het op

naar: WonenPlus, Flemingstraat 180,2041 VP, Zandvoort.

Mail naar info@wonenpluszandvoort.nl of bel 023-5717220 mat/m do

n tussen 10.00 en 12.00 uur.

i^
JcL, ik ben geïnteresseerd in een lidmaatschap van WonenPlus

O ik wil graag dat mijn tuin op 8 april aan kant gemaakt wordt

O ik heb een balkon en kan hulp bij schoonmaken en neerzetten

tuinmeubilair gebruiken

O ik vind 8 april leuk, maar een andere dag is ook goed

O ik heb geen tuin /balkon maar wil wel meer informatie over Won en Plus

O ik heb momenteel nog geen hulp nodig, maar in de toekomst wel.

Ik krijg daarom graag informatie over WonenPlus

Naam:

Adres:

Tel efoon

:

..Postcode:.
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"Coalitiebesprekingen zijn een

paar hobbeltjes tegen gekomen"

De afgelopen week is het druk geweest op het raadhuis. Veel

overleg tussen de beoogde partners in een nieuw college: VVD
en OPZ. Afgelopen vrijdag is een ambtelijk stuk verschenen dat

uitsluitsel moet geven over de gevolgen van het eventueel

terugdraaien van de besluiten aangaande de Middenboulevard.

VVD voorman Wilfred Tates

Carl Simons, namens de

Ouderen Partij Zandvoort deel-

nemer aan de diverse over-

leggen: "We zijn een aantal

hobbeltjes tegengekomen, en

niet bij ons, die voor wat ver-

traging zorgen. Een hobbeltje

kan namelijkeen berg worden,

kijk maar naar Haarlem.

Wij zijn het samen wel eens

maar de vraag is nu: gaan

we met twee of met drie

verder en daar kan ik geen zin-

nig woord over zeggen."

Gert Toon en, onderhandelaar

namens de PvdA: "Wat ik

begrepen heb is dat de VVD en

de OPZ nog met elkaar in over-

leg zijn over de nota die ons

over de streep moet trekken. Ik

kan dus nog niets zeggen over

onze deelname aan een colle-

ge. Wij willen weten hoever ze

terug willen draaien en wat

dan de gevolgen zijn. Wij

wachten het antwoord op

die vragen af."

Gert-Jan Bluijs, fractievoorzit-

tervan de nieuwe CDA fractie,

is het niet eens met de huidige

gang van zaken:"Het gaat een

beetje raar de laatste tijd. We
werden in beslotenheid bij

Foto: OvM Fotografie

elkaar geroepen en ik dacht

dat er een procedure werd

besproken. De heerTates vond

het te kort dag om nog een

openbare vergadering uit

te schrijven en dus moest

het maar in beslotenheid. Wij

hebben toen kenbaar gemaakt

dat wij absoluut niet in een

college willen samen met VVD
en OPZ. Het heeft mij verbaasd

dat de PvdA, in die besloten

vergadering, relatief gemak-

kelijk zei dat ze wilde mee-

denken overeen brede coalitie

voor Zandvoort. Wij willen

graag op de hoogte gehouden

worden van de ontwikkelingen

en daarom heb ik zaterdag via

de griffie een nota gekregen

die nog vertrouwelijk is. Hierin

staat wat de financiële en

juridische consequenties zijn

als de besluiten voor de

Middenboulevard worden

teruggedraaid. Volgens de heer

Tates was het in zijn opdracht

gemaakt en kon alleen hij er

dus over beschikken. Hiermee

gaat hij dus de weg in die

hijzelf altijd heeft verfoeid:

de achterkamertjes politiek. Ik

ben bang dat het nog een

tijdje gaat duren voordat er

een college is."

Twee politica in 'Jazz at Hoogland'
Twee Zandvoortse politica,

Belinda Göransson (VVD) en

Ingrid de Leeuw (SP).zijn vrijdag-

avond 24 maart a.s. te gast in het

radioprogramma Vrijdagavond-

café,datvan 19-21 uur live wordt

uitgezonden vanuit Hotel Hoog-

land. Zij zijn nieuwkomers in de

gemeenteraad en gaan als vrou-

wen in de politiek met presen-

tatorTom Hendriks praten over

vrouwen in de jazz. Evenals de

politiek lijkt de jazz vooral een

mannenwereld, maarde praktijk

is gelukkig al tientallen jaren

anders. Vrijdagavondcafé in Hotel

Hoogland is te beluisteren via de

kabel op FM 104.5 en via de ether

op FM 106.9, maar kijken naarde

radio magen de toegang is vrij.

iMMet OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Bushalte

Sinds in decemberde route

van bus 81 zodanig is gewij-

zigd dat deze lijn niet meer

het Stationsplein aandoet,

staat er op de hoek van de

Van Speijkstraat en Van

Lennepweg een bushokje

dat geen functie heeft. De

halte voor de bus komende
uit de richting Bloemend aal/

Haarlem is verplaatst naar

de Burg. Van Alphenstraat,

terwijl voor de reizigers rich-

ting Haarlem een halte is

gemaakt aan de noordzijde

van de Van Lennepweg. Een

bewonervan dr. Mezgerstraat

verwonderde zich er over dat

er bij de nieuwe haltes geen

abri's zijn geplaatst. Na op

16 februari de gemeente te

hebben geschreven kreeg hij

op 7 maarteen snel antwoord.

De gemeente schreef dat bij

de nieuwe halte op de Van

Alphenstraat binnenkort een

abri geplaatst zal worden,

maar dat het voor de bushal-

te aan de noordzij van de Van

Lennepweg niet mogelijk is,

omdat het trottoir daar

slechts 2,5 meter ruimte is.

Als overgegaan zou worden

tot een aangepaste abri

zou de doorgang van onder

andere voetgangers en rol-

stoelers belemmerd worden.

De gemeente meldde en pas-

sant dat bij de Provincie

Noord-Holland aangegeven

is, dat zij lijn 81 in de nieuwe

dienstregeling weer langs

het NS-station en via de dr.

Mezgerstraat wil laten rijden.

WOZ controle

Een bewonervan de Koningin-

neweg kreeg onlangs bezoek

van een gemeenteambte-

naarvooreen controle in het

kadervan de Wet Onroerend

Zaakbelasting. Volgens de

bewoner is betreffende amb-

tenaar op weg gestuurd

met het uitgangspunt dat

"een afsluitbare woonruim-

te, waarin een keuken en een

douche gelegenheid aanwe-

zig zijn, gezien moet worden

als een zelfstandige woon-
eenheid". Bewoners of de

eigenaar worden hiernaar

aangeslagen voor afvalstof-

fenheffing en rioolrecht ten

bedrage van circa € 300 per

eenheid per jaar. Dat kan

volgens de bewoner van de

Koninginnenweg een verho-

ging betekenen van € 1200 per

jaar, ook als de eenheden ver-

huurd worden in de maanden

oktober tot maart en in de

overige maanden aan toeris-

ten, De door de gemeente
gehanteerde definitie betekent

volgens onze zegsman ook dat

een hotel of Bed & Breakfast-

bedrijf dat geen keu ken blokje

op de kamer heeft, niet aan-

geslagen kan worden. De

bewoner vindt dat het er op

lijkt als of de gemeente de

weggevallen helft van deWOZ
belasting hier wil compense-

ren. "Ik heb altijd aangenomen
dat de toeristenbelasting er

was ter compensatie van de

extra lasten (afval/riool e.d.)

voor de gemeente. Ik sta wer-

kelijk perplex hoe het in

Zandvoort zomaar mogelijk is

dat dit soort belastingen, zon-

der in de politiek te zijn bespro-

ken, zonder meer opgelegd

dreigen te kunnen worden",

zo besloot hij. Namens de

gemeente Zandvoort ant-

woordde mediavoorlichter

Van Heemst desgevraagd, dat

bewoners die het niet met
deze gang van zaken eens zijn,

er goed aan doen zich te

wenden tot de gemeentelijke

belastingambtenaar.

Straatverlichting

Een inwoner van Nieuw Noord

merkte vorige week dat de

straatverlichting in een groot

deel van zijn wijk het niet

deed. Hij probeerde de sto-

ringsdienst van NUON te bel-

len, daar kreeg hij echter een

nummer van de gemeente

Zandvoort oftewel het nummer
van het raadhuis, dat echter

uitsluitend overdag te berei-

ken is. Ten einde raad belde hij

de regiopolitie. Een medewerk-

sters maakt hem in niet mis te

verstane bewoordingen duide-

lijk dat dit geen taak voor de

politie is. Zijn vrouw kon de

schijnbaar geïrriteerde dame
horen 'spreken'. Ontstemd trok

de verontruste burger zich

terug om ruim een half uur

later te constateren dat het

licht was aangegaan. "Ze zijn

momenteel van de NUON
in de wijk aan het werk,

misschien dat iemand ver-

geten heeft een knopje om
te zetten en dat na mijn

telefoontje alsnog gedaan

heeft. Voor de beantwoor-

ding door de medewerkster

van de politie had deze

burger overigens weinig

waardering.

WhoZnext

Jongeren van het WhoZnext-

team uit Zandvoort organi-

seren op 12 april een Street-

magic Day voor de kinderen

van groep 8 en de leerlingen

van het Wim Gertenbach

College.

Het evenement wordt geor-

ganiseerd door acht leerlin-

gen van klas 4 van de

Gertenbach. De activiteiten

worden gehouden op het

Wim Gertenbach-terrein aan

de Zandvoortselaan. De

organisatoren krijgen een

subsidie van de Gemeente
Zandvoort, mits het voldoet

aan de verwachtingen van de

gemeente. Er zijn op 12 april

een drietal activiteiten: Panna

K.O-competitie (straatvoet-

bal), straatbasketbal en een

dans demonstratie. Bij het

dansen zijn ertwee verschil-

lende mogelijkheden die de

jongeren kunnen leren. De

middag wordt muzikaal

omlijst door een DJ van de

Wim Gertenbach. WhoZnext
is een landelijk campagne van

het Nederlandse Instituut

voor Sport en Bewegen, die

zich richt op de bevorderin-

gen van jeugdparticipatie in

sport. WhoZnext wil ervoor

zorgen dat jongeren meer

invloed krijgen op sportge-

bied. Kijk voor meer informa-

tie op www.whoznext.nl



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM

BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

• Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over

de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

• Dubbele garage en oprit voor meerdere auto's

• L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
• Goed onderhouden, doch gedateerd

• Woonopp. ca. 190 m 2
,
perceelopp. 637 m 2

Vraagprijs: € 895.000,-

LEEUWERIKENSTRAAT 16/4 ZANDVOORT

• 3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon

op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

• Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken,

bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 80 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

PASSACE 7 ZANDVOORT

• Winkelruimte op levendig locatie nabij station,

boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m 2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m 2

• Cv. gas

• Geen buitenruimte

• Op korte termijn te aanvaarden

Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

PASSACE 3/38 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement op de 8 e verdieping

• Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp

• Breed balkon op het zuiden

• Gebouw is voorzien van 2 liften

• Centrale ligging t.o.v. winkels, station en strand

• Eventueel met garage te koop

Vraagprijs: €219.000,- appartement
€ 22.500,- garage

v36£
virtual tour

IHEk

TOLWEG 4-A ROOD ZANDVOORT

• In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning

met royale garage/loods op de begane grond

• Woonkamer, keuken met deur naar balkon,

1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

• De woning dient geheel gerenoveerd te worden
• Gaskachel verwarming

• Woonoppervlakte ca 45 m 2
(excl. loods)

Vraagprijs: € 129.000,-

TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen, fraai verbouwd

3 kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)

• Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard

• Licht afgewerkt, om zo te betrekken!

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Evt. garage te koop ad. € 29.500,-

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 utHtriiriK
snor *

De watertoren is toch wel een
gemeentelijk monument
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Al in 1999 was net co '~

lege ervan overtuigd

dat de Zandvoortse

watertoren op de

gemeentelijke monu-
mentenlijst moest

worden geplaatst.

Onlangs ontstond er

enige twijfel over de

status van het beeld-

bepalende gebouw
toen wethouder

Michel Demmers het

slecht onderhouden

pand verkocht aan een

aantal investeerders.

Erwerd getwijfeld aan

de gemeentelijke monu-

mentenstatus. Als dat

namelijk niet het geval

zou zijn, konden de

nieuwe eigenaren ermee doen

wat ze wild en. Tijdens de laat-

ste raadsvergadering waren er

een aantal vragen gesteld die

Demmers allemaal op de juis-

te manier heeft beantwoord.

Het pand is een gemeentelijk

monument.

Het aanwijzen van de water-

toren als gemeentelijk monu-
ment was een bevoegdheid

van het college. Het gebeurde

Foto-.OvM Fotografie

naar aanleiding van een ver-

zoekvan de Nederlandse Water-

toren Stichting. Deze stichting

onderzocht in opdracht van

het Projectbureau Industrieel

Erfgoed hoe het zat met de

Nederlandse watertorens.

Tegelijkertijd besloot het col-

lege een verzoek bij de Rijks-

dienstvoor Monumentenzorg

in te dienen om de toren aan

te wijzen als rijksmonument.

Volgens de watertorenstichting

zou de Zandvoortse watertoren,

indien die na 50 jaar nog zou

staan, aangewezen worden als

rijksmonument. Die 50 jaar

is een harde eis op grond

waarvan een object rijksmo-

nument zou kunnen worden.

De Zandvoortse watertoren is

uit 1950/ 1951. Er was dus nog

een overbruggingsperiode (het

besluit was in 1999 genomen).

Van een aanmelding om 'onze'

watertoren tot rijksmonument

uitte roepen is het echter niet

gekomen.

De vraag is nu: wat mager met

de watertoren gebeuren? Wie

aan een gemeentelijk monu-
ment iets wil veranderen moet

daarvoor, uiteraard, een bouw-

vergunning maar tevens een

monumenten verbouwvergun-

ning aanvragen. Tijdens de

behandeling van dezevergun-

ningen worden de plannen

zwa a rd e r getoetst dan gewoo n -

lijk het geval is. Dat gebeurt

door de commissie Welstand

en Monumenten. Het beeld

bepalend karaktervan het pand

zal behouden moeten blijven.

Ook ondernemers enthousiast

over ZandvoortPas
De ZandvoortPas raakt langzaam maar zeker ingeburgerd zeg-

gen veel ondernemers. Ongeveer 700 inwoners hebben de pas

inmiddels aangeschaft en maken gebruik van de vele kortin-

gen en leuke aanbiedingen.

Volgens een medewerkster

van Bruna Balkenende is het

soms nog even wennen.

Mensen vergeten nog wel

eens de pas te tonen en goed

op de kortingen te letten die

er wekelijks in de krant staan.

Ook dat sommige onderne-

mers niet elke week adverte-

ren, maar dat hun aanbieding

wel een hele maand geldig is,

beseft nog niet iedereen.

Ook gaan veel ondernemers de

aanbieding op de toonbank

zichtbaar maken als geheu-

gensteuntje. Dit zal zeker gaan

helpen om de pashouders er

extra op te attenderen. Bij

Reisbureau KVSA krijgen ze erg

veel enthousiaste reacties van

klanten, die een reis boeken en

maar liefst 50% korting ont-

vangen op hun annulerings-

verzekering. Wist u trouwens

al dat IJzerhandel Zantvoort

bij besteding vanaf € 50,00

het aankoopbedrag van de

pas (€7,50) vergoedt? Dieren-

winkel Dobey geeft een vaste

korting van 10% en dat werkt

uitstekend volgens eigenares-

se Eugenevan Soest:"Mensen

weten dan precies waar ze aan

toe zijn". Ook Belli E.Ribelli is

erg tevreden met een vaste

korting geven, omdat veel

klanten die eerst shoppen in

bijvoorbeeld Haarlem alsnog

bij haar terugkomen voor de

persoonlijke service.

Bij Videotheek Videoland heb-

ben ze zeer leuke aanbiedin-

gen die maandelijks wisselen.

Zo bieden zij nu de 2efilm gra-

tis aan bij de huur van een

New release film.

Williams Pub merkt op zondag

al een toename van klanten

WZANDVOORT

voor de Karaoke actie door de

ZandvoortPas. Bij de andere

horeca ondernemers moet de

pas nog wat op gang komen.

Het is wellicht even wennen
om de pas te laten zien in

kroeg of restaurant. Toch zijn

ook hier erg veel leuke extraa-

tjes te vinden.

Binnenkort mogen wij u ook

de voordelen laten zien bij de

strandpaviljoens en kunt u

wellicht deze zomer heerlijk

genieten van zon en zee op

een strandbedje voor een

betaalbare prijs! Daar zijn we
met zijn allen wel aan toe na

deze tegenvallende kou!

Vraag dus snel een pas aan via

de bestelbon (zie pagina 4) en

profiteer ook!

Omstreden hekwerk
Hans Ru urdaen Hans Claessen

voeren al enige tijd strijd met

de gemeente Zandvoort over

een hek dat zij ongeveer een

jaar geleden rondom hun voor-

tuin in de Spoorbuurtstraat

hebben geplaatst/Toen we hier

kwamen wonen wisten we dat

we er een leuk huis van konden

maken. Het is natuurlijk wel een

apart straatje en we konden

verwachten dat het druk kon

zijn, met name in de weeken-

den wanneer uitgaanspubliek

van en naarHaarlem reist en

dus via dit straatje moet, maar

toch hebben we het erop

gewaagd! Het is een verande-

ringten opzichte van hoe het

hiervoor was," aldus Hans

Ruurda.

Het hek was volgens Ruurda

noodzakelijk en laat dat met

een paar foto's duidelijk zien.

"Niet alleen hebben wij last van

geluidsoverlast, maar ook van

vernielingen van auto's, tuin-

planten, tuinspullen en rond-

slingerend vuil. Om die vernie-

lingen tegen te gaan hebben

we dus een kostbaar hek

geplaatst om de veiligheid van

het huis en de spullen in de tuin

te waarborgen. De buren wis-

ten ervan, willen het zelf ooken

keurden het goed."

Helaas bleek het plaatsen van

het hek niet zo gemakkelijk te

gaan. In de brievenbus (aan het

hek....!!) ontvingen Ruurda en

Claessen boze brieven van de

gemeente. Hierin werd vermeld

dat het hekte hoog was en dus

niet in het bestemmingplan

paste, maartevens dat het zon-

dervergunning was geplaatst.

Zij dienden het hek onmiddel-

lijkte verwijderen. Werd dit niet

binnen de gestelde tijd gedaan,

dan dienden zij een dwangsom
van circa €1250 te betalen voor

elke maand dat zij in gebreke

blijven.

Geschrokken en teleurgesteld

heeft Ruurda contact opgeno-

men met de gemeente en

tevens wethouder Demmers,

die over de vergunningen gaat,

om advies gevraagd. Ook haal-

den zede architect van het huis

erbij. Demmers meldde dat het

allemaal wel goed zou komen

en dat er niets aan de hand

was. "Ik vind het ook erg raar dat

dit hek wel een vergunning

nodig heeft, maar hetzelfde hek

van Claessen, die een kappers-

zaak hier verder op heeft niet!

Toen kwam ik erachter dat het

hek van Claessen niet bij het

bestemmingplan hoorde, maar

die van het huis wel. Is toch

belachelijkvoor woorden? Ook

meldt het bestemmingsplan

dat het planten van een haag

wel mag en een traliehek niet.

Hoe kan dat?"

Volgens Ruurda heeft niemand

last van het hek, is het hek te

duurom het weer te verwijde-

ren en worden de spullen min-

der snel vernield of gestolen.

Allemaal argumenten die voor

het hek pleiten, maar de

gemeente blijft voet bij stuk

houden en wijkttot nu toe niet

van het bestemmingsplan af.

"We hebben nu een advocaat

genomen. Hij zegt dat we juri-

disch niet sterk staan, omdat de

rechter de ambtenaar niet zal

afvallen. Het bestemmingsplan

gaat dus voor.We hebben al een

handtekeningenactie gehou-

den en een gesprek met de bur-

gemeester en de wijkagent

gehad (de laatste zegt overi-

gens dat een dergelijk hek de

enige oplossing is). Niets heeft

tot nu toe geholpen."

Maar de strijd is nog niet op-

gegeven door Hans Ruurda

en Hans Claessen. Op 23 maart

zal er een hoorzitting bij de

gemeente plaatsvinden waar-

bij de commissie van 'Wijze

Heren'juridisch gaan bekijken

of het mogelijk is om van het

bestemmingsplan afte wijken.

Ruurda en Claessen houden

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstallen

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

www.autobe-rJrtyfzaridvDO rt .n I

Kralen en wooncadeau Winkel
Gaat verhuizen

van de Engelbertstraat

naar Jupiter Plaza! Haltestraat 10

Van 30 maart t/m 6 april
~ijn wij gesloten.

Vanaf 7 april bent u van

harte welkom in ons nieuwe pand!

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl

Tel.: 06-20 31 67 66

5luijs
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%en, zee en strand?

Onze
bloembollffyes

zyn al in het land!
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LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN
TRAININGSBUREAU
PRAKTIJK VOOR
PSYCHO-NLP-TA

THERAPIE
PERSOONLIJKE
COACHING

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze
activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer.

De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf

meer kwaliteit van leven gunt, want:

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN !

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl

of bel 023-5734353 / 06-54625999

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam).

Telefoon

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek vraagt

te koop:

meubelen,

oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te huur:

garage in

Patrijzenstraat. € 110,-

p.m. Tel. 06-22740464

Gezocht:

huishoudelijke hulp

voor 4 uur per week.

Met ref. Reacties op tel:

06-22391547

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 023 -573 27 52

of mail naar

info@

zandvoortse

courant.nl

JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Een verzoek van Conny Lodewijks om een interview te maken
van een van haar leerlingen kan ik niet weigeren. Ze heeft al

diverse jongeren voor Jong in Zandvoort aangemeld die bij

haar Studio 118 dansen. Maak deze week kennis met Babische

Vos. Ze is op 23 oktober 1990 geboren en heeft een zevenja-

rig broertje Jonathan. Dansen is haar lust en leven en daar wil

ze graag over praten.

combinatie met haarstudie is

ze altijd druk bezig.

Babische Vos

School

Babische heeft op de Nicolaas-

school gezeten en zit nu in het

derde jaar VWO op het

Coornhert Lyceum. Elk jaar

wordt er van school uit een

Open Podium georganiseerd

waar Babische met haarvrien-

dinnen aan meedoet. Dit jaar

doet ze met haar school mee

veel plezier bij Conny Lodewijk.

Ze ging toen samen met een

vriendinnetje daar naartoe en

is er altijd gebleven. Op woens-

dag gaat Babische naar jazz-

da n se n, donderdags krijgt ze

les van Rachel in de klassieke

dans en op dinsdagavond is

Babische te vinden in Haarlem

waar ze in de Egelantier bij

"Als ik moet kiezen tussen dansen of
uitgaan, dan kies ik voor dansen"

met het Haarlems Inter-

scholairToernooi (HIT). Het is

een podium voor creatieve

scholieren maar eigenlijk is

het meer een wedstrijd tussen

de diverse scholen. In eerste

instantie wilde ze na haar

studie arts worden maar de

dansacademie in Amsterdam

is ook iets wat haar wel trekt.

Maar dan zal ze eerst auditie

moeten doen voor ze wordt

aangenomen. Gelukkig heeft

Babische nog een paar jaar

om te bedenken wat ze wil. Ik

vermoed, als weverder praten,

dat de keuze niet moeilijk zal

worden.

Interesse

Niet zo moeilijk in te vullen

naarwelke interesse haarvoor-

keur uit gaat. Babische danst

al vanaf haar vijfde jaar met

Da nee XL van René Bardoel les

krijgt in Hip Hop. Op het

moment is ze druk met haar

groep van Studio 118 aan het

oefenen voor de uitvoering

10 juni in Velsen. Ze heeft zelf

de choreografie voor de groep

gemaakt want daar draait ze

haar hand niet voor om. Ik ben

nieuwsgierig wat het verschil

is tussen de klassieke dans en

de jazz. "Het is beter om ook

klassiek erbij te doen omdat
het de basis is van elke dans",

legt Babische uit. Ze vindt

alle drie de dansen heerlijkom

te doen en ze heeft niet echt

een voorkeur, als ze maar kan

dansen. Ook thuis oefent ze

en daar ontstaat meestal de

choreografie voor een dans.

Verder heeft ze buiten het

dansen weinig interesse meer

om nog iets te ondernemen in

Zandvoort

Babische is een strandmens en

gaat in de zomer elke dag

naar het strand. Gezellig met

een stel vrienden. Zomers is

Zandvoort een heerlijk dorp

want er is van alles te beleven.

Vooral de muziekfestivals

vallen bij haar in de smaak.

Ook wil ze hier blijven wonen.

Sterker nog, ze komt over een

paar maanden schuin aan de

overkant in mijn straat wonen.

Leuk dat ik alvast mijn over-

buurmeisje heb leren kennen.

En wat dat dansen betreft

Babische? Dat komt allemaal

goed, want Studio 118 heeft

al heel wat getalenteerde

jongeren voortgebracht.
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Leuk rupsje.

Ik heb in een doosje

een rupsje gedaan

En ben er heel snel

mee naar school gegaan.

Maar juf die werd boos:

"Haal die rups uit de doos

hoe kun je't verzinnen,

een rups hoort niet binnen!"

Toen heb ik heel even

goed na gedacht En

heb het rupsje heel snel

weer naar buiten gebracht!
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Steeds meer zeezoogdieren in onze Noordzee

Maandag 3 maart met de branding kano's de zee op, de eerst

keer weer van het jaar. Tot onze verbazing werden we verge-

zeld door een zeehond. Het dier had het reuze naar zijn zin en

wij ook! Hij zwom naast de kano, dan er weer onderdoor en na

een kwartiertje met ons gespeeld te hebben hield hij het voor-

gezien. Wij gingen naar de kant en blijkbaar had de zeehond

dezelfde gedachte, alleen een heel eind verderop.

Het is natuurlijk een tijd slecht

gegaan met onze zoogdieren

in de Noordzee. Maar de laat-

ste jaren zijn de aantallen

weertoegenomen en versprei-

den voornamelijk de zeehon-

den zich in de Noordzee, zo

ook voor onze kust. Ik heb er

het afgelopen jaar al tiental-

len gezien. Een zeehond is een

zoogdier en net als de mens
heeft hij longen en kan dus

gewoon ademhalen als hij

even wil uitrusten of wil zon-

nen op het strand. Hij gaat

dan echt niet dood. Wat wij

mensen fout doen, is om zo'n

beest meteen lastig te vallen

of zelfs proberen te vangen.

Wij zouden het ook niet

leuk vinden als je op het

strand zou liggen en er komt

meteen een groep mensen
om je heen staan.

Een zeehond is een dier uit het

wild en datvergeten mensen

wel eens. Hij heeft scherpe

tanden en kan daarflink mee
bijten. Een aangespoeldejonge

bruinvis (dolfij nachtige) is ech-

ter hulpeloos en dient wel

direct geholpen te worden. Het

diertje moet vochtig blijven en

mag geen water binnen krij-

gen in zijn luchtopening op

zijn kop, want dan zal hij ver-

drinken. Een tip in het belang

van de zeehond: als er een

zoogdier op het strand komt,

laat het dier dan met rust en

kijkvan een afstand, zodat het

op zijn gemak blijft. Heeft u

twijfels over de gezondheid of

gaat het om een jong dier, dan

kunt u het beste even bellen

met Kees, 06-24919280. Hij zal

het dier observeren en beslis-

sen of het dier verzorgt dient

te worden. Momenteel zwemt
er een groep van zo'n acht klei-

ne walvissen in de Noordzee.

Mocht iemand deze waarne-

men dit graag ook melden.

Laten we proberen op een

natuurlijke manier samen te

leven met onze zeezoogdieren.

Met vriendelijke groet,

Victor Bol



pluspunt

*.. WeUijnsorga" rt*»-- VoorZan"
v

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20

2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

www.aktiviteitencentrum.nl • www.welzijn-ouderen-zvt.nl

info@aktiviteitencentrum.nl • info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong

uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij

ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren

graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd

zouden willen zien.

Daarom hebben wij besloten om zo'n middagi maal

per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.

Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale

middag'Mokum in Zandvoort'opvrijdag2i april 2006

van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op

locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.

Wat kunt u verwachten:

Amsterdamse gezelligheid

Amsterdamse muziek

Kleine hapjes

Thema's rond Amsterdam
Natuurlijk contact met oud-Amsterdammers.

Voor vervoer kunt u gebruikmakenvan de Belbus

wanneer u even belt naarTel. 5717373.

De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag

geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald

u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt isdatdewensvan de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 10.00 -12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 -14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 -n.30 uur

Tieners & Jongeren
Qlub'n
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. ledere 2

weken is er voor jon ge ren van n t/m I5jaar een plek

waar je kunt tafelvoetballen, tafeltennissen, film kij-

ken maar ook dansen en luisteren naar jouw muziek.

Dit = deplekwaarjullieelkaarkunnen ontmoeten.

Elke vrijdag van 20.00-22.00 uur. De entree is i hele

euro. Dus kom eens langs en neem je vrienden mee!!!

1001 dingen club voor kinderen vanaf 7 jaar

1001 dingen club

Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, film, sport,

muziek, dans, uitstapje, ...

Een middag waar je van alles doet. Maar ook een

middag waar jij kunt laten weten wat jij graag zou

willen doen. Voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Prijs per middag €1,25 Tien ritten ka art: € i o,- Elke

woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur.

Maart
29 Dakpannen versieren
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Zondag

08.00 Courrtrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

23.00 Eb & Vloed

Dinsdag

18.00 Countrytrack

20.00 Zandvoort op Zaterdag (H)

o/gemeenteraadvergadering

23.00 Eb & Vloed

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H)

v 23.00 Eb& Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 TeppZeppi (H)

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

12.00 EMM Magazine

(laatste zaterdag v/d maand)

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 The Groove Empire

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

*?>. Dan SifeejJ

Bloeiende

bosviolen en
grootbloemige violen

van Stol bergweg 1

tDCÏ .Jvnr W-

CWO OfDOF

Samenwerken aan rwidenwnl

mwa^TWtinl

Filmprogramma
23 t/m 29 maart

Zandvoortse Courant nummer 12 • 23 maart 2006

Cultuur

Tango Kwartet verrast Zandvoort

Foto: OvM Fotografie

De bekendmaking moet menigeen op verkeerd spoor gezet

hebben. Het concert van afgelopen zondagmiddag was aange-

kondigd als een 'tango-concert'. Dat doet al gauw denken aan

vrolijke, opgewekte Argentijnse klanken. Het werd echter een

concert met melancholieke composities die het Haarlemse

Nuevo Tango Kwartet op uitmuntende wijze over het voetlicht

bracht. Keer op keer beloonde het publiek de muzikanten met

een verdiend applaus.

warmende klanken roepen

beelden op van lome, zonover-

goten pleinen en vermoeide

arbeiders in de Argentijnse

middagzon, leder instrument

heeft zijn eigen klankkleur en

karakter. De contrabas legt een

stevig, koffiebruin, fundament.

Terwijl de viool daar eigenwijs

tussen doorwandelt. De accor-

deon lijkt de flierefluit uit te

hangen met zijn café-donkere

klanken. Tussen dat alles door

de tragisch-vrolijke piano.

door Ton Timmermans

Net één dag voordat de lente

begint is het even wennen. Aan

de toon val en aan de klanken

die gloeien als de Argentijnse

zon. Soms ingewikkelde com-

posities met voor de wester-

ling tegendraads aandoen

de toonsoorten. Ditmaal heeft

de organiserende stichting

Classic Concerts het Haar-

lemse 'Nuevo Tango Kwartet'

uitgenodigd voor een uitvoe-

ring in de Protestantse kerk.

De droevige, maar hartver-

Eind negentiende eeuw bren-

gen emigranten het mee.

Onvervalste tangomuziek.

Vanuit de hele wereld stromen

ze samen in de smeltkroes

Argentinië. De oevers van

de Rio de la Plata trekt veel

arme emigranten aan om daar

een beter leven te beginnen.

Hun muziek is een uiting

van teleurstelling, heimwee
en melancholie over wat het

beloofde land hen uiteindelijk

brengt. Op de binnenplaatsen

van de woonkazernes wordt

muziek gemaakt die ontstaat

uit muziekstijlen uit verschil-

lenden landen: de tango.

Het ensemble speelt tango-

muziek die (te) weinig op het

concertpodium is gespeeld.

De gespeelde concerttango's

kenmerken zich doorcomplexe,

jazzachtige harmonieën, ritmi-

sche structuren en improvisa-

ties. De muziek is enerzijds

introvert, sentimenteel en

melancholiek, anderzijds op-

zwepend en vurig. Het prach-

tige samenspel van het Nuevo

Tango Kwartet ontlokt een be-

zoekster:"Een magnifiek ensem-

ble met verdrietige muziek".

De concertenreeks die Stich-

ting Classic Concerts in de

Protestantse kerk organiseert

verdient brede aandacht.

Zowel inwoners als toeristen

kunnen iedere maand weer

genieten van een hoogstaand

concert dat ook nog eens gra-

tis toegankelijk is. Na afloop

wordt gecollecteerd voor res-

tauratie van het kerkorgel.

Cabaret in het Circus theater

Martijn Oosterhuis kreeg geen grip op de zaal

Weereen volle zaal in Circus Zandvoort, waar comedian Martijn

Oosterhuis zijn uiterste best moest doen om de zaal aan zijn

voeten te krijgen. Dat lukte ook niet helemaal, tot zijn eigen

ergernis kwam er maar weinig respons uit het Zandvoortse

publiek. "Zijn jullie nou zulke Zandvoortse kakkers of ligt het

aan mij? Jullie bekijken mealsof ik een modern schilderij ben!"

Door Lienke Brugman

Toch was de start van

Oosterhuis'optreden heel leuk.

Hij gaf goede imitaties ten

beste van straatjongelui aan

de rand van de samenleving.

"Mai fader is un gengsterrep-

per. Jeeh! Cool men".

"Ik was en ben nog steeds een

kakker," aldus Oosterhuis'

bekentenis. Ik word gediscri-

mineerd met mijn kale hoofd

en nette spijkerbroek. Mijn

vader was tandarts, dus kan ik

ook niet 'rappen'. Het enige

geluid dat ik hoorde was het

geluid van de tand arts boor en

gerochel van patiënten. Ik ben

blij dat ik nu hier sta."

Aardige bekentenissen, de zaal

luisterde vol aandacht, gaf hier

en daar wat matig commen-
taar maar echt enthousiast

was men niet. "Ik krijg geen

interactie", klaagde Oosterhuis.

"Er moet leven in deze schuur

komen. Ik voel me een soort

Kijk Shop"

Na nog wat grapjes over drank,

kotsen en katers, waarmee hij

wél de lachers op zijn hand

kreeg, was de avond té snel

voorbij. Vooral zijn imitatie van

jongelui uit Lloret de Mar was

heel grappig ("dat vinden jul-

lie wel leuk, hè?"). Vervolgens

liep Oosterhuis het toneel af.

Licht aan. Was het afgelopen?

Of toch pauze? Jammer,

Martijn had misschien met

een iets langer optreden meer

kans gehad de zaal enthou-

siast te krijgen.

Martijn Oosterhuis

Vrijwilligerswerk bij Stichting Zorgcontact

Bent u op zoek naar een zinvol-

le tijdsbesteding en doet u

graag iets vooreen ander? Dan

bent u van harte welkom bij

Stichting Zorgcontact. Stichting

zorgcontact omvat d rie verzor-

gings huizen, te weten Meer-

leven in Bennebroek, Huis in de

Duinen in Zandvoort en Woon-

zorgcentrum A.G. Bodaan in

Bentveld.

Bij Stichting Zorgcontact staat

het zelfbeschikkingsrecht van

de bewoners centraal, dit dient

als grondslagvoorde geboden

hulpverlening. De bewoners

kunnen het verzorgingshuis

zie na Is hun huis en hunthuis.

Het aspect welzijn neemt

eveneens een belangrijke rol in

bij onze werkwijze.

Wat kunt u?

Bij tal van activiteiten kunnen

we een helpende hand goed

gebruiken, bijvoorbeeld bij het

kienen, sjoelen, muzikale/cre-

atieve middag, restaurant /

maaltijdactiviteiten enz. enz.

Maar ook bij activiteiten rond

Koninginnedag, Kerstmarkt,

Sinterklaas en Kerstmis is extra

hulp zeer welkom. Kortom is

vrijwilligerswerk iets voor u

meldt u zich dan aan!

Wat verwacht u?

Onze organisatie gaat ervan

uit, dat vrijwilligerswerk wel

vrijwillig, maar niet vrijblijvend

is. Dat betekent dat er afspra-

ken worden gemaakt waar u

en onze organisatie zich aan

dienen te houden.

Wilt u meer weten?
U kunt telefonisch contact

opnemen met:

Huize Meerleven:

Anja Hogervorst, activiteiten-

begeleidster, tel. 023-5846047

Huis in de Duinen:

Marijke ten Haaf, activiteiten-

begeleidster, tel. 023- 5741539

A.G. Bodaan:

Agnes Linders, teamleider alge-

mene zaken, tel. 023-5103015

Wij hopen dat u door het lezen

van dit stukje interesse hebt

gekregen in het werken als

vrijwilliger bij Stichting Zorg-

contact en dat wij u binnenkort

in een van onze verzorgings-

huizen mogen verwelkomen.

I I I I • I I I I I I I I I I

Munich

De Spelen van München in

1972 worden al 'De Olympiade

van Vrede en Vreugde'

genoemd, en zijn gestart met

het verbluffende optreden van

zwemmer Mark Spitz en turn-

ster Olga Korbut. Dan wordt

de wereld opgeschrikt door

de inval van de Palestijnse

'Zwarte September'. Daarbij

worden direct twee Israëlische

atleten vermoord, en vervol-

gens houden de Palestijnen

negen atleten in gijzeling.

Illllll

De hele gang van zaken is

nagenoeg integraal en live

op de internationale televisie

geweest.

De film MUNICH is het ver-

haal van wat er daarna

gebeurt. De Israëlische pre-

mier Golda Meir besluit om
een geheime wraakactie te

laten uitvoeren tegen de orga-

nisatoren van het drama in

West-Duitsland. De jonge

geheimagent Avner wordt

gevraagd om de operatie te

leiden.

Avner en zijn team reizen de

hele wereld afop jacht naar

de elf Palestijnen, die ervan

beschuldigd worden dat ze de

acties bij de Olympische spe-

len hebben georganiseerd. Na

verloop van tijd begint Avner

te twijfelen:"Wie vermoorden

we nu eigenlijk? Is het

gerechtvaardigd? Kunnen we
met deze moorden wel de ter-

reur tegenhouden?"

(bron: UIP)

£>



23 maart t/m 29 maart
Huisgemaakte soepen nu

3 stuks naar keuze € 10,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

mnnmmnE
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Law.r4+4ktrd

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

irdi/ J

Mfl*00^ Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

wïuhiïi

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

"DE BODE»
Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Op onze nieuwe collectie lampen
en lampenkapjes 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS

7

fcJUKIÏÜMCtiliZLlI.

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 10% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-57193
* korting geldt niet op aanbiedingen

Koene rieani.ng service ^'i-

btaamcn mn zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

15 up au

J-Ceatfier
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

De Albatros 5712524

Belli E. Ribelli 5712705

Bernard Coiffures 5715880

Bibifor Shoes 5714410

De Bierburcht 5712197

Café Bluys 5714876

Bloemen aan Zee 5720042

De Bode 5718845

Boudoir 5732900

Bruna Balkenende 5716033

Chin Chin 5714095

Circuit Park Zandvoort 5740740
Comfort Zonwering 5746390
Confet'ti B.V. 5715473

Van Dam Magasin 5714009

Hotel Danzee 5712252

Dobey 5719345

Dubrovnik 5715110

Fancy Place 5714593

Foto Menno Gorter 5730600
Geerling Autoservice 5712240

G reeven Makelaardij 5739234

Heather 5732650

De Heeren 5734001

Heintje Dekbed 020-6838883

Holland Casino 5740524
Chin. Rest. Hong Kong 5717897

Slagerij Horneman 5719067

IJzerhandel Zantvoort 5712418

5715473

5714009

5712252

5719345

5715110

5714593

5730600

5732650

5734001

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

^.GB'SIJZEK^

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Hexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

5714463

5718949

5715810

5733325

Koene Cleaning Service 061432444

K.V.S.A. Reisburo 5732694
Kwekerij P. van Kleeff 5717093

De Lachende Zeerover 5738740

Laurel&Hardy 5737046

Lederpaleis 5733070

t Lokaal 5718995

Lucas Schildersbedrijf 06-11140359

Mecca snoepgoed 5712523

Mimo Pizzeria 5714463

Mollie & Co 5718949

NG New man Casual 5715810

North Sea Piercing 5733325

Ed Onel Home Decoration 5739005
Snackbar de Oude Halt 5716527

0VM Fotografie 06-41328762

Plaidsand Pillows 5715084

Snackbar het Plein 5732625

Radio Stiphout 5732649
SackTime 5712717

Sea Optiek 5712174

Slinger Optiek 5714395

Spolders B.V. 5712630

Take Five aan Zee 5716119

Trattoria Vacirca 06-14448720

Versteege's IJzerhandel 5712554

Videotheek Videoland 5712070

Slagerij Vreeburg 5712451

Waves Beach & Health 5713255

Williams Pub 5716816

Zandvoort Optiek 5712466

Zaras Café Rest. 5716631

Zandvoorts Museum 5740280

Zeemeermin Viskar 06-51353653

5732649

5712717

5712174

5714395

5712630

5716119

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

1 gratisRANDVOOR-T ruoOTFRI

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

FOTO MENNO GORTER
•->jiuvj en Da '»ii Hhhimmi

Gratis
Een wegwerpcamera . „ . < ,w

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

GrDto Krocht 26 - Zinrwi - Tt< 03Ï 573MHJ
nvurtimq Lm n£*!cLm vwiéi Q ÏÜ UK

OhiNQVAIS MIDDCLKPOP

FOTOGRAFIE
RÏPORTAHS EVENEMENTEN - PORTRETTEN

1 0'*i- korting voor
Za ndvoorlpAihtMidari

ijp-itj liij-i digital* füti>g rafi«!

f -nuil irfin'o-YnilLiloijr.dripji!

WWW.OVHrOTOOHrtFIE NL

Zortdrvtrortan Iopóywt**** op #**i

bijiGiïde't manier «n beeld

* VY#tc-fc." m*i i* \oa*è* faa'i Atdr.-i**ndi

^T^JjMIT

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • * • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

WWW.UliBiyoaKTrNHELD.NL

Slinger Optiek

10% korting

op alle lens-

bestellingen
voor

Zandvoort
Pashouders

contactlenzen,

oogmetingen

met de

modernste

apparatuur.

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

I il i

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

= Broodje Shoarma €3,50

-55 Turkse pizza €2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

1MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

JV"™
, Zaterdag van

pannenkoekenhuis °
IO.OO-i4.OO

gratis Appelpunt

met slagroom

voor pashouders

^B ^/lachende Strandweg 1

^eerover 7W* «>») f7? «7 40

Personal Styling

20% korting op de

Ie behandeling definitief ontharen

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV

Op verwon van de

ZanèvooKT?as

h] hei maandmenu a

€29,50

1 glas wijn quansl

Tlaiis & Tillows
Voor Zandvoortpasfwuders

5% korting op gordijnen.

•Dr. J.g.9Aezgerstraat32 Teü 5715084

ivzvzv.pztraspktidspittozvs.nl

A
TDFSLAGEH

3 gehakt

Cordon Bleu

voor € 5,-

VntïBUFG&Zfl

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van de Zandvoortpas
10% korting op een hoofdgerecht van onze

vernieuwde menukaart
Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

(Cr-ii1=^0)

v v v

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DdlTieS en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

I

Voor ZandvoortPas houders:

Bij vervanging van uw CV-ketel

een Grohe 1000 thermostatische

douchemengkraan cadeau.

Geldig tot 30 april 2006

RSr

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

dn j c Pnrfc

7.UHiVjCjrL
I I I I I I I I

l

Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00

op de aanschaf van een jaarkaart.

_^^ mm*K

S
^̂ \*

/

/

\
BX3Pmmw

Met deze jaarkaart kunt

u alle evenementen

bezoeken die in 2006

op het circuit plaatsvinden.

.
In plaats van €115,00

etaalt u slechts € 95,00

www.circuit-zandvoort.nl

info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de bon in op pagina 4!
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Takje Fiye
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

OPEN SALSAFEEST
DINSDAG 28 MAART GRATIS WORKSHOP

VOOR BEGINNERS VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR

VANAF 20.00 UUR

DJ WILLY

DINSDAG 4 APRIL A.S. STARTEN WE WEER

METEEN NIEUWE CURSUS VOOR BEGINNERS

AANVANG 21.30 UUR

o.LV. MICHAEL "MAMBOMIKE"MD.

In de cursus worden de volgende

dansvormen behandeld:

MAMBO, MERENCUE, BACHATA
EN CHA CHA CHA

Nieuwe kandidaten kunnen voor

inschrijving of informatie contact

opnemen met, of langskomen bij,

TAKE FIVE. 023-5716119 / info@tfaz.nl

Take Fiye
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

Keuzemenu 25 maart t/m 7 april € 24,50

onze actie met de taxi geldt noc t/m 31 maart!
take a taxi to take five (023-5712600)

voor €5,00 wordt u gehaald en gebracht!!

niet nat worden
en zonder gevaar een wijntje bij het diner

Wijngaardslakken
IN KRUIDENBOTER UIT DE OVEN

OF

Salade Nicoise
MET GEGRILDE TONIJN

OF

Ragout van asperges en courgettes
MET WALNOTEN

TARBOTFILET
MET MOUSSELINESAUS

OF

AMERIKAANSE STEAK
MET KNOFLOOKJUS

OF

PADDESTOELEN-KAASTAARTJE
MET PROVENCAALSE TOMATENSAUS

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

ki "^C*
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime

keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 14.5° P-P- • € 8,75 (kind t/m io jaar)

rt

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 16.50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar) t»

W Afhalen en a la carte ook mogelijk '

2
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

c

cKlppGt/tap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 ~ 57 37 l(H>

B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder ÖZAjNDV'OÜKTÏI:
Uw voetlicht Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort i OnLlKT

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Door C. van Celder Foto 's: OvM Fotografie

'Fruit de Mer' - avond in restaurant De Albatros

Op uitnodiging van de beide eigenaren van De Albatros, heb ik

zondag 19 maart j.l. een feestelijke 'Fruits de Mer'- avond mogen
bijwonen. U hebt al eerder in deze krant kunnen lezen dat er,

na de vorige mislukkelingen (waarvan er één in Suriname is

geëindigd), een nieuw beheer en dus ook nieuwe wind in De

Albatros waait.

De heren eigenaar, Richard van

de Goort en Fred van Beuse-

kom, komen beiden niet uit

Zandvoort en waren in feite

ook niet van plan in ons dorp

iets op te starten. Het toeval

besliste echter anders. En ze

hebben erzin in! Na een heuse

opknapbeurt, waarbij het

restaurant en de keuken flink

werden aangepakt, maar ook

de volledige witte en zwarte

brigade werd vervangen, is het

alleen maar bergopwaarts

heerlijkheden die deze avond

optafel zouden komen. Hij ver-

telde mij dat hij en Fred zelf

erg gek op vis zijn en graag

mooie visproducten op de

kaart willen zetten. Niet dat er

geen vlees op het menu komt,

nee, alles van saté tot kaviaar,

zolang het maar van topkwa-

liteit is. Daar zal de vaste keu-

kenbrigade van chefkok Richard,

die zijn sporen reeds verdien-

de bij de "Boeren Hofstede"en

"Moeke Spijkstra", souschef

gegaan. Voor deze 'Fruits de

Mer'-avond hadden zij een

mailing verstuurd naargasten

uit het klantenbestand van hun

vorige zaken, en met succes.

Honderd inschrijvingen voor

deze avond, met vooral gasten

van buiten Zandvoort. Voor

zoveel was erte weinig plaats,

dus werd er in allerijl een tent

aan de zaak gebouwd. Onder

het genot van een heerlijk glas

Blanc de Blancs Champagne
(waarvan de hals van de fles

met een heus zwaard was
afgeslagen, het zogeheten

"sabreren") van het huis Char-

lemagne (een Grand Cru en

dat proefje), kreeg ik een rond-

leiding met uitgebreide uitleg

van eigenaarVan derGoort.

Zo kreeg ik in de keuken vast

een voorproefje te zien van alle

Jasper, een oud leerling van

Richard, die beiden nog jaren

samen een eigen bedrijf 't

Schippertje in Loosdrecht heb-

ben gerund en Christa, bekend

van diverse keukens in Zand-

voort en omstreken, voor zorgen.

Verder zal De Albatros in de

toekomst alleen nog 's avonds

geopend zijn als restaura nt,en

niet zoals de laatste jaren met

een terras en stamtafel vol

drinkende mensen.

Volgens Van der Goort kan

men bij de groothandel tegen-

woordig best goede basispro-

ducten kopen voor de keuken,

maar er is besloten om alles

vanaf de basis zelf vers te

maken, tot aandefondsaan
toe. En kwaliteit maken, kost

tijd. Dus 's middags de voor-

bereiding en 's avonds open.

Inmiddels was mijn glas leeg

en kreeg ik tot mijn vreugde

een nieuwe ingeschonken

door Marloes. Met Barbera en

Li nette maakt zij deel uit van

de vaste bediening en doen

dat met veel bezieling. Onder

de vakkundige leiding van

maïtre Martin de la Montagne,

vormen ze een hecht team.

Dat Martin door de dames
op handen gedragen wordt,

staken ze niet onderstoelen of

banken. Hij brengt dan ook

veel horeca-ervaring mee en

daar leren de dames veel van.

Een zogeheten 'oude rot in het

vak', waarvan er nog maar

weinig zijn. Zo heeft hij onder

andere gewerkt bij Hotel

l'Europe, het Amstel Hotel,

Carlton Hotel, Hotel Konigshof

in Duitsland, Castel, Les

Pyramides te Overveen toen

Cees Kos hier nog eigenaar van

was en nu dan bij De Albatros.

Naar eigen zeggen omdat hij

hier'gehoord wordt'.

Bij het aperitief werden lekkere

hapjes geserveerd zoals een

blini (dik Russisch pannenkoek-

je van boekweitmeel) met

Hollandse garnaaltjes, een

blini met zure room met daar-

op gedrapeerd een mooi stuk-

je gerookte zalm en een huis-

gemaakt garnalenbitterballetje.

Op de tafels werden inmiddels

diverse sausjes gezet en ieder-

een zocht een tafeltje op. De

start was al overweldigend:

een plateau met oesters

(Zeeuwse platte en 'creuses'),

alikruiken, scheermesjes, gam-

ba's, bulots (zeeslakken), kok-

kels, kreeftenscharen en venus-

schelpen. Ik zal nog wel wat

zeevruchten vergeten zijn, ben

ik bang. Richard vertelde mij

dat hij en Fred zelf onlangs

op oesters hadden gevist nabij

de G revel in gen dam wat een

hele ervaring was. Het bewijs

hiervan kon ik bewonderen op

de foto's die in het restaurant

hingen.

Ik dronk bij het voorgerecht

een Sancerre 2003 (uit de

Loire) van het huis Neveu,

die in combinatie met de zee-

vruchten zorgde voor een

smaakexplosie. Het volgende

kwam alweer op tafel: een

pannetje met mosselen, die

gekookt waren met heel fijn

gesnipperde ui en diverse fijn

gesnipperde groentes, erg

lekker. Tussendoor werden de

gasten continue verrast met

platte Zeeuwse oesters, die aan

tafel werden opengemaakt.

Tevens werden er nog schalen

met creuses geserveerd, die op

een bedje van wilde spinazie

met kaas waren gegratineerd.

Intussen was mijn vaste foto-

graaf Onnovan Middelkoop bij

mij aan tafel gekomen, die

gelijk een glas Sancerre aan-

geboden kreeg en lustig de

hem aangeboden oesters

en mosselen verorberde. Bij

zijn tweede glas vroeg ik hem
of hij niet was vergeten waar-

voor hij gekomen was, name-

lijk fotograferen, waarna hij

verongelijkt opstond en begon

met zijn werk.

De schalen met kreeft werden

binnengebracht, koud en

gegratineerd. Wat een over-

vloed en wat ontzettend lek-

ke ren nog maar een glaasje

Sancerre. On no, klaar met zijn

werk, schoof ook nog even aan

om een kreeftje te eten met

een glaasje Sancerre en ik zag

zijn ogen glimmen. Dit glim-

men kwam volgens hem niet

alleen van het aangebodene,

maar,zo vertelde hij mij,erzat

thuis een toetje op hem te

wachten.

De Kingcrab die binnenge-

bracht werd en er kolossaal en

geweldig lekker uitzag, heb ik

helaas aan mij voorbij moeten

laten gaan. Ik had meer dan

voldoende gegeten en daar-

naast moest mijn vrouw

Judith (die deze avond ook mee
mocht genieten) onze dochter

nog voeden. We namen nog

een kopje koffie en kwamen
tot de conclusie dat we
een geweldige culinaire reis

hadden beleefd. Ik ben er

dan ook van overtuigd, dat

als "de Albatros" de kwaliteit

van deze avond in de toekomst

blijft handhaven, de mensen

in Zandvoort, die van lekker

eten houden, binnen de kort-

ste keren restaurant De

Albatros zullen herontdekken

en ik daar tegen die tijd

een echt "BZ journaal" over

kan schrijven.

€k £>
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Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

ra
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op de 2e verdieping ligt dit royale driekamerap-

partement met zonnig balkon op het zuiden.

Winkels, station en strand in de directe nabij-

heid. Ind. hal met garderobe en toilet; woonka-

mer met toegang naar het balkon; open keuken

met inbouwapparatuur; 2 slaapkamers (beide

5X3,im) waarvan 1 met aangrenzende badkamer.

Balkon zuid over de gehele breedte met elek-

trisch zonnescherm.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 92

In de directe omgeving van dorpscentrum, strand

en station gesitueerde winkel- c.q. showruimte

van 200 m 2
. Eventueel te huur in combinatie

met Burgemeester Engelbertsstraat 90 A (tevens

200 m 2
winkelruimte).

Huurprijs € 20.000,- per jaar

Schoolstraat 2

Wonen in hartje Zandvoort! Midden in het cen-

trum ligt op de bovenste verdieping dit fraaie

penthouse met groot zonneterras op het

westen en vrij uitzicht over het dorp. Ind. hal;

royale woonkamer met open keuken en toegang

naar het zonneterras; 2 slaapkamers; moderne

badkamer met douche, bidet, wastafel en toilet;

bijkeuken met wasmachine-aansluiting.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Zandvoort
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Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van

vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!

Vul de bon in op pagina 4 en geef deze af bij:

Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 • Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 • Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Indien ueen ZandvoortPas bestelt wordt die, tezamen met de 'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas,
binnen 5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Auto Strijder Zandvoort
Zanita»f1 Bjrg. v. Alpbcnstrajl 102 -Tol 023 57 145 SS

OÖGD
Service

Occasions
Audi A4 Avant TDi, zwart met., Pro-line uitv., Airco

Lupo 1,0 rood, comfortline, stuurbekr., 77.000 km

Lupo 1,4 zwart, trendline, stuurbekr., 24.000 km

Lupo 1 ,0 jazz blauw stuurbekr. 58,500 km
Polo 1,4 5-drs zilver met. highline 8,000 km
Polo 1.4 3-drs, rood, Design pakket, licht met.velgen, 74.7

Polo 1.4 3-drs, blauw met., Atlantic uitv., airco, ex-Demo

Polo 1.4 3-drs, blauw met., Sport uitv., 67,850 km

Golf 4 TDi, 3-drs, blauw met., Airco, el.b.ramen, km 88.25

Golf 4 1.6 5-drs, blauw met, Trendline, Airco, 84.600 km

Golf 4 Automaat, 3-drs, blauw met., Highline uitv., 90.600

Sharan 2.0 MPV, blauw met., Comfort uitv. airco, 35.600 km

Citroen C3 X-TR, 1.4 Senso-drive, Terrein uitv., Airco, 39.

Daewoo Matiz 5-drs, groen met, stuurbekr., 69.200 km

Opel Corsa 1.2 3-drs, lichtgroen met, stuurbekr., 25.100 km

Peugeot 306 STX 1.6, 5-drs, blauw met., Airco, 1 15.000 km

Renault Twingo 1.1, lichtblauw met., 12.400 km

Saab 9-3 2.0, zwart, S-luxe uitv, airco, 129.100 km

Bedrijfsauto's

Transporter, wit, besteluitvoering, diesel

Transporter, wit, Pick-up, diesel

prijs ex. BTW

www.autostrijder.nl

1998

1999

2002

1999

2004

1996

2004

2002

2003

2001

1999

2004

2004

1998

2001

2000

2004

2001

1999

1999

€ 6.950

€ 5.950

€ 8.950

€ 5.950

€ 14.450

€ 4.750

€ 13.450

€ 11.350

verkocht

verkocht

€ 10.750

€ 26.900

€ 15.250

€ 3.950

€ 8.750

€ 6.950

€ 8.750

€ 11.950

€ 6.600

€ 8.500

Krachtig & Goedkoop

^1500 mg Glucosamine 2KCI &
500 mg Chondroïtine in 1 tablet!
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e de jjren vtntr|k«i, kal rit aairrua*. nn
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MJkkelllH. slikbare 1 per dag laMet!
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Chondroïtine

1500/ 500 m3
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Meer info

in onze

winkel!
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Verslaafd...
Jammer genoeg hebben te veel jongeren te kampen met een ver-

slaving: van een gameverslaving tot een drugsverslaving. Bijna

iedere verslaving heeft slechte gevolgen. Je leven wordt erdoor

beheerst en is dat nou echt zo lekker? Wie op zoek gaat naar de

oplossing voor een probleem, zal zich eerst moeten afvragen

waardoor het werd veroorzaakt.

Door Mai

Hoewel de oorzaak van versla-

ving meestal gezocht moet wor-

den in de relationele sfeer, is dat

zeker niet altijd het geval. Het is,

in de tijd waarin we leven, bij-

voorbeeld niet al te moeilijk om
aan drugs te komen.

Naar schatting zijn er meer

dan 800.000 softdruggebrui-

kers en ongeveer evenveel

probleemdrinkers. Ook de jon-

geren van tegenwoordig ver-

grijpen zich vaak en snel aan

alcohol. Niet alleen door pro-

blemen op het thuisfront

of met vrienden, maar ook

gewoon voor de gezelligheid.

Niets mis mee als je het bij af

en toe laat, maarvijf dagen per

week? Aangezien het weekend

(lees: uitgaan) voor een aantal

Zandvoortse jongeren al op

woensdag begint en onaf-

gebroken doorgaat tot zon-

dagnacht, kun je wel stellen

dat er de nodige alcohol door-

heen gaat. Hoe fel ze ook zijn

met de anti-rook campagnes,

Alcohol
Tuft"* £**"''
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sociaal aanvaarde
drug?

of je krijgt psychische proble-

men en begint doorte krijgen

dat je in een cirkeltje zit waar

je niet zomaar meer uit kan

komen. Dit is het moment
dat je van jezelf kan zeggen

dat je verslaafd bent en er

wat aan moet gaan doen.

Goed nieuws! Kennis is macht,

weten is zien.

Met jou zijn er

veel meer men-

sen die hetzelf-

de probleem

hebben en met

dit soort versla-

vingen kun je

op veel plaat-

sen terecht. Van

psychologen tot

praatgroepen.

dat de overheid het een beet-

je laat liggen als het gaat om
de voorlichting over alcohol

mag best gezegd worden. Het

bekendste weetje over alcohol

is volgens mij 'Een glas wijn

per dag is goed voor je

lichaam'. Maar zien we ooit wel

eens reclames op TV over de

ravage die drank aanricht aan

je organen? Drank en drugs

worden niet voor niets onder

dezelfde noemer geplaatst.

Er komt een moment dat het

je gaat opbreken. Ofje lichaam

trekt het niet en je wordt ziek,

What's j what's

new d.nQ hot!?

Alcoholvrije dranken: sapjes!

Sapjes zijn goede vervangers voor alcohol of koffie. Bijvoorbeeld

appel- of sinaasappelsap, grapefruitsap of verschillende sap-

mixen. Houje meer van hartige en pittige dranken dan istoma-

tensap, eventueel met peper en zout, een goed alternatief.

Misschien zijn er ook andere groentedranken die je lekker vindt.

Je moet even uitproberen wat jezelf het lekkerste vindt. Probeer

eens iets nieuws!

Hieronderverschillende recep-

ten voor lekkere drankjes zon-

der alcohol:

Honing-ijsthee

Nodig: 1 zakje citroenthee, 4
kruidnagels, 5 eet I lepe Is acaci-

a honing, 3 dl. rode druivensap

en een trosje witte druiven.

Breng 7 dl. water aan de kook

en zet hiermee een pot

citroenthee. 4 minuten laten

trekken en óverschenken in

een kan. Roer er de overige

ingrediënten door en laat de

thee afkoelen. Zet de kan gedu-

rende 3 uur in de koelkast.

Verwijderde kruidnagels, voeg

evt. wat suiker toe. Serveer de

drank in theeglazen en garneer

met enkele druiven aan een

trosje.

Cerise-mix

Meng in een literkan met dek-

sel: 7 dl. Kersensap, 3 dl.Ginger-

P,

Vaak komen dit soort ernstige

verslavingen toch wel door die-

pere problemen, waardoor een

negatief toekomstbeeld wordt

veroorzaakt. Door het gebruik

van verdovende middelen ont-

snap je even aan de realiteit.

Je denkt het immers allemaal

veel beter aan te kunnen als je

in een roes verkeert. Nou kan

ale, 3 sorbetlepels suikersiroop

en citroensap naar smaak.
"'

Voeg nog wat siroop of

citroensap toe. Serveer het

drankje koud in longdrinkgla-

zen. Garneer evt. met een par-

tje sinaasappel en een witte

druif aan een spietje.

Warme Punch

Vermeng 5 dl. rode

druivensap met 2

dl. rode bessensap

en het sap van een

halve citroen. Voeg

een stukje citroen-

schil, een stukje

pijpkaneel, suiker

naar smaaken een

handvol blauwe

rozijnen toe. Laat

- .

dat wel zijn... maar is de roes

uitgewerkt en sta je weer oog

in oog met de realiteit, dan

komt de klap toch wel weer. En

wat vervelend nou dat die klap

dan veel harder is. Vooral drugs

schijnen een nare bijwerking

te hebben. Is het namelijk uit-

gewerkt, voelt 7 op de 10

gebruikers zich ruim twee

dagen zwaar depressief.

Hoe pijnlijk en naar de gevol-

gen van een drank of drugsver-

slaving kunnen zijn, minder

ernstige verslavingen aan bij-

voorbeeld gokken, seks, eten,

computeren en de televisie

kunnen ook schadelijk zijn.

Zij mogen dan in Economisch

opzicht minder schadelijk zijn

(op gokken na dan), op sociaal

gebied kunnen de gevolgen

ingrijpend zijn. Vers laving eist

alles op en is een zucht die

geen verzadiging kent. Een ver-

slaafde (waar het ook aan is)

moet zijn/haar gedrag steeds

herhalen, draait steeds weer in

hetzelfde cirkeltje, zelfs tot de

dood erop kan volgen.

Steekje kop niet in het zand en

herken een verslaving.

Doorbreek de slechte gewoon-

te als je merkt er één te heb-

ben ofte zien bij een ander. En

vergeet niet

Je hebt pas echt karakter als je

NEE durft te zeggen.

de drank op een laag pitje heet

worden. Verwijder kaneel

en citroenschil en schenk

de drank in hittebestendige

glazen.

Serveertips:

Als tafeldrank kunnen rode en

witte druivensap worden

geschonken. Bij rood vlees past

rode druivensap, bij vis past

witte druivensap. Ook bij alco-

holvrije drankjes is het goed

om aandacht te besteden aan

het glaswerk. Serveer bijvoor-

beeld sappen en mixdrankjes

in een wijnglas, dat maakt het

leuker. Mousserende sappen

kunnen in een champagne-

glas, dat ziet er feestelijk

uit. Eventueel kan je het

glas versieren, bijvoorbeeld

met een schijfje citroen of

een suikerrandje. Doop hier-

voor de glasrand eerst even in

de limonadesiroop.

Ik DENK.

? O

Dat er niet één persoon

rondloopt op deze aardbol

die géén verslaving heeft. Of

het nou het eerste koppie

koffie is om een uur of

negen in de morgen of het

blikje bier dat dan open

gaat. leder z'n ding. Ik geef

het maar gewoon meteen

eerlijk toe.. ..zelf heb ik ook

met aardig wat verslavingen

te kampen.

Ik ben niet alleen verslaafd

aan roken, nagelbijten en

winkelen. Mijn band met de

GrundigTVdie in mijn huis-

kamer staat wordt nog

steeds met de dag sterker.

De laatste weken begin ik

me alleen een klein beetje

aan hem te irriteren. Net als

veel anderen stort ik na een

dag hard werken op de bank

neeren kijk aandachtig naar

alle bullshit die er weer op tv

is. Het enige echte wat er nog

op de buis komt is volgens

mij het nieuws. De rest is

reality-soap of in scène

gezette rotzooi waar niemand

maar iets wijzer van wordt.

Discovery en National Geo-

graphic hebben nou ook niet

altijd programma's naar mijn

interesse. Ondanks de slechte

programma's en de vermoeid-

heid blijf ik toch gekluisterd

aan de buis op de bank lig-

gen. "Om twaalf uur zet ik

hem ECHT uit en ga ik naar

bed" leg ik mezelf dan voor.

Misschien wel herkenbaar

voor anderen, maar dit lukt

me dus bijna nooit. Laat er

nou net wat leukste zien zijn

op het met-mezelf-afgespro-

ken-bedtijd moment. Twee

uur later en bijna slapend,

strompel ikdan naar mijn bed.

De volgende ochtend ont-

waak ik doodmoe, veel te

vroeg naar mijn idee, en heb

aardig wat opstartproble-

men. Wat een zelfdiscipline

he! Pff... Ik probeer mezelf

nog wijs te maken dat het

hier niet echt om een versla-

ving gaat. Maar bij nader

inzien weet ik dat ik dat de

kat beter wijs kan maken. Al

weken heb ikwallen onder

mijn ogen en ben niet voor-

uit te branden. Is dat het

nou wel waard?

McU/
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Hypotheek*

(over)sluiten?

Op zaterdag 25 maart 2006:

geen notariskosten

geen taxatiekosten

gratis het nieuwe shirt

van het Nederlands elftal

Voorkom teleurstelling en maak alvast een afspraak!

U bent van 10.00 tot 14.00 uur welkom

op ons kantoor.

Zie voor onze kantooradressen elders in deze krant.

* vraag naar de voorwaarden.

Hypotheek (over)sluiten?

Bij Fortis Bank profiteert u van 4,20%* rente voor 20 jaar vast

Fortis Bank is het jaar 2006 begonnen met hypotheekaanbiedingen waar u niet

omheen kunt. Wegens het succes van eerdere acties komt Fortis Bank in de maand

maart weer met een spectaculaire aanbieding. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis

Bank heeft afgesloten, dan kan het voor u heel interessant zijn in maart langs te

komen. Bovendien is het op dit moment heel gunstig om te kiezen voor een rente met

een lange looptijd. Wij bieden u momenteel een rente vanaf 4.20%* voor 20 jaar vast!

Bovendien kijken wij graag of uw hypotheek voordeliger kan worden ingericht.

Ook als u van plan bent om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol om een

afspraak te maken met een adviseur van Fortis Bank.

Op zaterdag 25 maart zijn wij speciaal geopend!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur

langs te komen op ons kantoor. Want als u dan uw hypotheek (over)sluit profiteert

u van een spectaculaire hvpotheekaanbiedinq*:

Geen notariskosten

Geen taxatiekosten

Gratis het nieuwe shirt van het Nederlands elftal

met naar keuze uw eigen naam en rugnummer!!

Overwaarde benutten

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk

dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante financiële perspectieven.

U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende manieren benutten. Bijvoorbeeld

voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen

van uw vermogen. Onze Fortis Bank-adviseurs rekenen graag uit wat voor u de financiële

mogelijkheden zijn, met uw wensen en plannen als uitgangspunt voor een gedegen advies.

Twijfel niet, kom langs!

Fortis Bank Binnenweg 205 2101 JJ Heemstede Tel (023) 512 00 00

* Vraag naarde actievoorwaarden. Effectieve rente 4,37%. Rentewijzigingen voorbehouden.

Swartssen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Uw partner voor volledig VvË beheer

Stichting ACB
Houtplein 8 • Haarlem

023-5344390 * www.acb'StLchting^nJ
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Café Oomstee

Probeer ook
eens het
borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
door Ton Timmermans

De loden last van het koperen fietsplaatje

"WijWilhelmina,bijde

gratie Gods, Koningin

der Nederlanden, enz,

enz..." Het Staatsblad

van 20 juni 1924 kon-

digde het officieel aan:

"de wet tot heffing

eener belasting op rij-

wielen". Het Rotter-

damse Belasting en

Douane Museum wijdt

momenteel een fascineren-

de tentoonstelling aan de

roerige tijden van toen.

De alom gehatefietsbelasting

gold als de grootste ergernis

van de vooroorlogse jaren. De

bevolking ging gebukt onder

de loden last van het koperen

fietsplaatje. Van 20 april tot 3

september 2006 toont het

Belasting & Douane Museum
Rotterdam de expositie 'Loden

Last- Fietsbelasting 1924-1941'.

Centraal staan de prachtig

vormgegeven koperen fiets-

plaatjes, al jaren gewildever-

zamelaarobjecten. Een schat

In de rij voor een fietsplaatje

aan ontwerptekeningen voor

fietsp laatjes wordt getoond

met een keur van spotprenten.

"leder rijwiel dat op den open-

bare weg wordt bereden, moet

voorzien zijn van een voor het

loopende jaar geldig belasting-

merk". Vrijwel iedere fietser

moest belasting betalen door

een metalen plaatje te kopen

dat op de fiets bevestigd moest

worden. Het betekende iedere

jaar weer opnieuw in de rij

staan om het verplichte plaatje

te kopen. Constant bang voor

diefstal, de vele wegcontroles

en als toppunt de vervloekte

werkelozenplaatjes met een

gat erin. Alsof werkloos zijn

niet erg genoeg was, moest

men er nog mee te koop lopen

ook. Sarcastisch suggereerde

een lied dat ook voetgangers

belast moesten worden met

een bijhorend voetplaatje aan

"den linker grooten teen". Het

einde van het fietsplaatje

kwam op 1 mei 1941, tot vreug-

de van iedereen. Het was een

bedrukte vreugde omdat de

maatregel door de Duitse

bezetter werd genomen.

Aan de hand van een ruime

selectie historisch beeldmate-

riaal wordt deze boeiende

periode verbeeld. Centraal

staan de prachtig vormge-

geven koperen fiets p la atjes,

al ja ren gewilde verzamelaar-

objecten. Dit alles aangevuld

met het rijke commentaar en

door middel van spotprenten.

De toegang tot het Rotter-

damse Belasting en Douane

Museum is gratis.

Consultatiebureau voor ouderen

Alleen als er écht iets aan de hand is gaan ouderen naar hun

huisarts. Met algemene vragen hoe gezond ouder te wor-

den, gaan senioren niet gemakkelijk naarde huisarts of de

kruisvereniging. De huisartsen hebben al een groot taken-

pakket en kunnen moeilijk systematische preventie voor

senioren erbij nemen.

De groeiende groep ouderen

in ons land leidttot een gro-

ter beroep op de gezond-

heidszorg.Thuiszorg Kop van

Noord-Holland (TKN) wil

graag de stijgende zorgvraag

vóór zijn. TKN heeft daar

om het initiatief genomen
om een begin te maken met

een preventief ouderen-

spreekuur. Een verpleegkun-

dig zorgconsulent onder-

zoekt de ouderen op

gezondheidsproblemen.

Door het vroegtijdig signale-

ren van problemen hoopt

men op een kwaliteitsverbe-

tering in de zorg aan oude-

ren. Ook zal er een preventief

effect uitgaan van de spreek-

uren bijvoorbeeld door oude-

ren gericht te adviseren over

hun leefgewoonten.

De cliënt dient in een spreek-

uur te woord te worden

gestaan door een wijkver-

pleegkundige met speciali-

satie ouderenzorg en deze

moet een diagnose kunnen

stellen. Ook moet een advies

worden opgesteld om dit zo

nodig ook met de huisarts te

laten bespreken. Gemiddeld

is de tijd per cliënt 45 minu-

ten tot 1 uur. Ook de kwali-

teit van de accommodatie

heeft grote invloed. Om de

drempel voor ouderen zo

laag als mogelijk te houden

wordt geen eigen bijdrage

aan deelnemers worden
gevraagd. De spreekuren

worden gefinancierd met
AlV-gelden (Advies, Instructie

en Voorlichting). De over-

headkosten worden uit het

eigen budget van TKN
betaald. Inmiddels zit TKN
met zo'n 70 cliënten eigen-

lijk al aan het maximum.
Het project loopt inmiddels

zo goed dat er zelfs een

wachtlijst is ontstaan.

Momenteel zijn er in

Nederland op diverse

plaatsen consultatiebu-

reaus voor ouderen ope-

rationeel. Het Kennis-

centrum Ouderen begeleidt

vijftien verschillende ini-

tiatieven in Nederland. Op
basis van deze informatie

is een handleiding voor

dergelijke initiatieven

samengesteld. Een nota

van het LOVS (Landelijk

Orgaan Verpleegkundige

Specialisten) concludeert:

"Een periodieke controle

van de gezondheid van

senioren kan problemen

bijtijds opsporen of voor-

komen en zo helpen de

toekomstige zorgvraag

beheersbaar te houden."

Wandeldub al 10 jaar
in beweging

De pas zit er goed in. Zichtbaar genieten de leden van de wan-

deldub van zowel de buitenlucht als de natuur om hen heen.

Zomer en winter, de wandeling door de Amsterdamse
Waterleidingduinen is iedere donderdag vaste prik. Onder de

bezielende leidingvan Atie Klijn trekt de wandeldub al 10 jaar

de duinen in.

De trouwe wandelaars onder leiding

"Door ons clubje belééf je

de natuur". Begeleidster Atie

Klijn-Mattern wijst op bijzon-

dere details waar de groep

langsloopt. Wandelen in frisse

buitenlucht betekent op

een gezonde, ontspannende

manier bezig zijn. Ook het soci-

ale element speelt een belang-

rijke rol: er wordt tussen de

veertien mannen en vrouwen

heel wat afgekletst. Het wan-

deltempo en de oefeningen

zijn aangepast aan de leeftijd

van de deelnemers,die gemid-

deld boven de zestig jaar ligt.

Af en toe staat het groepje stil

om onder deskundige leiding

van Atie eenvoudige, maar zeer

effectieve, spieroefeningen te

doen. Ook aan de geestelijke

mens wordt gedacht als

de groep door de 'Stiltelaan'

loopt. "Maak écht contact met

de aarde onder je voeten" luidt

de toelichting.

van Atie Klijn

In de loop van de tijd hebben

diverse gebieden in het duin-

land schap van de groep 'koos-

namen'gekregen.Zo bewonde-

ren de wandelaars in mei de

bloeiende meidoornen in het

'meidoorn laantje'. Of genieten

van het uitzicht op 'Afrika '.Voor

ouderen is bewegen van groot

belang, weten de leden. Een der-

gelijke ochtend heeft duidelijk

een positieve uitwerking, in

plaats van het passief achter de

geraniums blijven zitten. Traditie

is, dat elke tocht wordt besloten

met een genoeglijk samenzijn

in het restaurant bij de uitgang.

De wandeldub is een onderdeel

van Thuiszorg Zuid -Ken nemer-

land Haarlem. Deze zijtak"Meer

Bewegen Voor Ouderen" richt

zich op 55Plussers.

Belangstellenden kunnen zich

aanmelden bij Thu iszorg Zuid-

Kennemerland in Haarlem.

Tussendoor worden spieroefeningen gedaan

£>
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Vul snel de bon

in op pagina 4

en profiteer

ook van de vele

aanbiedingen!

"^^t* **^ -

*Ë Ram
2i mrt. - 20 apr.

Sexy fantasieën zijn voer voor je

libido. Net zoals, single, de vurigste

van de twee aanbidders die je

belagen... En om de eigen liefheb-

ber tot topprestaties te brengen!

Ga ervoor!

* }{öTÖ$CÖÖp*•. *•

«?i
Stier

2i april -20 mei

De komende week komt er een

einde aan je twijfels. Je ziet einde-

lijk de resultaten van je inzet.

Beheers je, single: die leuke per-

soon isvan je vriendin! Een tip kan

jouw Ware opleveren

^@?>CW

Tweelingen

2i mei - 20juni
Je kunt met stalen zenuwen ein-

delijk de vijand vellen. Onschuldig

geflirt kan een ongewenste aan-

bidder lokken. Met een beetje

fantasie gaan op het thuisfront de

ruiten weer beslaan. Laatje bij

stress schaamteloos in de watten

leggen.

Jj£}k Kreeft

,f £1 2 ijuni - 22juli

Je verzorgende natuur redt een

persoon in nood. Wees niet te los-

lippigtegen een sexy vreemdeling.

Hij is niet te vertrouwen. Een

bioscoopje met de eigen vlam
wordt geen filmisch avontuur,

helaas!

Leeuw

23juli - 22 aug.

Het einde van de week kan nie-

mand nee tegen je zeggen. Houd
een voet op de rem bij een aanbid-

derdie te snel te veel wil. Met je

eigen lieverd slaan prettig de stop-

pen door! Geniet ervan en zorg

ervoor dat hij dat ook doet.

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Eindelijk maakje schluss met een

hardnekkige ex. Na een glaasje te

veel kan een mens rare keuzes

maken, single.... In een relatie kan

een nieuw decor wonderen doen
voorjullie vermoeide omgang met
elkaar. Een beetje slijmen mag als

er promotie lonkt.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Aan restyling toe? Vintage is het

toverwoord. Single? Wie weet hoef

je dat verblindende stuk nooit

meer los te laten! De 'verboden'

droom van je eigen maatje kan

een geheel nieuwe betekenis

geven aan 'vreemd eten'.

-^ËS ScnorP ioen^jT 23 okt- -22 nov.

Een nieuwe kennis kan belangrij-

ke deuren openen. Ga bij een nieu-

we vlam alleen opje eigen criteria

af. Blaas thuis zelf de vonken op tot

de vlammen weer oplaaien. Op het

werk zijn al te casual outfits niet

best voorje imago!

*

•KT
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Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Durf eindelijk blij te zijn met
je ware ik. Mer kat-en-muis scoor

je bij een bink die van een spelle-

tje houdt. Een warming-up op

de dansvloer met je eigen bink

inspireert je tot zwoele bedtime-

tango's.

/7
5= Steenbok

22 dec. - 20jan.

Zeg met een cadeautje 'sorry' voor

een uitglijer. Meneertje Nuchter-

mans ontpopt zich tot een smeu-
lendvuur. Zouéénglaasjejeinje
relatie over de laatste schuchterheid

heen kunnen helpen? Wie weet?!

Waterman
2ijan. - igfeb.

Koop een boksbal voordat je je irri-

taties op iemand loslaat. Single?

De eerste stap is aan jou om die

verlegen lover te scoren! De buit

al binnen? En weetje echt niets

spannenders dan kibbelen? Stevig

wandelen in je lunchpauze geeft

verse energie.

I||^ Vissen

S^jv 20feb. - 20 mrt.

Laat klussen over aan iemand met
twee rechterhanden. Geniet van die

DonJuan.single.al is hij nietvoor eeu-

wig. Datje niet raakt uitgekeken op

je eigen Romeo kan geen veeg teken

zijn. Denk aan je bikini als de zucht

naar toetjes te machtig dreigt te zijn.

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Welke vis is van december tot maart de pan niet waard?
Beantwoord deze prijsvraag

en maak kans op een heerlijke

verrassing. Dit kan tot en met

31 maart 2006. Het best en

juist omschreven antwoord

maakt de meeste kans op de prijs.

Stuur uw oplossing naar Boudewijn's

Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te

Zandvoort. Vergeet niet uw naam en

telefoonnummer te vermelden.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Eind maart kan het nog knap koud zijn.

Een mooi gerecht dat in deze periode past is:

'loer Vleis'een Brabants/Limburgs streekgerecht.

Zoer Vleis Hoofdgerecht voor4 personen.

Bereiding:

Pel de ui en snijd hem in ringen.

Leg het vlees met 1 dl. water, 4 dl.

azijn.de uiringen.de laurierblaad-

jes en de kruidnagels in een kom

en laat dit een dag marineren in

de koelkast. Schep hetvleesende

ui uit de marinade. Bewaar de

marinade. Verhit de boter in een

braadpan en wacht tot het schuim

is weggetrokken. Bak hetvlees en

de ui op matig vuur rondom bruin

en bestrooi met peper en zout.

Verwarm de marinade met 2 dl.

water. Schenk zoveel hete marina-

de in de pan dat het vlees net

onderstaat en breng het vocht

tegen de kook aan. Leg het deksel

op de pan en stoof het vlees op het

allerlaagste vuur (eventueel op een

vlamverdeler) zachtjes in circa 1,5

uur gaar. Voeg de bruine suiker toe

en laat dit 3 minuten meekoken.

Roer de mosterd, peper en zout

naar smaak erdoor. Lekker met

gekookte kruimige aardappelen

(Eigenheimers), rode kool en zelf-

gemaakte appelmoes met kaneel.

Benodigdheden:

500 gr. runderpoulet.i grote ui,

50 gr. boter, 4 dl. (rode wijn) azijn,

2 etl. bruine suiker,

3 laurierblaadjes, 3 kruidnagels,

2 etl. grove mosterd,

peperen zout.

Dier van de week

Deze week zijn de konijnen

weer eens aan de beurt. Ze

blijven maar komen, maarer

gaat er bijna nooit een naar

een nieuw huisje. En dat

vinden we eigenlijk heel

erg jammer.We hebben echt

een aantal leuke konijntjes

zitten die het leuk vinden

om meer te zien dan alleen

de Zandvoortse duinen. We
hebben een paar mannetjes

zitten en een aantal vrouw-

tjes. De konijnen die hier

zitten worden niet standaard

geënt of geholpen.

Alle dieren gaan er elke dag

even uit in een grote ren om

hun pootjes te strekken. Dat

is ook belangrijk voor de

nieuwe eigenaren om zich te

realiseren dat een konijn echt

wel beweging nodig heeft

om gelukkig te zijn. Een paar

uur per dag loslopen door de

tuin of in de kamer is echt

een must. De konijnen zijn

dan ook veel socialeren mak-

kelijker in de omgang.

Dus bent u op zoek naar een

konijntje kom dan eerst langs

in het asiel, Keesomstraat 5,

tel: 023-5713888.

Open van maandag tot en

met zaterdag tussen 11.00

uur en 16.00 uur.

Meer informatie op www.dierentehuiskennmerland.nl

^urfokii
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vullen. Alle

cijfers van i toten met 9 komen maar één keer voor in de rijen, één keer

in de kolomen en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

k

5 3 6 8 9

2 4 1 5

1 5 4

2 7 3 1

1 6 4 2

6 3 1 5

3 7 5

5 2 3 6

9 4 5 6 2

[

Oplossing sudoku week og

1 3 6 2 8 4 5 9 7

9 8 2 5 7 1 6 4 3

4 5 7 9 6 3 1 2 8

2 7 1 6 4 5 8 3 9

3 9 5 8 1 7 2 6 4

6 4 8 3 9 2 7 5 1

8 2 4 1 5 9 3 7 6

7 1 3 4 2 6 9 8 5

5 6 9 7 3 8 4 1 2
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Voetbal

Zondagvoetballers missen heilige vuur

Na de thee een Zandvoort met

wat meer elan. Er werd meer

op de helft van de tegenstan-

dergespeeld en erontstonden

zelf een paar, kleine, kansjes.

Op een gegeven moment was

er zelfs sprake van enige druk

op het Haarlemse doel. Die

druk werd Zandvoort fataal.

Via een snelle counter over de

rechter kant werd de Schotense

spits weer in stelling gebracht

die Hogervorst voor de derde

keer passeerde. De 3-0 was
tevens de eindstand.

Schaken

Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft de belangrijke uit-

wedstrijd tegen Schoten niet kunnen winnen. Hierdoor komt

de rode streep voorde mannen van coach Berry Buytenhekwel

erg dichtbij.

Interim coach John van der

Zeijs, Buytenhek lag met griep

al een aantal dagen op bed,

schreeuwde zijn longen uit zijn

lijf om, vooral in de eerste helft,

zijn ploeg wat op te peppen.

Het was niet bijster goed wat

het jonge elftal, de gemiddel-

de leeftijd lag waarschijnlijk

nog onder de twintig jaar, liet

zien. Veel balverlies, en daar-

door niet de bal in de ploeg

kunnen houden, slecht dekken

en een magere inzet was
debet aan de 2-0 stand aan

het einde van de eerste helft.

Ondertussen zag Van der Zeijs

ook nog zijn linksachter, Stein

Stobbelaar, met een dikke

enkel naar het ziekenhuis

verdwijnen. Hierdoor werd de

verdediging nog meer onder

druk gezet want al is

Stobbelaar nog jong, hij heeft

wel al een drietal seizoenen

ervaring bij de senioren.

Het eerste Haarlemse doelpunt

kwam na een vermeende

handsbal. Zandvoort appelleer-

de maar kreeg nul op rekest

van de zwakke scheidsrechter.

Schoten daarentegen ging

goed door en via een aanval

op de linkervleugel kon hun

spits de Zandvoortse doelman

het nakijken geven. Nog geen

tien minuten later kon deze

weer de gang naar het net

maken. Uit een corner werd

de bal in één keer achter

keeper Roy Hogervorst gescho-

ten. Zandvoort liep achter de

feiten aan.

ry Programma

Sportprogramma
t/m 29 maart

Basketbal

Zaterdag 25/3

Den Helder, De Slenk

17.30 uur MSV/Zeemacht -

The Lions dames

Zondag 26/3

Amsterdam, Apollohali2.00 uur

US 2 -The Lions heren

Handbal
Zondag 26/3

Sportpark Duintjesveld

12.00 uur ZSC i - Zeeburg 3

Hockey
Zondag 26/3

Nieuw Vennep, Getsewoud

12.45 uur

Kikkers 1 - ZHC dames

14.30 uur

Kikkers 1 - ZHC heren

Voetbal

Zondag 26/3

Sportpark Duintjesveld

14.00 uur

SV Zandvoort - DIOS

Zandvoort heeft nu nog een

voordelige marge van twee

punten, met één wedstrijd

minder gespeeld, op Spaarn-

woude. Die staan op de derde

plaats van onder. De ploeg op

deze plaats moet aan het

einde van de competitie

promotie/degradatie wedstrij-

den spelen tegen één van

de periodekampioenen uit de

vijfde plaats.

Komende zondag speelt Zand-

voort thuis een inhaalwed-

strijd tegen DIOS. Als deze

wedstrijd gewonnen kan wor-

den doen onze plaatsgenoten

goede zaken want DIOS staat

drie plaatsen hoger en heeft

drie punten meer. Zondag

2 april komt titelkandidaat

Al I ia n ce '22 naar Zandvoort.

Beide wedstrijden beginnen

om 14.00 uur.

Winst en verlies voor schakers

Chess Society

De hoofdmacht van de Chess Society Zandvoort heeft de afge-

lopen weken in de competitie een nederlaag te slikken gekre-

gen maar daarentegen in de beker een daverend succes geboekt.

In de competitie bleek Bloemendaal nipt te sterk, terwijl voor

de beker De Vennep werd geëlimineerd, waardoor er voor de

derde keer in de geschiedenis een Zandvoorts viertal in de kwart-

finale mag aantreden.

Met acht matchpunten uit vijf

wedstrijden moesten de acht

beste schakers van de Chess

Society Zandvoort in de zesde

ronde aantreden in Bloemendaal.

Een tegenstander die op papier

sterker was maar dit hadden de

schakers uit de badplaats al

menig maal aan hun laars gelapt.

Mare Kok kwam als eerste in het

nadeel en ook bij Chris van Bockel

liep het alles behalve soepel. Kok

kreeg te weinig compensatie voor

de materiële achterstand en ver-

loor. Ook bij Boudewijn Eysvogel,

die tegen de sterke Ron van de

Enden aantrad liep het mis en

keken de Zandvoortse bordspe-

lers tegen een 2-0 achterstand

aan. Kees Koper en Den nis van der

Meijden tekenden beiden voor

remise, waarop niets af te dingen

viel. Fred van de Klashorst bracht

de hoop nog even terug, dooreen

fraaie overwinning. Helaas viel op

dat moment ook het doek voor

van Bockel waardoor het 4-2 werd

voor Bloemendaal en slechts

gehoopt mocht worden op een

wonder van de twee resterende

Zandvoorters Olaf Cliteur en Leo

Keesman. Even leek het erop dat

Hengelsport

Matige vangsten bij

strandviswedstrijd

Afgelopen zondag was er weer en strandviswedstrijd van

Zeevisvereniging Zandvoort. Dit keer werd er vlak voor de

zuidelijke reddingspost gevist. Omdat het bij aanvang afgaand

water was, konden de vissers al snel vanaf de bank gaan

gooien.

Al snel werd de eerste vis

gevangen. Jos Haarman was

de gelukkige met een gul van

27 cm., snel daarna ving hij

nog een bot van 24 cm.

Regelmatig werden ervissen

aan de kant gehaald.

Winnaar werd uiteindelijk

Haarman met 73 cm. vis. De

tweede plaats was voor Cas Al

met 50 cm. en nummer drie

werd Gerard B I u ijs met 45 cm.

Komende zaterdag staat er een

pierwedstrijd in Umuiden op

het programma en de dag

daarna een wrakwedstrijd

vanuit haven van Umuiden.

het wonderzou geschieden, voor-

al toen Cliteur op het eerste bord

voor het vol Ie punt teken de tegen

Ad Hendrikse. Keesman verzand-

de echter in remise tegen Roy

Schimmel, op zich een knap resul-

taat maar voor het team helaas

net tekort. De hoofdmacht van

Chess staat met nog één ronde

te spelen op de derde plaats in

haar debuutjaar in de eerste klas-

se B en kan volgende week vrij-

dag volledig vrijuit spelen in de

laatste thuiswedstrijd tegen

Aalsmeer. Een resultaat waar vol-

gensteamleider Jeroen Loosaan

het begin van het seizoen voor

getekend was.

Kwartfinale

In de bekercompetitie stond in de

achtste finale de niet ge-

makkelijke uitwedstrijd tegen De

Vennep op het programma. De

teams waren bijzonder aan elkaar

gewaagd en het was pas in de

tijdnoodfase voor de eerste tijd-

controle dat de eerste beslissin-

gen vielen. Cliteur kegelde oude

bekende Otto Bakkenes omver

met een juist geplaatst kwaliteits-

offer.Van Bockel echterverzuim-

de tijdsoverschrijding van zijn

tegenstander te claimen en ver-

loor vervolgens. Van der Meijden

offerde ook al vlug een kwaliteit

tegen de sterke Venneper Marco

de Groot. Het leverde de

Zandvoorter een gewonnen eind-

spel op. De verrassende nederlaag

van Van de Klashorst bracht een

2-2 eindscore op het scorebord.

Vergelijkbaar als bij het voetbal,

moesten penalty's de beslissing

brengen. Bij het cupsch aak wordt

de beslissing tot stand gebracht

door het resultaat op het vierde

bord te schrappen (indien remi-

se vervalt het derde bord etc.) Dit

betekende dat de nederlaag van

Van Bockel wegviel waardoor een

1-2 overwinning resteerde voor

Chess Society en ervoor de derde

keer in de geschiedenis een

Zandvoorts viertal doordringt tot

de laatste acht.

Voetbal

SV Zandvoort zaterdag in gevarenzone

Ondanks het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen de num-
mer vier, EVC, is het zaterdagelftal van SV Zandvoort afgegle-

den naar de op een na laatste plaats op de ranglijst. De beide

ploegen die onder onze plaatsgenoten stonden, wonnen. De

ploeg op de een na laatste plaats zal aan het einde van de com-

petitie promotie/degradatiewedstrijden moeten spelen tegen

één van de periodekampioenen van de derde klasse.

Het was niet een bijster sterke

wedstrijd van Zandvoort dat in

een ongewone samenstelling

van start ging. Toch had

Zandvoort veelal nog het beste

van het wat povere spel, echter

zonder tot echte kansen te

komen. Slechts in de laatste

twintig minuten werden de

Edamse gastheren wat sterker.

Keeper Jorrit Schmidt had

zelfs een engeltje op zijn schou-

ders zitten toen een afgeketste

bal snoeihard via de paal

de achterlijn over schoot. De

laatste kans voor EVC werd

door de Zandvoortse goalie-

vakkundig uit de bovenhoek

geranseld.

Zandvoort is door de overwin-

ningvan vooral EDO in een las-

tige positie gekomen. Onze

plaatsgenoten moeten nog drie

wedstrijden spelen. Thuis tegen

Voorland, dat zo goed als zeker

kampioen gaat worden, en

tegen Kennemerland.dat afge-

lopen weekend met 5-3 van

Voorland verloor maar dat wel

op de vijfde plaats staat. Uit

moet er dan nog gespeeld wor-

den tegen Castricum dat nu

slechts één punt meer heeft dan

Zandvoort. Het is misschien

gunstigals Voorland kampioen

wordt voordat ze naar onze

badplaats komen. Castricum

heeft daarentegen een slechte

tweede periode (vier uit zes,

tegen Zandvoort acht uit zeven).

Daar moet dus van gewonnen

worden!

Komend weekend is Zandvoort

vrij in verband met inhaalwed-

strijden en het weekend daar-

na is het reguliere vrije week-

end. Het is te hopen dat

Marcelle in die twee en halve

week voor de eerstkomende

wedstrijd zijn mannen nog één

keer kan oppeppen. Anders valt

het doek van de tweede klasse

voor zijn selectie al na slechts

één seizoen!

van Lisse werd er bijkans

helemaal gek van. Met
een laatste krachtsin-

spanning probeerden de

Lissenaren in het laatste

kwart de naderende

nederlaag nog te voor-

komen maar Lions hield

stand en bezorgde Lisse

een onverwachte 77-65 neder-

laag. De stand in de kampioen-

spoule is bovenin weer hele-

maal terug. Volendam wordt

ongeslagen kampioen maar

voor de tweede plaats, die

recht zou kunnen geven om in

aanmerking te komen voor

promotie, komen zowel Lions

als Lisse in aanmerking.

Dames
De Zandvoortse dames heb-

ben het zwakke Sea Devils uit

Basketbal

Lions heren revancheren zich, dames veel te

sterk voor Sea Devils

De Lions heren hebben afgelopen zaterdag het be-

zoekende Lisse een behoorlijke tik op de neus gegeven.

De basketballers uit de Bollenstreek dachten na hun ruime

91-55 thuisoverwinning van vorige week in eigen huis,

op koers te liggen om na Volendam een plaats in de

eerste divisie op te kunnen eisen. Die gedachte zullen ze

nog even moeten koesteren want die is niet zo één, twee,

drie gerealiseerd.

Lions begon voortvarend in de

race naar eerherstel. In Lisse

liep het allemaal niet zo en als

dan ook nog topscorer Marvin

Martina en het arbitrale duo

het laten afweten is de ruime

nederlaag snel verklaard. Nu

echter stond het aan het einde

van het eerste kwart al met

29-12 voor. In het tweede kwart

kwam Lisse behoorlijk terug

maar na een inderhaast geno-

men time-out waren de

Zandvoortse schutters weer

helemaal bij de les aanwezig.

Na de 43-30 ruststand gingen

onze plaatsgenoten, onder

leiding van Martina en de

opvallend sterke Ron van der

Meij (hij regeerde werkelijk

onderde borden) onverdroten

door. Peter Lapidaire, de coach
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Castricum op een klinkende 81-

34 nederlaag getrakteerd. Bij

onze plaastgenoten liep alles

op rolletjes en ze hebben laten

zien dat ze goed en degelijk

basketbal op de vloer kunnen

leggen. Bij rust werd al duide-

lijk dat de overwinning groot

zou worden. Het werd uiteinde-

lijk 81-34 waardoor Zandvoort

zich op de vierde plaats van de

ranglijst handhaaft met een

score van 32 punten uit 22

wedstrijden (winst: 70.4%).

Hockey

Moeizame winst hockeyers

Het herenteam van de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) behaal-

de afgelopen zondag een moeizame 4-2 overwinning op

Voorhout, terwijl de dames een 1-6 nederlaag moesten incas-

seren tegen dezelfde club. Zowel de heren als de dames traden

aan met een aantal invallers.

Heren
De uitwedstrijd in Voorhout

werd eenvoudig met 9-0

gewonnen. Van die eenvoud was

afgelopen zondag geen sprake.

Za ndvoort, onder andere zonder

spits Niki Gatsonides, moest zeer

veel werk verzetten om de

tegenstander in bedwang te

houden. Verdedigend lukte dat

uitstekend, maar aanvallend zag

Zandvoort geen kans een vuist

te maken, waardoor het tot ver

in de eerste helft 0-0 bleef.

Zandvoort kreeg wel een aantal

kansen, waaronder een drietal

strafcorners, die echter on ben ut

bleven. Dark Bruin ing, die Niki

Gatsonides in de spits verving,

wist zijn team tien minuten voor

rust op een 1-0 voorsprong te

zetten na goed aangespeeld te

zijn doorJim Gatsonides. Verder

dan deze ene treffer kwam
Zandvoort voor de rust echter

niet. Wel moest op slag van rust

de gelijkmaker worden geincas-

seerd uit de enige kans die

Voorhout in de eerste helft

kreeg. Een strafcornerwerd eerst

gestopt door keeper Martein

Wiltenburg, maar in de rebound

was hij echter kansloos.

Ook in de tweede helft liep het

aanvalsspel van de thuisclub

aanvankelijk niet zoals gewenst.

Voorhout ontketende in het

begin van de tweede helft een

offensief. De ZHC- verdediging

moest alle zeilen bij zetten om
een achterstand te voorkomen.

In de 12e minuut gaf Dark

Bruining met zijn en Zandvoorts

tweed e d oe I p u nt wat ru i mte, 2-

1. Pogingen om de score snel op

te voeren bleven echter voorlo-

pig vruchteloos. JurWiekmeijer

bracht na ruim 20 minuten met

een fraaie treffer de stand op 3-

1. Het antwoord van Voorhout

was vijf minuten later al even

fraai, 3-2. Even leek de slotfase

nog spannend te worden, maar

Eric Gerrits zorgde met een tip-

in, na een hard schot van Jim

Gatsonides, voor de verdiende 4-

2 overwinning.

Dames
De ZHC-dames hadden geen

kans tegen Voorhout. Na een o-

3 rust, bleef Voorhout in de

tweede helft domineren. Ver-

dedigend wist Zandvoort met

de verdienstelijk spelende jeugd-

speelsters Anne Willemse en

Milouvan Sluisdam lange tijd

stand te houden. Ook na de rust

was dat het geval. In de slotfase

redde Martine Hart de eer, 5-1.

Het slotwoord was voorVoorhout

dat in de laatste minuten de

eindstand op 6-1 bepaalde.

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:

Lokaal 't

Monuta
(in alfabetische volgorde)

Aan Zee Vakantiehuizen

Adm. kantoor K. Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst B lu ijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Enigma Reflexica

Fortis Bank

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Kralen en wooncadeau Winkel

Netexpo Internet

Nova College

Ouderen Partij Zandvoort

P.van Kleeff

Parfumerie Moerenburg

Pluspunt

PRTO

Stichting ACB
Stichting ZorgContact

Take Five

Take Five Salsa

Trade Ard

Van derValk & Swart notarissen

Van Schaik, makelaar

Wander & Karin

Willemse Elektrotechniek

WonenPlus

Zandvoort Optiek

Gk £>
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Gemeentelijke publicatie week 12 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan

14 maart en de verdere in week 11 door het

college genomen besluiten zijn 21 maart vast-

gesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de

Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 30 maart vergadert de Commissie Welstand

en Monumenten. De vergadering begint

omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De

exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U

kunt hiervoor het beste even contact opnemen

met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdagi april haalt de ecocarvan Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema:

Dirkv.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomano.10-11.00

uur, Tolweg 11.10-12.00 uur.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

- Thorbeckestraat 8 te Zandvoort, plaatsen dak-

kapellen (2006-044LV, ingekomen 14-03-06)

- Tollensstraat 11 te Zandvoort, plaatsen

zolderraam en trap naar zolder (2006-043RV,

ingekomen 13-03-06)

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstij-

den. Deze publicatie betekent niet dat u uw

zienswijze over deze aangevraagde bouwplan-

nen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor

deze bouwplannen vrijstelling van het bestem-

mingsplan of bouwverordening kan worden ver-

leend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-

nemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit wor-

den gepubliceerd en kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Kamerlingh Onnesstraat 6,13 populieren en

9 abelen en 1 esdoorn, aanvraag ingekomen

22 februari 2006, bomen zijn dood of af-

stervend en zorgen regelmatig voor storingen

aan de zuiveringsinstallatie op het terrein

van de aanvrager, geen herpla ntplicht.

- Voltastraat 18, 2 dennenbomen, aanvraag

ingekomen 3 maart 2006, bomen geven

overlast, wel herpla ntplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kap-

vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt deze inzien tijdens openings-

tijden. Belanghebbenden kunnen binnen

een termijn van zes weken na publicatie hun

zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het

college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

De volgende kapvergunning is per direct

verleend in verband met acuut gevaar (artikel

4 lid 9, Bomenverordening 2005): Taxuslaan

2,1 kastanjeboom, aanvraag ingekomen 3 maart

2006, boom levert gevaar op in verband met

omvalgevaar (t.g.v. vergevorderde honingzwam),

wel herplantplicht. Kapvergunning verleend

16 maart 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium

zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de

bovenstaande besluiten in beroep gaan bij de

rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht,

Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Het indienen van

een beroepschrift heeft geen schorsende wer-

king. Een schorsende werking wordt pas bereikt

nadat de president van de rechtbank dat in een

voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval

van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de president

van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen

van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven.
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Deze week alleen de gemeentepublicatie! Voor een

actueel overzicht van de nieuwsberichten:

www.zandvoort.nl. Of neem een abonnement op de

digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar

via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

óf vul op de website het digitale formulier in óf

stuur een brief naar de klachten coördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag:o8.30 -16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt

u maar voor een beperkt aantal zaken terecht:

paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraaf-

plaats aan de Tollensstraat zijn dagelijks open

tussen 10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u

via het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft

u aan waarover u het collegelid wilt spreken.

Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling

verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouw-

plannen is de werkeenheid Bouwen telefonisch

bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag

en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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WateTtoTen wordt gemozaïekt
De Zandvoortse skyline

gaat veranderen. Als het

aan de plannenmakers ligt

zal het uiterlijk van de

beeldbepalende watertoren

van aanzien gaan verande-

ren. De redactie van de

Zandvoortse Courant heeft

een nota in handen gekre-

gen waarin plannen staan

om de watertoren een

kleurrijke facelift te geven.

De buitenkant van de

hoekige toren wordt met

ondermeer felgekleurde

mozaïksteentjes bekleed.

Fris, vrolijk en levendig. Het

kenmerkende u iterl ij k va n de

watertoren wordt volgens de

uitgelekte plannen 'opgepimpt'.

Buitenmuren en raamkozijnen

Zandvoort Optiek

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

De Mannetjes

'Als hij de Middenboulevard

vergeet is-ie zo klaar!'

krijgen levendige kleuren. Het

uiterlijk van de watertoren is

sinds de bouw in 1951 onveran-

derd gebleven. Mooi of lelijk,

vrijwel iedereen is het erover

eens dat de toren als markant

bouwwerk de silhouet van

Zandvoort mede bepaalt. Om
het karakteriserende van de

skylineteversterken hebben de

kunstenaars Marck Sciarpa en

Antonio di Padua een plan ont-

worpen om de watertoren een

nieuw, fris uiterlijk te geven.

Door de bekleding van vrolijk

gekleurde steentjes van 5 bij 5

millimeter ontstaat een reflec-

terende, duurzame laag. Plan is

om de bovenzijde van de toren

in de nachtelijke uren met

schijnwerpers aan te lichten.

De kersverse eigenaar van de

watertoren, een projectontwik-

kelaar, was bijzonderenthousiast

toen de kunstenaars hem bena-

derden met het idee. Ook wet-

houderTon Kooiman ziet het wel

zitten:"Het is een geweldige

invullingvan het historiche beeld

van Zandvoort en de water-

toren in het bijzonder. Het zal

de zandvoortse skyline een bij-

zonderen apart uiterlijk geven".

Beeldend kunstenaar Sciarpa

heeft samen met zijn collega

Di Padua de plannen ontwik-

keld en vormgegeven. Evenals

hun leermeester Friedensreich

Hundertwasser noemen zij zich

huizendokter en willen bouw-

kundiggeen of weinigverande-

ringen aanbrengen. Di Padua:

"De vensters zijn als patrijspoor-

ten van een schip, het zijn de

ogen van het gebouw". Zijn col-

lega Sciarpa verd u idelijkt: "De

haastige passant moet even

zijn pas inhouden".

Beide kunstenaars zullen aan-

staande zaterdag van 14.00 tot

17.00 uur in de watertoren aan-

wezigzijn om, aan de hand van

een maquette, nadere toelich-

ting te geven van de plannen.

Trade Ard
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Geldig t/m zondag 2 april

• Oma's witje €0,95

•Jumbo

saucijzenbroodje € 1,-

• Kaas croissant € 1,-

• 5 Krentenbollen € 1,50

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^
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Familieberichten

!Na een kortstondig en moedig lijden is onze

"Kees voorgoed ter zee gegaan.

(De zee was zijn Cust en [even.

Jtij Heeft daarbij veelmensen gereden daarvoor vete

onderscheidingen, ookjuit het buitenlandontvangen

Zijn teven was vol humor en zijn aria

was overat te horen.

Zijn gulle lach zalgemist worden.

%ees <SCuijs

* Zandvoort 26juli 1931 7 Jilkrnaar 22 maart 2006

Ina <Bluijs-van Zijp

Tamilie <Bluijs

Familie van Zijp

Jan Steenstraat 2

1701 JS Jfeerhugowaard

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

MonuU * Westerweid en Van Beek
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HUI
ZATERDAG 1 APRIL

Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165

10.45 uur mw. Drs. R. van Zuiden

ZONDAG 2 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uurds.T.C.Wielsma uit Uithoorn

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur mevr. M. Holt

DINSDAG 4 APRIL

Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73

10.30 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Burgerlijke stand

18 maart 2006 - 24 maart 2006

Geboren:

Rogier Nicolaï, zoon vamVersteeg, Gerardus

Josephus Jacobus en: Lampier, Anneloes Cornelie.

Louise Myrte, dochter van: Versteeg, Gerardus

Josephus Jacobus en: Lam pier, Anneloes Cornelie.

Juliette Johanna, dochtervan: Poriën ski, Clovis en:

Botman, Martine.

Sebastian Jaap, zoon van: Harteveld, Jacob en:

Bruijnzeel, Chantal Leonie.

Ondertrouwd:

van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, Monique.

Zuidweg, Sebastiaan Rogier en: Hri_ova, Monika.

Westerman, Hendrik Cornel is en: Geurts, Ad r ia na

Antonia Alfons Cornelia.

Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs, Brigitte.

Overleden:

Koper ge b. Be ijerbacht, Johanna Ges ina, oud 81 jaar.

van Kooten geb. de Keijzer, Pieternel la Johanna, oud

97 jaar.

Michels, Aafke, oud 56 jaar.

Luijendijk, Andries, oud 86 jaar.

Splinter, Johannes, oud 85 jaar.

Lacroix, Arie, oud 80 jaar.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Informateur Van Caspel aan het werk

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Vanaf 2 april keuken elke avond geopend.

Maart/

April

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 30 ^B 02.37 04.54 12.50 17.16 1
Vr 31 - 03.17 05.37 13.28 17.56

Za 01 ^B 01.49 06.20 14.18 18.41

Zo 02 - 02.39 07.01 15.18 19.25

Ma 03 ^B 03.29 07.39 16.04 20.09 1
Dl 04 - 04.21 08.29 16.38 21.00

Wo 05 ^B 05.00 09.13 17.21 22.04 1
Do 06 - 05.18 10.28 18.11 23.38

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

-v
1

*-^T^w

i
£
3Bjv.

'ï

V D

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties!?

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra ir
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Afgelopen week is de aange-

stelde informateur Frits van

Caspel aan het werk gegaan.

Als eerste heeft hij de diverse

raadsprogramma's bestudeerd

op de mogelijkheden om tot

een breed gedragen college

van burgemeesteren wethou-

ders te komen.

Nadat dit tijdrovende werk

gedaan was heeft hij diverse

Zandvoortse politici ofwel

gevraagd om bij hem op het

raadhuis te komen voor een

gesprek ofwel heeft hij telefo-

nisch contact met ze gehad.

Zo is Cees van Deursen bij hem
geweest. Van Caspel vroeg

hem of Groen Links geintres-

seerd was om deel te nemen
aan een college, gezien de

standpunten van de nieuwe

partij in de gemeenteraad aan-

gaande de eventuele sloop van

panden in het Midden-

boulevardgebied.Van Deursen:

"Ik heb ons partijprogramma

op tafel gegooid en gezegd

dat wanneer hij het woord

"GroenLinks" weghaalt en

vervangt door "Collegepro-

gramma"wij absoluut gene-

gen zijn om mee te doen.

Eigenlijk alleen de gedachten

van ons over de Midden-

boulevard hebben een over-

eenkomst met die van de VVD
en de OPZ. Het zou dus geen

goede zaak voor ons zijn als we
ons moeten binden aan zaken

waar wij geheel anders over

denken. Ook ben ik ontstemd

ove rdegangvan zaken in de

periode na de verkiezingen. Ik

ben het geheel niet eens over

de beslotenheid waarmee alles

wordt behandeld."

Cartoon

Informateur Frits van Caspel

Vorige week meldden wij al

dat zowel het CDA als de SP

dezelfde geluiden lieten horen.

WilfredTates, onderhandelaar

namens de VVD is het daar-

mee niet eens. Hij vertelde

voor de microfoons van het

zaterdagochtendprogramma

Goedemorgen Zandvoort, van

onze locale zender ZFM, dat

hij de informatiestroom voor

de onderhandelingen heeft

geblokkeerd richting de ande-

re partijen. Hij zei dat het

alleen voor de vorm ing van een

college belangrijke zaken zijn

die anderen niet hoeven te ver-

nemen. Volgens hem is dat

geen achterkamertjespolitiek.

Daar heeft hij in de vorige

raadsperiode tegen gestreden.

Hij heeft zijn actie onderno-

men nadat de andere partijen,

via de griffie, een rapport dat

hij opgevraagd had en volgens

hem alleen voor de VVD en de

Hans van Pelt

OPZ bedoeld was, hadden

gekregen. Dat rapport is

vertrouwelijk en er is dan ook

tot op heden, ook niet via de

andere partijen, niets van naar

buiten gekomen. Wel had de

liberale voorman aan het einde

van het interview een belofte

die hoopvol is: "De volgende

keer kom ik met volledige

opening van zaken."

Ingrid de Leeuw (SP) is vorige

week door de informateur

gebeld. Hij vroeg haarofdeSP

genegen is om in een college

zitting te gaan nemen en of

zij een goede wethouderskan-

didaat heeft voor die positie.

De Leeuw:"Toen hij mij vroeg

of wij in het college zitting wil-

den nemen en eventueel een

wethouder konden leveren,

was ik met stomheid geslagen.

Een eenmansfractie heeft

geen wethouder te leveren.

Dan komt er niets van ons

eigen programma terecht. Wij

zouden onze kiezers veel uitte

leggen hebben. Ik heb hem
toen gezegd dat we dat maar

niet moesten doen."

Joke Draijer (GBZ) zei als ant-

woord op de vraag of zij al

iets van Van Caspel gehoord

had: "Hij heeft tot nu toe geen

contact met mij gezocht. Ik

denk dat hij eerst met de

winnaars wil praten. Misschien

is hij er ook wel van overtuigd

dat wij van mening zijn datje

als eenling niets te vertellen

hebt en dat wij absoluut niet

met de OPZ in één college

zullen gaan zitten."

Carl Simons (OPZ) verwacht

komende week een rapport

van Van Caspel: "Ik verwacht

dat Frits van Caspel komende

week met een rapportage

komt. Dan pas kunnen we zeg-

gen waar we staan."

Drie weken lang paas puzzel-

actie in Zandvoortse Courant
De Zandvoortse Courant orga- U kunt uw oplossing inleveren

niseert drie weken lang een bij Bruna Balkenende aan de

puzzelactie, ledere week staat Grote Krocht of via e-mail:

er een hele zin in de krant paasactie@zandvoortsecou-

verborgen. In verschillende rant.nl aanleveren, voorzien

advertenties staat een haasje van uw naam, adres en tele-

met een letter en een cijfer, foonnummer.

De cijfers geven de plaats aan

van de letter in de zin. De dril

zinnen vormen de oplossin|

van de puzzelactie. U kunl

echter ook meedingen naai

een weekprijs door de zin vaif

de week in te sturen.

ledere week worden dri

Seconda horloges en dri

ZandvoortPassen verloot ondel

de goede inzenders. De dri

zinnen achter elkaar leve re

een rijmpje op dat de uitein

delijke oplossing van de puz

zelactie is. Onder de goed

inzenders van het gehel

rijmpje worden vlak voor d

Pasen de hoofdprijzen verloo

Volgens mij.

heb ik "het" soms. Met "het"

bedoel ik 't gevoel voor een

grote schoonmaak. Zo"n

ouderwetse als vroeger waar

de dekens en matrassen

fanatiek werden geklopt, de

meubels in de boenwas wer-

den gezet en alles werd

gesopt. Tegenwoordig is de

grote schoonmaak uit en

gebruik je een spuitbus

voorde glans en een wónder-

doekje voor de stof. Oog-

schoon, noem ik dat. Het

gevoel komt als het lente-

zonnetje dwars door mijn

kamer schijnt en de spin-

nen raggen duidelijker te

zien zijn.

Dat is voor mij "het" teken.

Samen het huis stofvrij

maken is gezelliger dan in je

uppie. Mijn eega wil

me wel helpen. Tjonge, het

is best stoffig en ik zwaai

ijverig met mijn wonderbus

en toverdoekje in het rond.

Manlief is op de bovenetage

aan de slag. Opeens is het

stil boven. Zou hij in slaap

gevallen zijn? Bij nader

onderzoek zit hij, in plaats

van te boenen, gezellig ach-

ter de computer. Hij roept dat

de prullenbak weer aardig

vol zit. Prullenbak? Welke?

Nou die van de computer

natuurlijk, is zijn antwoord.

Ergens begint er een belletje

bij me te rinkelen. Ja hoor,

het kwaad is al geschied!

Een belangrijk bestand, dat

kennelijk in de prullenbak is

gekomen, is door hem ver-

wijderd. Wat ik ook probeer,

alles is weg. Nu ben ik, wat

de computer betreft, niet

echt handig. Gelukkig zijn er

hulptroepen die ik altijd kan

bellen. Vele uren later heeft

mijn hulplijn het leed een

beetje verzacht.

Na de sessie aai ik nog even

met mijn toverdoekje over

de bol van de computer.

Wie weet bestaan er won-
deren en komt alles nog

goed. Ondertussen is mijn

schoonmaakwoede en het

lentezonnetje verdwenen.

je^Ke^m^
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31-3 Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble:

Smartlappen en Levensliederen zingen o.l.v.

Gré van der Berg met haaraccordeon.

Café Koper, aanvang 21.00 uur

1-4 Egyptische buikdans bij SwingSteesjun,

19.00 tot 20.30 uur. Zaal open 18.45 uur -

Station Haarlem, Perron 3a (Alleen workshop

€12, 50, Works hop + swingen €17,50)

1-4 Presentatie nieuwe zomercollectie bij

Rosarito Beach en Horse.

Haltestraat 62a, 11.00 - 18.00 uur.

2-4 Kunst Aan Huis. Het woonhuis aan de

Haarlemmerstraat 13D wordt omgetoverd

tot kunstwinkel. Op 3 etages exposeren

Zandvoortse kunstenaars hun werkstukken.

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster plays

and sings Nat King Cole. Locatie: De Krocht.

Aanvang 14.30 uur. Toegang € 10,-

9-4 Autopuzzeltocht Café Koper. Starttijden

tussen 12.00 uuren 13.00 uur. Prijsuitreiking

in het Café rond 17.00 uur. Inschrijven voor

voor 5 april, bel tel. 023 5713546 of e-mail

info@cafekoper.nl. Inschrijfgeld €5,- p.p.

15 t/m 17 april Paasraces, Circuit Park Zandvoort

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 6 en vrij-

dag 7 april organiseert de

Zandvoortsche Hockey

Clubweerde halfjaarlijk-

se kledingbeurs voor

modieuze zomer dames-

en kinderkleding in het

clubhuis op het Duintjes-

veld. Op donderdag kunt

u tussen 9.00 en 14.00

uur uw kleding brengen,

in zakken of dozen voor-

zien van naam. Het

maximaal aantal in te

brengen stuks is 25 stuks

en uiteraard dient deze

gewassen, gestreken en

zonder vlekken en/of

gaten te zijn. De (inbreng/)

inschrijfkosten bedragen

€ 1,50. Er kan al dezelfde

donderdag's avonds tus-

sen 20.00 en 22.00 uur

gekocht worden. Ook op

vrijdag is erverkoop tus-

sen 9.00 en 12.00 uur. Van

de opbrengst komt 30%
ten goede aan de ZHC.

De rest is voor de in breng-

ster/er. Afrekenen en op-

halen van niet verkochte

kleding is vrijdagmiddag

tusen 17.00 en 18.00 uur.

Iedereen is voor zowel de

inbreng als de verkoop

van harte welkom.

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

cno

CHüQtatp

Samonwcricn aan rc-ndcmc-nÉ

Rommelmarkt Pluspunt
Zondag 2 april aanstaan-

de organiseert Pluspunt

weereen Rommelmarkt

aan de Flemingstraat

180, Zandvoort Noord. De

markt begint om 10.00

uur en duurt tot 15.00

uur. De toegang is gratis.

Er worden uitsluitend

tweedehands spullen

aangeboden en er is weer

een kraamvan Pluspunt

voor het Goede Doel. Voor

meer informatie,

bel 5717113.

Dit is alweer de laatste

markt van dit winter-

seizoen. In november

2006 starten de volgen-

de markten weer, de

exacte data zullen te-

zijnertijd in het nieuwe

programmaboekje van

Pluspunt te vinden zijn.

Postzegelavond
De eerstvolgende club-

avond van de Zandvoort-

se Postzegel Club is op

dinsdag 4 april aanstaan-

de. Deze bijeenkomst zal

worden gehouden in het

gebouwvan Pluspunt,

Flemingstraat 180,

Zandvoort-Noord.

Vanaf 19.00 uur is ieder-

een van harte welkom.

Om ca. 20.30 uur zal met

de veiling worden gestart.

Tot dan is er voldoende

gelegenheid om gezellig

te postzegelen. Kavels zijn

te zien op de clubavond

en ook op onze site:

www.xs4all.nl/~anna99fr/

Voor inlichtingen

en/of informatiefolder,

bel: 537 81 29.
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IJazz in Zandvoort
Zondagmiddag 2 april 2006

Martien Oster plays and sings

Nat King Cole (guitar)

Zaal open: 14.00 uur Toegang: 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort

Tel. 06 - 546 779 47
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Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50

Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50

Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Haltestraat 34,

2042 LN
Zandvoort

T. 023-57128

Surfshop ffl* Zee

td* artikel voor I «ur»t
J* ttiuk tm *airri>>tm I tur* nwféi 1*"l

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers]

rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,

wintersportartikelen, inline-skates en meer!!

-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)

023-5718600 • www.sparke.nl

Kralen en wooncadeau Winkel
Gaat verhuizen

van de Engelbertstraat

naar Jupiter Plaza! Haltestraat 10

Van 30 maart t/m 6 april
zijn wij gesloten.

Vanaf 7 april bent u van

harte welkom in ons nieuwe pand!

gelaterta

Schoolstraat 1

2042 VA Zandvoort

Telefoon/Fax 023-5718720

Unieke verbouwing "Piet de Lip"

Het is eindelijk zover,

onze eigen "Piet

de Lip", Versteege's

IJzerhandel in de

Pa kveldstraat, wordt

uitgebreid. De huidi-

ge winkel wordt

verbouwd tot een

ultra moderne

superstore. De extra

ruimte wordt ver-

kregen door aan de

achterzijde uit te

breiden in het

nieuw gebouwde
complex Prinsenhof.

De prachtige grote

ruimte op de bega-

ne grond voldoet

aan de eisen om er een 'Doe

Het Zelf Centre' te vestigen als

een kleine Gamma, Praxis of

Karwei. Natuurlijk zullen de

Zandvoorters blij zijn met

deze uitbreiding, maardevraag

is of er toch niet een echt

stukje Zandvoorts folklore ver-

loren gaat. De heren van

Versteege tonen u aanstaande

zaterdag de plannen en horen

graag uw mening.

Milieuvergunningen
op Internet

Sinds kort kan iedereen op de website van de Milieudienst

Umond milieuvergunningen en milieuvergunningsaanvragen

inzien. De Milieudienst Umond is één van de eerste milieudien-

sten in Nederland die openheid van zaken geeft. Het project

'Vergunningen op Internet' is als pilotproject gesubsidieerd door

het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Iedereen kan nu alle milieuver-

gunningen die van af 1 januari

2006 zijn aangevraagd op

ieder moment van de dag

raadplegen. Door de vergun-

ningen op het Internet te

publiceren kunnen burgers,

instanties en verenigingen zien

welke afspraken de milieu-

dienst maakt met bedrijven.

Ze kunnen zien welke voor-

schriften er zijn op het gebied

van bodemverontreiniging,

geluidsoverlast, geuroverlast,

opslag van gevaarlijke stoffen

en andere zaken.

Volledige aanvraag

Op de website van de milieu-

dienst staat de volledige aan-

vraag met bijlagen, de ont-

werpbeschikking, eventuele

adviezen en bedenkingen

en de definitieve beschikking

van iedere afgegeven vergun-

ning. Zodra een vergunning

onherroepelijk is geworden,

wordt het ontwerp uit het

dossier verwijderd. De ont-

werpbeschikking heeft op dat

moment geen status meer.

De restvan de informatie blijft

in ieder geval gedurende de

looptijd van de vergunning

beschikbaar en direct inzichte-

lijk. Oude, verwijderde dossiers

blijven altijd opvraagbaar bij

de Milieudienst Umond.

In de nabije toekomst wil de

milieudienst haar volledige

milieudossier inzichtelijk ma-

ken voor onder andere de

brandweer. Dit geeft de spuit-

gasten niet alleen de mogelijk-

heid om net als iedereen de

vergunningen en aanvragen in

te zien, maar ook de gegevens

over de aanwezigheid van

gevaarlijke zaken en stoffen bij

een brand, die bij de milieu-

dienst aanwezig is, is beter

beschikbaar.

Zandvoortse vergunningen

Zoeken in het systeem kan via

een naam, adres of gemeente-

naam. Vul alleen in het vakje

'gemeenten': Zandvoort in en

dan komen de vergunningen

tevoorschijn. Meer informatie:

www.milieudienst-ijmond.nl.

Bron: www.zandvoort.nl

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Flessenpost

Groep 3 van een basisschool

in Leek (Groningen) heeft

onlangs een project ove

r

jut-

ten gehad. Omdat de opa van

één van de leerlingen in

Zandvoort woont en vrijwil-

liger is bij het Juttersmu-ZEE-

um, werd opa door zijn klein-

dochter uitgenodigd om het

eenenander over het muse-

um te komen vertellen. Er

waren op school zelfs kinde-

ren bij die nog nooit de zee

hadden gezien en door het

enthousiaste verhaal van opa

besloten de kinderen elk een

plastic fles te vullen meteen

tekening plus een verhaal

over zichzelf. Uiteraard werd

het adres niet vergeten. De

kleindochtervan opa nam de

23 plastic flessen en één gla-

zen fles mee naar Zandvoort

en heeft ze daar met hulp

van opa,Wim Kruiswijk en de

Noordoostenwind in zee ge-

gooid. Drie weken na dato zijn

er ondertussen vijf reacties

uit Zeeland naar de school

terug gestuurd. De glazen

fles die er langer over doet

om gevonden te worden, is

onlangs bij Scheveningen

aangespoeld. Er wordt in Leek

nog lang gesproken over

Zandvoort, het Juttersmu-

ZEE-um en het resultaat van

de flessenpost. Misschien

wordt het eerstvolgende

schoolreisje wel Zandvoort?

Robina pseudo-acacia

Deze mooie naam hoort bij

de boom die in het voorjaar

2007 in de Zandvoortselaan

onder de bomen wordt

geplant. De huidige bomen
worden verplaatst omdat
tijdens de werkzaamheden het

transportriool en een grote

waterleiding moeten worden

omgelegd. Dat betekent flink

graven, waardoor de huidige

bomen niet kunnen blijven

staan. Gelukkig gaan de

nog kleine bomen naar een

andere plek in Zandvoort en

er komen nieuwe bomen
voor terug. Nieuwsgierig hoe

de nieuwe bomen eruit gaan

zien ben ik via de computer op

zoek gegaan naar de Robina

pseudo acacia of te wel

de witte acacia. Het is een

bijzondere boom die niet zo

groot wordt en vanaf juni

witte bloemen krijgt. Verder

staat op een website voor hon-

denverzorging (!) dat de bast,

bladeren en de zaden van de

bloemen giftig zijn. Waarom
men gekozen heeft voor deze

boom is raadselachtig, want

het is niet echt een boom
die een laan effect geeft en

ook nog eens giftig is. Het is

toch niet de bedoeling om
zo het hondenbestand omlaag

te krijgen?

Fluiten

Het is nog geen lekker weer

om vrolijkte gaan fluiten, zelfs

de vogels hebben moeite om
enig geluid te produceren.

Maar wist u dat er bezwaar

gemaakt kan worden tegen

fluiten? In een gesprek met de

Zandvoortse kunstenaar Mark

Sjerps kwam dat naar voren.

Hij heeft een bronzen kunst-

werkvan 282 cm hoog, getiteld

'The Seas of She', twee jaar

geleden in opdracht van Leo

Heino gemaakt en Leo heeft

het op zijn beurt permanent in

bruikleen aan de gemeente
geschonken. Het beeld dat de

verbondenheid met de zee uit-

beeldt,zou oorspronkelijk in de

zeereep bij het jaarrondpavil-

joen Take Five geplaatst wor-

den. Door bezwaren van de

bewoners is besloten het beeld

iets verder op de Boulevard

Paulus Loot te verplaatsen

tegenover nummer 37. De

bouwvergunning is in januari

2006 afgegeven maar nog

steeds staat het kunstwerk

niet op zijn plek. Erzijn name-

lijk weer bezwaren gemaakt

omdat het beeld gaat fluiten

bij een bepaalde windrich-

ting. Er is natuurlijk altijd

wel iets te vinden om "teu-

gen"te zijn.

Beeldenroute

Niet alleen op de Boulevard

Paulus Loot komt een bronzen

beeld, ook de opgeknapte

Boulevard Barnaart krijgt een

kunstwerk. Dit keer komt de

opdracht van de Provincie

Noord-Holland die de aan-

besteding begeleidt. Drie

internationaal opererende

kunstenaars hebben onder-

tussen de schetsvoorstellen

gepresenteerd. Volgens de

adviescommissie kunnen

deze kunstenaars de schaal

van de plekaan en maken zij

werk dat toegankelijk is voor

een breed publiek. Zou het

kunstwerk welfluitbestendig

zijn?

Seizoen

Het is in ons dorp toch altijd

weer een raadsel wanneer

het seizoen begint. Zou het

seizoen beginnen als de

strandpaviljoens weer op het

strand staan? Of gaat het

seizoen pen maart van start

wanneer de toerist op de

Boulevard weer moet beta-

len voor zijn parkeerplek?

Verleden jaar werd het

strandseizoen eind maart

door de burgemeester offi-

cieel geopend. Welke datum

het nu is, is onbekend. In

ieder geval is het seizoen voor

het plaatsen van de gemeen-

telijke prullenbakken op het

strand nog niet begonnen.

De wandelaar die zijn vuil

op de openbare strandge-

deelten kwijt wil, moet nog

even geduld hebben. Het

bakje komt zo! Eigenlijk

kunnen de vuilnisbakken

's winters gewoon blijven

staan. Zandvoort streeft toch

naar een jaarrond seizoen?

<fa



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

funda

NIEUW HEILIGLAND 8 HAARLEM

• In het historische stadshart gelegen voormalig pakhuis

• Celegen In het rustige gedeelte van de Heiliglanden

• Hoge plafonds, moderne woonkeuken, 2 slaapkamers,

moderne badkamer en binnentuintje

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Parkeergarage op loopafstand

• Woonoppervlakte ca. 105 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

BOULEVARD PAULUS LOOT 45 ZANDVOORT
• Karakteristieke vrijstaande villa a/d boulevard gelegen

• Dient volledig te worden gerenoveerd

• Voor meerdere doeleinden geschikt

• Woonoppervlakte ca. 260 m 2
, inhoud ca. 1000 m 3

• Perceeloppervlakte 1 104 m 2

• Wegens omstandigheden snelle verkoop gewenst

Vraagprijs: € 379.000,-

OPENHUIS ZATERDAG A.S.
VAN 11:00 TOT 12:00 UUR

ZANDVOORTLEEUWERIKENSTRAAT 16/4

• 3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon

op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

• Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken,

bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer

•Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 80 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

• Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over

de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

• Dubbele garage en oprit voor meerdere auto's

• L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
• Goed onderhouden, doch gedateerd

• Woonopp. ca. 190 m 2
,
perceelopp. 637 m 2

Vraagprijs: € 895.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 MtPfVmMKm« m

PASSACE 7 ZANDVOORT

• Winkelruimte op levendig locatie nabij station,

boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m 2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m 2

• Cv. gas

• Geen buitenruimte

• Op korte termijn te aanvaarden

Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?

DAT KAN...

Openhuizen dag zaterdag 8 april van 11:00 tot 13:00 uur
Kijk voor meer info en foto's op onze website www.cvl.nu

Makelaars O.G.

CENSE "
va, LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715

Interview met Jaap Brugman

Afscheid met
een lintje

Terwijl de OPZ en de VVD nog

druk bezig zijn met onderhan-

delingen over een nieuw col-

lege, is Jaap Brugman druk

bezig met het bedenken van

een nieuwe indeling van zijn

vrije tijd. Na 12 jaar in de raad

te hebben gezeten houdt

Brugman het voor gezien. Een

lintje van de Koningin maakt

zijn afscheid compleet. Jaap

Brugman is nu officieel lid in

de Orde van Oranje Nassau.

Niet dat hem dat veel uit-

maakt overigens. "Je krijgt

standaard een lintje als je tien

jaar of langer in de gemeente-

raad gezeten hebt, ongeacht

of je nuje mond hebt openge-

trokken of niet. Een lintje zegt

dus niet zo veel."

Wat wel veelzeggend is, is het

feit dat het hart van Brugman

op vele plekken ligt. Behalve de

politiek is Brugman zeer maat-

schappelijk betrokken. Sinds

hij in 1938 in Zandvoort is komen

wonen, is Jaap actief in vele

besturen en raden van maat-

schappelijke organisaties. Om
zo maar even wat te noemen:

23Jaarvoorzittervan de plaat-

selijke handbalvereniging, pen-

ningmeester geweest van de

Stichting Korver Sporthal.

Het begon voor Brugman als

kerkvoogd bij de Hervormde

Kerk in 19 65. "Zandvoort was

in opbouw en ik wilde daar

graag bij betrokken zijn", aldus

Brugman. Zo werd de waterto-

ren gebouwd, de middenbou-

levard werd aangelegd en

Nieuw Noord werd uit de

grond gestampt. Door de kerk

is hij in de politiek verzeild

geraakt. In de jaren zeventig

was hij kandidaat voor onder

andere de CHU.dat later samen

met de ARP en de KVP het hui-

dige CDA werd. Uiteindelijk

kwam Brugman pas in 1990 in

de gemeenteraad, namens de

VVD. Maar na wat onenigheid

in die partij, sloot Brugman zich

aan bij Gemeente Belangen

Zandvoort. 'Alle VVD-ers die

zich niet meer thuis voelden

bijdeVVDgingen naarGBZ,

dat was zo in die tijd", lacht

Brugman. Op de vraag waar hij

tevreden op terugkijkt, is hij

snel, het zorgloket en de

getroffen voorbereidingen voor

het Louis Davids Carré.

Al met al kijkt Brugman terug

op een mooie periode als poli-

ticus in Zandvoort. Maar wat

nu? Wat te doen met zoveel

vrije tijd? "Sinds 1955 werk ik

samen met mijn broer in ons

familiebedrijf Amsterdamsche

Fijnhouthandel. Dat doe ik nog

steeds, hoewel het bedrijf nu

is overgenomen door mijn

neef Ivar Brugman. En verder

heb ik nog een kleinzoon

en natuurlijk mijn hobby zei-

len en varen over de Hollandse

wateren," gaf het scheidende

raadslid als antwoord op

die vraag.

Nederlands bureau voor Toerisme (NBTC):

"Complimenten voor Zandvoort"
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft

demissionair wethouder Hans Hogendoorn alle complimenten

gegeven voor de vooruitgang van onze badplaats. De directeur

van het NBTC, F. van Driem, had in een artikel in De Telegraaf van

5 februari jongsleden gezegd dat "Zandvoort op slot" zat.

Hogendoorn was na de publica-

tie van de woorden erg ont-

stemd en vond de reputatie van

Zandvoort beschadigd door de

woorden van Van Driem. Hijzelf

was de afgelopen vier jaar altijd

zeer alert als het ging om de

naam "Zandvoort". Als reactie

op Van Driem had Hogendoorn

een brief geschreven waarin hij

de woorden van hem weerleg-

de. Vorige week kwam het ant-

woord van Van Driem.

Van Driem gaf in zijn brief

Hogendoorn een pluim:"lkweet

dat Zandvoort geruime tijd 'op

slot' heeft gezeten wat betreft

toeristische ontwikkelingen. Het

tij is voor u nu ten goede gekeerd

en u hebt met Zandvoort, als

belangrijke toeristische trek-

pleisteraan de kust, een duide-

lijke visie ontwikkelt, mede in

het kader van het pilotproject

van het ministerie van Econo-

mische Zaken. Het NBTC onder-

steunt dit initiatief en wij zijn

zeer verheugd dat u hebt gezorgd

vooreen doorbraak. Ik hoopvan

harte dat uw voorbeeld andere

kustplaatsen doet volgen."

Wel is Van Driem bezorgd over

de bedrijfstakToerisme. In het

blad News Flash stelt hij dat het

weliswaar goed gaat met het

inkomende toerisme, maar dat

de vooruitgang van de sector in

de ons omliggende landen veel

beter is. In 2005 kwamen 9.9

miljoen buitenlandse bezoekers

naar Nederland (3% meer dan in

het jaar daarvoor). De verwach-

ting is dat in het Rembrand- jaar

(2006) erongeveerio.3 miljoen

naar Nederland komen. "Als we
naar het marktaandeel kijken

dan is het een ander verhaal.

Het toerisme in de concurren-

tielanden als Groot-Brittannië

en Duitsland groeit veel sneller

en daardoor verliezen we een

behoorlijk marktaandeel",aldus

Van Driem.

Bron: www.zandvoort.nl.
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Vernieuwende massagetechniek

in Zandvoort
Zandvoort heeft een primeur: Pantai Luar massage. Deze uit

Oost-Azië afkomstige Pantai luar, hetgeen letterlijk 'aan de nieu-

we oever' betekent, wordt slechts op enkele plekken in

Nederland uitgevoerd. Specialist in deze techniek, Lotus van der

Mije van Schoonheidssalon Lotus, is inmiddels ruim driejaar in

Zandvoort gevestigd.

Door Lana temmens

De behandeling wordt gedaan

met behulp van linnen stem-

pelkussens gevuld met limoen,

kokos en diverse kruiden

gedrenkt in hete kruidenolie.

Vervolgens wordt het lichaam,

door middel van speciale tech-

nieken, zeer kort met deze hete

stempel in contact gebracht.

Als reactie op deze prikkels

wordt de huid direct aangezet

tot celvernieuwing. Wanneer
het stempelkussen voldoende

is afgekoeld wordt hiermee

intensief gemasseerd.

De behandeling heeft vele

goede invloeden op het

lichaam zoals bevordering van

de bloedsomloop en activeren

van het repair-system van het

lichaam. Daarnaast werkt het

vitaliserend, wordt het spieren-

gestel verstevigd en worden

cellen geactiveerd.

'Wijsheid van het leven'

Met Lotus van der Mije heeft

Zandvoort niet alleen een spe-

cialist op het gebied van Pantai

Luar massage binnen gehaald.

Zij is namelijk ook gespeciali-

seerd op het gebied van

Ayurvedische producten en

behandelingen. Ayurveda is

een woord uit het Sanskriet en

betekent letterlijk: 'wijsheid

van het leven'. Belangrijk aan

deze behandelingen is dat er

van pure natuurlijke elemen-

ten wordt uitgegaan en de

producten die hierbij gebruikt

Pantai Luar massage

worden zijn dan ookop puur

natuurlijke basis. Ook is zij te

vinden op de schoonheids-

beurs, waar zij Lakshmi helpt

met het geven van training op

het gebied van nieuwe behan-

delingen en producten.

Schoonheidssalon Lotus

Naast deze Pantai Luar massa-

ge en Ayurvedische gezichts-

behandelingen is er nogveel

meer mogelijk in schoonheids-

salon Lotus: voetverzorging,

harsbehandelingen en ont-

spannende massages.

Wanneer u in de maand april

een afspraak maakt geldt er

voor alle behandelingen een

kennismakingsprijs!

Kijk d us voor meer informatie op

www.schoon heidssalon lotus

of bel naar 06-27596519.

Ook gezichtsbehandelingen zijn bij Lotus mogelijk
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LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

ilfDe tftiuw Tuur"

3 gangen Taas menu
€ 32,50 p.p.

\^i V a

Zeestraat 26

2042 LC Zandvoort

TeC: 023-5714497

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U oon Huis

Tel: 023 - 571 24 18

MHïtoge MtiJgiM-.t Polirk- Ki™rn»rt Veilig Wonen

B-Éiirn^ i . Lbntidifi Hiwhuti XaMtoert

Deze week bij aankoop van

1 kilo boerenkaas
van jong tot oud:

a een pot
D^ boerenyoghurt

cadeau!

Haltestraat 36

2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

TE HUUR IN ZANDVOORT

RUIME BOX/

OPSLAGRUIMTE

2
circa 65m in centrum

i.z.g.st.

Huurprijs

€ 500,= p/mnd

inl. 023 - 57 39 234

/*M GREEVEN

Max Euwestraat 19

2042 RA Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134

Internet:

www.greevenmakelaardij .nl

Email:

info@greevenmakelaardij .nl

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2} Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam).

Telefoon.

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Garages te huur
aan de Trompstraat en

Van Galenstraat,

€105,00 per maand.
Makelaar o.g. H.W.

Coster, tel: 0294-412942.

Gevraagd:

Te koop: GrundigTV.

I.z.g.s. Spelend te zien,

67CITI. Prijs: €100,00.

Tel. 5717862

Hulp in klein pension.

Voor meer informatie,

bel: 06-27526231

Te koop:

Afwasmachine. Klein

model, 4 couverts, past

in gootsteen kastje.

23-1-06 gekocht. Ideaal

voor klein huishouden.

Prijs: €75,00 + 1 jr.

garantie

Internationaal bedrijf

zoekt

ondernemer/entrepeneur

voor wereldwijd zaken

doen. Ongelimiteerd

inkomen. Bel 06-2031

6766 of mail

prto@hccnet.nl

Te Koop:

Zwart lederen fauteuil.

Licht beschadigd. Prijs:

€50,00. Tel. 06-51143621

Gezocht:

Hotel nabij centrum

zoekt goede schoon-

maakhulp voor enkele

ochtenden per week.

Uren in overleg.

Tel. 57 14674

JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Deze keer een jongere met dezelfde achternaam als die van mij.

Familie? Dat is mij niet bekend. Hoewel? Ergens zullen alle

Kerkmannen uiteindelijk familie van elkaar zijn. Denise Kerkman

wordt op 27 september 14 jaar. Een jaar geleden woonde ze een

paar straten van mij vandaan. Nu woont ze samen met haar

ouders, zus Laura plus twee katten aan de rand van Nieuw Noord,

dicht bij de duinen. Wat zijn haar interesse's en wat vindt zij van

Zandvoort? Op al mijn vragen geeft Denise spontaan antwoord.

Denise Kerkman

School

Met veel plezier heeft Denise

op de Mariaschool het basis

onderwijs gevolgd. Ondertussen

zit ze al weer twee jaar op het

Sancta in Haarlem waar ze de

HAVO/VWO volgt. Haar keuze

voor deze school heeft ze

bewust gemaakt want tijdens

de open schooldagen heeft ze

nog andere scholen bezocht.

Uiteindelijk koos ze voor het

Sancta omdat haar eerste

indruk van de school goed aan

voelde. Nog

steeds vindt

Denise de

school gezellig en fiets met

enkele vriendinnen elke dag

naar school. Ze heeft geen

probleem met de vakken maar

wiskunde en scheikunde

liggen haar het beste. Ze

heeft nog helemaal géén idee

wat haar vervolgstudie gaat

worden. Eigenlijkvindt ze alles

wel leuk, de ene keer wil ze iets

met sport en de andere keer is

het weer heel iets anders. Pas

aan het eind van het school-

jaar moet ze gaan kiezen.

Gelukkig is het zover nog niet.

Interesse's

Denise is zeer sportief en dat

blijkt uit de diverse sporten die

ze beoefent. Een poosje terug

was ze bij de keurturngroep

van de gymnastiekvereniging

O.S.S. maar dat heeft ze laten

vallen. Vanaf haar negende

'Zandvoort heeft alles,

daar is niets mis mee"

jaar speelt ze basketbal bij de

aspiranten van The Lions en

vanaf haar tiende speelt ze

softbal op het softbalveld van

TZB, dat door de fusie omge-

doopt is in de Zandvoortse

Sport Combinatie (ZSC). In de

toekomst gaat de jeugdaf-

deling van honk&softbal

verhuizen naar een plek in

Noord. Verder tennist Denise

al vanaf haar zesde jaar

bij de tennisvereniging TCZ.

Recreatie-

tennis trekt

haar meer

dan prestatietennis, wel doet

Denise mee met de onderlin-

ge tenniswedstrijden. Ze leest

veel en dan moeten het wel

boeken zijn met inhoud dus

geenflutboekje,daarbij luistert

ze graag naar muziek. Ze heeft

geen echte muziekkeus en zoals

ze zelf zegt:"Wat op de hitlijst

staat vind ik prima om naar te

luisteren".

Zandvoort

Wat is het verschil tussen in

het dorp wonen of in Noord,

vraag ik aan Denise.Ze moest

in het begin best wennen
maar nu zou ze niet meer

terug willen. Waar ze eerst

woonde was er veel autover-

keeren lag ze te trillen in haar

bed. Nu wordt ze gewekt door

vogels en is het heerlijk rustig.

Wat haar wel opvalt is dat ze

nu niet zo vaak een ommetje

dorp maakt dan vroeger. Nu

moet ze met de fiets naar het

dorp om bijvoorbeeld een ijsje

bij Giraudi te halen. In haar

nieuwe buurt zijn veel speel-

gelegenheden en ze gaat vaak

basketballen bij het plein van

de Arie Koperflat. 'Alleen", zegt

Denise, "moet het plein eens

goed opgeknapt worden. Er

liggen veel kuilen (juist onder

de basketbalpalen) waar het

regenwater in blijft staan en

de basketbalpalen moeten

steviger in de grond komen te

staan." Verder vindt ze Zand-

voort, vooral in de zomer met

de muziekfestivals, een gezellig

dorp. Denise is een strandmens

en vindt zwemmen in zee met

veel golven het einde. Nee, ze

zou voor geen goud in Haarlem

willen wonen. Hoewel Haarlem

ook best leuke plekken en voor-

al winkels heeft wint Zand-

voort het, want waar vind je een

bioscoop, zwembad, duinen en

strand bij elkaar? Denise weet

precies hoe ze op de foto wil

en samen besluiten we om die

in de tuin te maken. Lekker

ongedwongen en meteen goed.

Nu nog haarvervolgstudie,dat

gaat vast en zeker ook lukken.
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Zeg, wat is er aan de hand?

Rookt het buiten, is er brand?

Als je dat dan soms niet wist.

't Is geen rook hoor

maar het is mist
Lienke
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Nieuw Unicum in lente sfeer

Hoewel de lente pas een dag oud was, kreeg men niet het echte

lentegevoel. De temperatuur was onaangenaam en in de vroe-

ge ochtend lag er nog sneeuw en waren de autoramen bevro-

ren. Toch kon dat de pret niet drukken bij de voorjaarsmarkt

van Nieuw Unicum.

Door Nel Kerkman

Bij binnenkomst op het midden-

plein van de Brinck was de lente

te voelen op woensdag22 maart.

Veel kramen met zelfgemaakte

producten, voorjaarsplantjes

gekweekt in de eigen planten-

kas en overheerlijke haring die

men weg kon spoelen met
eigengemaakte bowl. De vro-

lijke melodieën gespeeld op de

vibrafoon gaven de bezoekers

het gevoel dat de winter ein-

delijkvoorbij was. Speciaal voor

de kinderen was er een knuf-

felhoek gemaakt, waar drie

konijnen en een cavia uit de

Nieuw Unicum boerderij geaaid

mochten worden. De animo

om te knuffelen was groot en

de dieren lieten het gewillig

toe. Ondertussen werden de

kakelverse eieren verkocht van

de eigen kippen. In een andere

hoek stond een hok met pas

geboren kuikentjes te pronken.

Vervolgend kon men, in een

tent, zijn gezicht laten mas-

seren met etherische oliën.

Het was genieten voor de

vele bezoekers die het festijn

bezochten. In Nieuw Unicum

is de lente echt begonnen.

Een feest van kleur

Dat is de titel van de musical die alle scouts van de St. Willibrordus-

Stella Maris, van Bever tot en met Stam, op zondagmiddag

26 maart presenteerden aan ouders, vrienden en bekenden.

"Het grijze volk

In het midden van de Korverhal

was een groot podium geplaatst

en de wand die normaal de

sportzaal in tweeën deelt fun-

geerde als toneelgordijn en ging

steeds bij elk bedrijf om hoog en

omlaag. Dat was een goede

oplossing. Tevens werd op deze

wand de tekst van ieder liedje

geprojecteerd. De musical ging

over het grijze volk dat op zoek

was naar meer kleur in hun

leven. Maar welke kleur zou bij

hun passen? De zoektocht

begon bij de gele kleur, het volk-

je (de bevers) van het zonlicht

en eindigde bij paars, het volk

dat hield van sensatie en span-

ning. Al Ie kleuren van de regen-

boog werden op de voor- en

nadelen bekeken. De belichting

was perfect geregeld en veran-

derde met de kleurenzoektocht

mee en elk groepje was ook in

de kleur gekleed. Uiteindelijk

bleek na terugkomst van de

zoekers dat een mengeling van

alle kleuren de beste oplossing

was. "Duizend kleuren wat een

feest, wij zijn erg dom geweest"

was het s I ot lied. "Iedereen is

welkom, andere kleurtjes geen

bezwaar". Een staande ovatie

was de beloning van het

publiek voor alle medespelers

van de perfect uitgevoerde

musical. De leidingvan de scou-

ting kon terugzien op een

geslaagde middag. Na de musi-

cal was er voor al Ie deelnemers

een disco om de spanning weg
te dansen.
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Filmclub Simon van Collem

Le couperet
Slaaf van de eigen welvaart

Regisseur Costa-Cavras staat erom bekend dat hij

politiek-maatschappelijke onderwerpen verpakt als

thriller of satire. In zijn nieuwste, Franstalige film Le

couperet gaat een werkloze loonslaaf door roeien

en ruiten om een nieuwe baan te bemachtigen.

tige satire op de ratrace

die het bedrijfsleven is.

Schaduwleven
Davert (een sterke, gespan-

nen rol van José Garcia)

houdtereen schaduwle-

ven op na. Nadat hij zijn

vrouw naar haar werk

gebracht heeft, rijdt hij

doodleuk naar een ande-

re stad om een rivaal te

vermoorden. En als hij

soms zulke lotgenoten

ontmoet, dan leidt dat

tot meelijwekkende con-

frontaties met gedesillu-

sioneerde mannen die

uit armoede in een café

of kledingzaak werken.

Het is al meteen duidelijk

dat Bruno Davert geen

echte killer is. In de ope-

ningsscènevan Le coupe-

ret probeert hij heel

onhandig zijn tegen-

standervanuit een rijden-

de auto dood te schieten

en als zijn slachtoffer na

een stuntelig ongeluk

dan toch vermoord is,

blijft Davert uren erna

nog nabeven.

De moorden die Davert

pleegt zijn weliswaar

gepland, maartoch doodt

hij slechts uit wanhoop:

het is zijn manierom een

nieuwe baan te krijgen.

Nadat hij bij een grote

papierfabriek is ontsla-

gen, schakelt hij alle

potentiële concurrenten

uit die net als hij op een

relevante vacature in de

papierbranche zouden

reageren. Vervolgens richt

hij zijn pijlen op de man
die precies de functie

bekleedt waar hij op

aast. Le couperet ontwik-

kelt zich zo tot een gees-

'Beleef het duin'
korte cursus IVN Zuid-Kennemerland

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert ook dit

voorjaar weer een korte informatieve cursus over

een uniek stukje Nederland; de duinen.

Aan bod komen het ont-

staan van de du in en, ver-

andering van het duin-

landschap door de jaren

heen en het gebruik ervan

door de mens. Ook is er

aandacht voor de uiteen-

lopende bewoners van de

duinen; vogels, zoogdie-

ren zoals herten en konij-

nen, maar ook insecten

zoals graafbijtjes!

De cursus is verdeeld over

drie avonden met aanslui-

tend op de zondag een

excursie in de op de avon-

den besproken gebieden;

zeereep, middenduin en

binnenduin. De cursus-

avonden zijn: 20 april, 3 en

18 mei. Aanvang 20.00

uur, in het NME ter Kleef

op de Stadskweektuin

aan de Kleverlaan in

Haarlem-Noord. De excur-

sies zijn de zondagen 23

april, 7 en 21 mei. De plaats

en tijd worden op de

avond ervoor bekend

gemaakt. De kosten voor

deze cursus zijn € 25,00

per persoon. Informatie

en aanmelden: Tineke

Allaert, 023-5261100 of

cursus@ivnzk.nl.

RADIO TV
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Zondag 18.00 Goedemorgen
08.00 Countrytrack (H) Zandvoort (H)

10.00 ZFMJazz 20.00 BREED
12.00 Muziekboulevard 22.00 De Hoop
14.00 Zondag in 23.00 Eb& Vloed

Kennermerland

17.00 The Groove Empire Vrijdag

19.00 ZFM Klassiek 17.00 Je weekend in met ZFM
21.00 TeppZeppi 19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM Zaterdag

19.00 ZFM Jazz (H) 08.00 Toebak Leeft?

21.00 Vrijdagavond Café (H) 10.00 Goedemorgen

Zandvoort

Dinsdag 12.00 Muziekboulevard

18.00 De cultuur van het eten 14.00 Zandvoort op

19.00 Countrytrack of Zaterdag

gemeente raadvergadering 17.00 Eurobreakdown

21.00 ZFM Klassiek (H) 19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

Woensdag 23.00 NightWalk
18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H) 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

23.00 Eb & Vloed

-y

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00-12.00 uur

12.00 -18.00 uur

18.00

22.00

22.00 uur

08.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziek voornamelijk uit de ja ren

60,70 en 80.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit 't Lokaal.

www.dutchcoastradio.nl

Kijk dAh ap www.bdlAvutw4cl1And.nl

Tel.: 023-5714484 | t'ifi^K ,

J c

Filmprogramma
30 ma art t/m 5 april

Dagelijks
13.30

Dreamer,
ni ï] ii tlroompaard

Kurt Russei
Dakota Fanriing

} HEMHUNpSEWSrQÉ

Dagelijks
16.00

MRCY
BUfFALO BUi

Scandinavische
Ok jeugdfilm

Do, r/m Di.

20.00

PRIME
A ihfKiiH'tuïi' rifw cuumly

©
M^ryl Srreep
Umn Thurmon

Dagelijks
21.3

lï THE
jll

Joaquin Phoenix
Reese Witherspoon

I©

Woensdag
19.30

Le Couperet

KD

Regie;
Costa-Cavros

Ircus Zondvoorf
igsmuispleln 5 r

2042 JM, Zandvoort
OKmCBirJI

www.circu5zandvoort.nl

Bijzondere verzameling in handen
van Zandvoorter
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Zandvoorter Jelle Attema
heeft een zeer bijzondere

verzameling in zijn bezit:

één van de drie grootste

verzamelingen fonografen

en grammofoonspelers van

de wereld. Ruim dertig jaar

geleden begon de liefde voor

grammofoonspelers, speel-

dozen en fonografen en alles

wat daarbij hoort.

Al eeuwen probeert men
muziek met bepaalde tech-

nieken vast te leggen. Het

duurde echter tot in 1877,

eerThomas Alva Edison erin

zou slagen een toestel te

vervaardigen dat een door

de menselijke stem of een

muziekinstrument opgewek-

te trillingen kon vastleggen en

ook weergeven. Hij doopte zijn

uitvinding de"phonograph"of

fonograaf. De jaren erna volg-

den de ontwikkelingen elkaar

snel op met als gevolg dat er

een breed scala aan fonogra-

fen en grammofoonspelers op

de markt werden gebracht.

Een groot deel hiervan is in het

bezit van Jelle Attema.

Interesse uit de hele wereld

Ergens in een achterafkamer

in Nederland huist een prach-

tige verzameling, wachtend op

een waardige plek om getoond

te worden. Dit lijkt echter

gemakkelijker gezegd dan

gedaan. Uit de hele wereld zijn

de kenners geweest om deze

verzameling te bekijken. Tele-

visiestations uit alle landen

maakten opnames, anderen

willen graag een museum
creëren voor deze collectie. Van

Korea tot Heemstede en van

Haarlem tot Amerika. Maar
Zandvoorter Attema wil zijn

verzameling helemaal niet

kwijt, althans niet buiten

Zandvoort.

Zandvoort: wakker worden!
Meerdere malen bood hij

deze verzameling al aan de

gemeente Zandvoort aan om
deze.geheel kosteloos, tentoon

te stellen ergens in Zandvoort.

Maar hoe groot de interesse in

de wereld ook is, de gemeente

Zandvoort lijkt te slapen.

Gesprekken over een mogelijk

museum hebben niets opge-

leverd en een oplossing lijkt

niet nabij. "De verzameling

staat niet in de weg, maar

het zou zo mooi zijn wanneer

het grote publiek er van mee
zou kunnen genieten", aldus

Attema, "een soortgelijk muse-

um in Duitsland trekt jaarlijks

ruim honderdduizend bezoe-

kers". Maar er is een sprankje

hoop: wie weet dat het nieu-

we college de komende vier

jaar serieus op zoek zal gaan

naar goede oplossing.

Een verzameling zoals deze

moet in Zandvoort blijven!

Open Atelier Donna Corbani

Op 8 en 9 april zijn kunst-

liefhebbers van harte

welkom bij Atelier Donna

Corbani. Twee verdiepin-

gen schilderijen en een

beeldentuin met bronzen

sculpturen kunnen tussen

12.00 en 18.00 uur bezocht

worden aan de van

Speijkstraat 5.

Corbani's werken worden

wereldwijd getoond in gale-

ries, musea en openbare

ruimtes, maar het liefsttoont

zij deze in een persoonlijke

sfeer. Haar ruime atelier en

woonhuis vlak bij zee is inge-

richt in de sfeer van haar

schilderijen: warm, kleurrijk,

strak en sierlijk. Haar inspira-

tie haalt zij uit de mooie din-

gen van het leven, leuke feest-

jes op het strand, verre reizen,

momenten van geluk, vriend-

schap, liefde en verbonden-

heid. Ook zijn er werken in

opdracht te zien zoals boekom-

slagen en illustraties. En in de

beeldentuin ziet u het lijnen-

spelvan haar schilderijen vast-

gelegd in brons.

Nieuwsgierig? Meer info vindt

u op www.corbani.com

Cultuur

Uitvoering toneelvereniging

Wim H ildering

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april heeft de productieve toneelver-

eniging Wim Hildering weer haar halfjaarlijkse uitvoering.

Uitgevoerd wordt: 'Geen dag spijt', van de Haarlemse toneel-

schrijfster Christa Warmerdam.

'Geen dag spijt' is een moder-

ne komedie over de keuzes die

dagelijks gemaakt moeten

worden. Ook in dit toneelstuk

moeten keuzes gemaakt wor-

den waar men spijt van zou

kunnen krijgen. Dit lijdt dan

ook tot doldwaze situaties en

misverstanden.

De 39-jarige Kim is onlangs

gescheiden en woont op een

"e n ig" flatje haar oudere zus

Laura komt haar daar geregeld

opzoeken en ook haar bemoei-

zuchtige moeder Sophie laat

vaak van zich horen.

Op een dag gaat de homosek-

suele onderbuurman Dennis,

voor haar koken. Hij neemt ook

een vriend mee. Het is de

bedoeling dat ze met drie per-

sonen aan het etentje deel-

nemen maar de moeder en

de zus van Kim weten het zo

te regelen dat ze ook mee
kunnen eten. En dan komt

het: is de vriend van Dennis

hetero-, homo- of biseksueel?

Volgens Dennis valt hij op

mannen, maar Kim den kt er

het hare van. Kortom: redenen

genoeg om eens een avondje

gul te lachen.

Het stuk wordt opgevoerd

door leden van Wim Hildering

onder regie van Ed Fransen. De

beide avonden beginnen om
20.15 uur ' n De Krocht. Kaarten

zijn in de voorverkoop te ver-

krijgen vanaf donderdag 30

maart te verkrijgen bij Bruna

Balkenende aan de Grote Krocht.

De kosten zijn €7 per stuk.

Éénmalige KunstAanHuis
expositie

Kunst en wonen.

Het één hoort bij

het ander.

Twee achtereen-

volgende zon-

dagen is er in een

woning/atelier

aan de

Haarlemmerstraat

een expositie van

kunstwerken.

"Onze expositie moet kort en

krachtig zijn". De Beeldende

Kunstenaars Zandvoort willen

hun werk weer eens gezamen-

lijk presenteren. Omdat beel-

dende kunst onlosmakelijk met

het woongebeuren verbonden

is, ligt het voor de hand een

expositie te organiseren in een

huiselijke omgeving. Loes Dirksen,

een van de kunstenaars, stelt

haar huis tijdelijk ter beschik-

king. Op alle drie etages hangt

of staat werk van de kunste-

naars: schilderijen, beelden,

keramiek en kunstobjecten.

De vereniging BKZ organiseert

een expositie 'KunstAanHuis'.

Bezoekers worden door de

kunstenaars gastvrij ontvan-

gen en geven graag toelichting

bij hun werkstukken. Deze

eenmalige verkoopexpositie

is geopend op de beide zon-

dagen 2 en g april van 12 tot

17.00 uuraan de Haarlemmer-

straat 13D, Zandvoort.

£>



30 maart t/m 5 april

boerenachterham
200 gram: €3,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
LUCAS ZANDVOORT

Voor Pashouders
Vrijblijvende

prijsopgave

Wij leveren goed werk
j^roor een redelijke prijs

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

J-Ceatfier
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

<ü> FOTOGRAFIE
RiPOHTACEÏ EVE 'i L'i't HTEH - HWIRI I LM

1 0% korting vo<nr

ZandvoDrtPd [houders
op ciiriui digh*U faiügr^fi*-"

f-nud liiluft<uv-ri l
-3!i>i

|
|iJi'hr',ril

www.ovmfciidCrafie.nl

jEondWarl *i» I^ikIvoort* rs op hi>
bijzondere moniar in beeld

Voor alle Zandvoort
Pashouders de aanbiedingen

van deze week

l ïVj
By io fceer

een d/nee.

't

'

m

gratis

L overnachting in

l^bL M Hotel Danzee
k.ct>u ril Jfl

k" f* - *iff voor Zandvoort

.jTLJT ..

i

'

r
Pashouders.

*tANTy

DEKBED
Super

Matrassen stunt

15 cm dik polyether matras

Met een sterke vrolijk

gekleurde matrashoes

ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90x200 29.50

140x200 49.50

160x200 59.50

Thuisbezorgen € 12,—

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas

gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey

hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

bloemen qqi* zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl
Aa t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

07JUÏPVDDRT

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

Koene Getfniny Stfrvk.-s MS

^M ^^ ^- ,j^-
10% korting op schoonmaakartikelen

Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

1 gratis

'-• '««ÏSHOOTERI

rake Fïve
.mi j-.i m. ub- ji

Op vertoon van uw ZandvoortPas

10 % korting op de a la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.

Voor reserveringen: 023-571 61 19/info@ tfaz.nl

FOTO MENNO GORTER
Anti™ fri Öatrm. pfcpvns Uu h* rUn#*

Gratis
Een wegwerpcamera •*. e**

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(IhAm KimFt! ïtl 7M>feH Tn SJS SïiMM

www>fotomcnriogort*r,ril

beach & h-eflh h ctr.ir

10% korting op een

hotstone massage

Cathy Tel. 023 57 132 55
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Willams Pub - Haltestraat

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

tö- Clolhinq Company

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 31 maart t/m 12 april:

10% korting op de nieuwe
voorjaarscollectie van Jackpot!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

PASriCUDEA ACTIE:
Bij ariioof] ïjti em AfftPORCf \ii

kiijg- ü iM A1RFCRCE lupal Hadn

DEHIEUWEBEPUY
COtiECTIE IS BIMNEH

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

Eetcafé:

De Heeren

ZKKSTJIAAT.Ui

EVEN GEEN ZIN

l(J KOKEN!?!

DAGMENU 7,

het $ftswijn

M;i;iihLi^ Ttn ï'rijitMg

nu 1 7ANDVYH)RTP,\S

02;K1 734001

pldCC
Aanbieding:
io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma € 3,50

•75 Turkse pizza €2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

iMIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

Maand april op
vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 g 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

F""'"'
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Greeven

y/\/| Makelaardij o.g
10% korting voor

» '^ ZandvoortPashouders op

^^l^T een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

SEA OPTIEK
In de maand april

voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat

Wavs Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Mf^A
Personal Styling

Op alle Permanent make-up
behandelingen 10% korting

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Op onze nieuwe collectie lampen
en lampenkapjes 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

uper
Ctie

Nlad dr Hini<<^ 4h-ll

Knikarmschermen
Uitvalschermen

Markiezen

Terrasoverkappingen

Parasols

Sereens

Rolluiken

Garagedeuren

Serrezonwering

Horren

Jaloezieën

Rolgordijnen

Plisse

Vouwgordijnen

Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 0235746390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatvreg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

iJ)l
t\euw

pannenkoekenhuis

«i

&e lachende
©erover

Gratis

Cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

yel: (025) 571 87 40

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Ceerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accesoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Max Euwestraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 1432444
Tuinderij van Kleef - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - o6m403sg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - Dr. Mezgerstraat

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Al 34 jaar

een begrip in

Zandvoort en

omgeving.

Zeestraat 55, Zandvoort.

Tel.: 023-5714681 Vanaf 17.00 uur

(Maandag en dinsdag gesloten)

Q^ café

Als u uw ei niet kwijt kunt,

komt u maar naar

De Lamstrael

Haltestraat 52

1
i '-%#? 5
'" -^Vrijdag 31 maart^

&j K

3FV
jffl Live Muziek

jggf "Timeless"

Aanvang: 23.00 uur

ffÊ Entree: vrij

9HR1 f
/'• ."^

jV^KI

^jB\ ffeflpfow S,

^A. re.i.:fl?>57r22«

^P^Rj^lBS"
^yOffl 1fcgiTMC^i5)v rt -^ ifc^

Boudewijn's Visservice
*MT *M;FJ HM!? Jt UW VaStHHTIL! fJV JHÏMUTF/FFff

!i tklorukjjruwir l-VM
tan jrbaXlrom *ju^k+ ruur tnur

en op n*i st-gunJ (cuHii v^ri z^rd^ooit

W-O 3J-SI30e«* J" «-UMJrWr,

HiJSc ^Kjr mwf saritigdBigeriflTi srrtSCLililfliVjrj

www toudc*i| nivniiarvlc4.nl

V^naf heden elk* iattndas «n aanbieding.

*T5fi?it« v .* f»n t

£/euxwft/ /eAAer- eten/.

Maandag en dinsdag gesloten

Kerkstraat 14 - Zandvoort

Tel.: 023-57 121 02

J

LKippcteaf.
ook voor feesten en partijen

maandag c;esloil\
ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 37 lfltt

O CS l&ÊlHKI NL

023-S71&40Gstrandpaviljoen 3

Vanaf zaterdag 1 april is de avondkeuken geopend.

Naast onze menukaart, bestaande uit diverse vlees, vis- en

vegetarische gerechten, presenteren wij wisselende menu's.

Onze Portugese huiswijn heeft een zachte en verrassende afdronk.

Gedurende ons eerste weekend leveren wij,

op vertoon van uw Zandvoortpas,
de 1e fles huiswijn tegen de helft van de prijs.

Kijk voor meer informatie op onze website

www.wanderenkarin.nl

ASI'AiNlDEtlGHTS > -

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

I

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kip Kerrie
(kipblokjes met kerrie saus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

TT

\ La

café Bwnsr

Heinekeifc

Café Oomstee

Probeer ook
eens het
borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening
Uw voetlicht

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Celder ÖZiNBVUORTSE
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort Col-rant

Open dag Bomschuit Bouwclub
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Afgelopen zaterdag 18 maart kon er een

kijkje genomen worden op de werkplaats

van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.

Deze club, bestaande uit 22 leden, bouwt

iedere dinsdagavond aan de historie van

Zandvoort. Dat wil zeggen, de historie in

schaalmodellen. Het doel van de bouw-

club is om het 'Zandvoort van vroeger'

opnieuw te doen herleven.

Door: Stephanie Vork

Joop BI u ijs,

a

I 28jaarde voorzit-

ter van de club (die ook 28 jaar

bestaat), spreekt vol passie over

zijn hobby. De materialen waar-

mee gewerkt wordt, bestaan

vooral uit oud hout, gevonden

bij het grofvuil. Ik verbaasde me
over de kunstobjecten die van

dit'afval'gemaakt kunnen wor-

den. Ik zag een haringkar in het

klein, de watertoren, die van nu

en de oude die in 1943 is opge-

blazen. De 'babbelwagen', die

vroeger met de babbelende

dames over het strand reed.

Huizen van voor de oorlog, de

passage in de tijd dat Keizerin

Sissi ons dorp heeft bezocht.

Paviljoen Zuid, waar één van de

oudere leden van de club nog

zijn 25-jarig huwelijksfeest

Rob Bassink

heeft gegeven. Maar waar voor-

al aan gewerkt wordt bij de

Bomschuit Bouwclub zijn

natuurlijk de boten. Geheel van

hout, geverfd in goud en groen,

afgewerkt met een vlaggetje.

Als je zo'n bootje wil laten

maken, dan kost dat zo'n 350

euro, maar er zit dan ook tien

maanden werk aan.

In de werkplaats, met lange

werktafels,gereedschap, model-

len die al af waren en waaraan

nog gewerkt werd, was ook

een gezellige hoek ingericht

waar een hapje en een drank-

je te nuttigen waren. Het

grootste deel van de bezoekers

van de open dag was hier te

vinden. Volgens BI u ijs gaat het

Foto: OvM Fotografie

binnen de club namelijk niet

alleen om het vervaardigen

van de bomschuiten en ande-

re objecten, maar vooral de

gezelligheid en het samenwer-

ken zijn belangrijk. Elke dins-

dagavond van 19.00 uur tot

22.00 uur wordt er gewerkt in

het gebouw aan de Tolweg 10A

(voormalig gasgebouw). De

leden helpen elkaareen hand-

je. Zowel mannen als vrouwen

zijn lid, alleen het percentage

jongeren (twee leden) is nog

wat laag. Voor informatie over

de verkoop van modellen, kunt

u emailen naarzbbc@planet.nl.

De bomschuiten, gebouwen
en schelpenkarren zijn te

bewonderen in het Zandvoorts

Museum.

Rotary Zandvoort: Expertise Bank
Dat Rotaryclub Zandvoort midden in de gemeenschap staat is

veel mensen wel bekend. Begin 2006 heeft de club een Expertise

Bank opgezet waar bijvoorbeeld startende ondernemers, non-

profitorganisaties of verenigingen die met een probleem zit-

ten, gebruik van kunnen maken.

Rotary Zandvoort heeft bijna

40 leden die werkzaam zijn of

waren in de meest uiteen

lopende vakgebieden. Het zijn

allen mensen die op hun

vakgebied doorgaans grote

kennis hebben en die kennis

graag ten dienste stellen van

anderen. Dat is ook een van de

grondsbeginselen van de

Rotary. Omdat er binnen

de club veel vakgerichte

expertise aanwezig is, heeft

men deze expertisegebieden

in een database gebracht en

wil men de aanwezige kennis

aanbieden aan mensen die

op een bepaald gebied meer

willen weten of hulp nodig

hebben.

Vraagbaak
De initiatiefnemers van dit

Rotaryproject, Mini de Wolf

en Maarten van Wamelen,
stellen nadrukkelijk dat het

zeker niet de bedoeling is

om op de stoel van de

Kamer van Koophandel, de

Belastingdienst of Gemeen-
telijke instellingen te gaan

zitten, maar vooral voor de

startende ondernemer, vereni-

gingen, non-profitorgani-

saties, sportclubs etc. een

vraagbaak te zijn. "Bedrijven

die zelf kapitaalkrachtig

genoeg zijn om de expertise

zelf elders te kunnen inhuren

of kopen, vallen dus duidelijk

niet binnen de doelgroep van

de Expertise Bank", aldus

Maarten van Wamelen.

Raad en daad
Als voorbeeld wordt een

sportvereniging genoemd die

met bepaalde structurele pro-

blemen zit en diegraageens

zou willen 'sparren' met een

paar mensen over dat onder-

werp. Of een non-profitorga-

nisatie die advies zou willen

krijgen over het voeren van

een PR campagne of over een

onderwerp als Marketing.

Maar ook een beginnende

ondernemer die niet goed

weet hoe hij een aanspreken-

de advertentie moet opzetten,

kan om advies vragen. Een

ander voorbeeld zou kunnen

zijn, iemand die een onderne-

ming wil opstarten en daar-

voor een businessplan voor de

bank moet maken. Het is niet

de bedoeling dat iemand uit

de Rotary daadwerkelijk ook

zo een plan gaat schrijven

voor de aanvrager, maar wel

kan hij richtlijnen geven hoe

dat zou kunnen gebeuren of

waar hij de informatie zou

kunnen halen.

Mensen die graag in contact

zouden willen treden met
de Rotary Expertise Bank, kun-

nen dat kenbaar maken via

deze website van Rotaryclub

Zandvoort of even een briefje

sturen naar M. van Wamelen,

Zandvoortselaan 143, 2042 XK

in Zandvoort.

Heden
V£rÏ£d£n

Wie weet

waar of

wat dit is?

Dat was de vraag die het Genootschap Oud-Zandvoort

vorige week dinsdag in de bibliotheek stelde aan een groot

aantal, veelal oudere, inwoners. De door de familie Kol

geselecteerde historische foto's leverde een aantal gean-

nimeerde discussie op die in een aantal gevallen duidelijk

maakte wat het wel was en beslist niet kon zijn.

Zo waren er prille beelden van de aanleg van de Zeeweg
in Overveen. Dat was dus belsist niet in Zandvoort, maar

gaf wel een beeld van hoe het er aan het begin van deze

belangrijke toegangsweg naar Zandvoort uitzag. Uiteraard

waren er ook beelden die wel in Zandvoort thuishoorden,

zoals van Hotel Welgelegen aan het Kerkplein. Toch bleven

er nog een aantal branden-

de vragen over waarvoor

geen duidelijke plaats aan-

gegven kon worden. Daarom

plaatsen we nu een aantal

foto's waarvan de oorsprong

onbekend is. Wie het wel

weet wordt dringend ge-

vraagd dit te melden aan de

familie J. Kol, Gasthuistraat 1.

Of meld het bij de redactie

van deze krant

<Efa £>



ZANDVOORT "HET HUIS MET DE DOLFIJNEN
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN
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nog ï appartement beschikbaar

"Hogeweg46" is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorpscentrum

dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 appartementen met

parkeerplaats op privé terrein.

De woonoppervlakten variëren van 100 m 2
tot 120 m 2

(dit is excl. balkon/terras).

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas-

sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het

gebouw een specifiek karakter.

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement.

Er zijn 2 dubbele garages beschikbaar in de parkeergarage, prijzen vanaf € 50.000,- v.o.n.

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n.

Uitgebreide brochure op aanvraag.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A - 2042 G) Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER /

HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN IMVM

W2ANDV00RT
HMMMÉI ' .ü MÉtMMéhüN

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van

vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!

W^>*

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoor

Tel: 023-5715574

Dg nieuwe collectie is binnen!!!

op X. aprïl

j...

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 UUR

)runa
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

EETCAFÉ

gezellig, verzorgd en zeezicht!

naast onze vaste kaart,

wekelijks wisselende gerechten!

ook voor Uw feesten en partijen.

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22

2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855

keuken open tot 22.00 uur «dinsdag gesloten

LAST MINUTE...LAST MINUTE...LAST MINUTE..
De sneeuw is nog steeds fantastisch !!

Super aanbieding in GERLOS: Hotel Platzer

Pasen in de sneeuw met een heerlijke voorjaarszon!
15 tot 22 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en viergangen

menu, gebruik van Sauna en Stoombad.

€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skiën!

Hotel Platzer ligt midden in het centrum van Gerlos en dicht bij de

liften. Skibus stopt voor de deur. Skiën tot aan het hotel!

Direct boeken: info@hotelplatzer.at / tel. 0043 5284 5204 /

fax 0043 5284 5204 44 / Geopend tot 22 april!

fe
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Dance 'till you drop!
Voor de een is het een hobby, voor de ander een topsport. Iedereen

danst wel eens, dat is een ding wat zeker is.Waarom dansen we,

en wat voor dansjes doen we dan? Lees hierwat weetjes over de

kunst die dans heet.

Door het ontdekken van teke-

ningen en tekens in grotten

heeft men ontdekt dat dansen

al bestond in de prehistorie. In

de tijd van de oude Grieken en

Romeinen bleven de mensen
dansen totdat ze er zowat bij

neervielen zo leukvonden ze

het. Dans is zelfs even niet zo

hot geweest In de Middel-

eeuwen werd het afgeschaft

doorde Europese kerk. Gelukkig

kwam toen de renaissance en

rond 1450 werd het weer popu-

lair. Tegenwoordig vind je in

iedere stad of dorp wel een paar

dansscholen. En met Dancing

with the stars optv kunnen we
wel zeggen dat dansen erg hot

en helemaal terug is.

Iedereen kan dansen
Maar de een natuurlijk beter

dan de ander. Uit een studie

aan de universiteit van

Jeruzalem blijkt dat de geneti-

sche samenstelling van veel

dansers iets verschilt van dat

van andere mensen. Volgens

Professor Ebstein zitten er twee

variaties in het twaalfde chro-

mosoom. Hij deed onderzoek

bij 85 professionele dansers.

Buiten het ordinaire disco-

dansje dat we vertonen in de

discotheek zijn er zo'n 15 ver-

schillende soorten dans.

Ballet: wie kent Giselle of het

Zwanenmeer nou niet. Dit zijn

typisch klassieke dansen.

Maar ballet is er ook in moder-

nere vormen zoals jazz.

Stijldansen:

Salsa: is tegenwoordig ook

ongelofelijk populair bij zowel

jong als oud. De salsa is eigen-

lijk een verzamelnaam voor

diverse dansen uit het

Caraïbisch gebied. Cuba en

Puerto Rico strijden om de eer

van het ontstaan van de salsa,

maar de salsa komt overal van-

daan. De muziekstijlen die erbij

horen zijn: de son.de bolero en

de rumba (Cuba) en de

ma mbo en de ga racha (Puerto

Rico).

Wie danst de Wals nou in

de Scandals?

Wat nog meer op de dansvloer

kan... is natuurlijk dating en

mating. Op straat lopen men-

sen elkaar al snel voorbij. Een

praatje maken bij de bakker is

geschiedenis, en als er iemand

in de bus spontaan een

gesprek aanknoopt bekijkt

men hem of haar met grote

argwaan.We zijn het ook afge-

leerd, het contact leggen.

Iemand ten dans vragen

behoeft maareen eenvoudige

knik en glimlach. T .. .

Tijdens de

dans voel je al

snel aan of het

(letterlijk en

figuurlijk) klikt.

in alle soorten die je maar wilt!

Dit doe je met z'n tweeën. Er

zijn in dit genre twee onderde-

len namelijk Latin American

(Chachacha, Rumba, Jive) en

standaard (Foxtrot, Engelse,

Wals, Tango) dansen. Je leert dit

allemaal het best op dansles.

Volgens velen hoort het bij je

opvoeding. OoK is het handig

voor later... kun je leuk mee-

doen opfeesten en partijen!

Streetdance: Het meest

populair onder de jongeren

van tegenwoordig zijn toch

de wat modernere dansen

als Streetdance, Showdance

en zelfs Breakdance

De namen
zeggen het

eigenlijk al...

modern,

hip en te

doen in

de disco

of op

straat.

Niet zo gek dat dit soort

dansen het meest geliefd zij

\

What's
new and what's

hot!? Cocktails!

De zomer is in aantocht en

dat betekent niet alleen

mooi weer, lekkere chicky's

en boy's, zwoele nachten op

het strand en trendy kle-

ding, maar ook tijd voor de

lekkerste cocktails die je

je maar kunt bedenken.

Fluoriserende glazen met
lichtgevende ijsblokjes, fris

en fruitig, veel drank en

natuurlijk de cocktailhapjes

die niet vergeten mogen
worden bij dit zomerse

genot! Wil je met cocktails

indruk maken op je vrienden

of op je nieuwe vlam (of

misschien wel je familie),

dan is aan te raden een aan-

tal tips tot je brein door te

laten dringen.

Tip 1:

Het is aan te raden om niet

met een héél moeilijk drankje

te beginnen. Houd het simpel

en neem bijvoorbeeld: Purple

Ra in. Hiervoor is nodig: 20 ml

Blue Curacao, 1 flesje Flügel,

7-Upen ijsblokjes. Schenk de

Blue Curacao en de Flügel in

een longdrinkglas. Aanvullen

met 7-up en enkele ijsblokjes.

Garneren met een (roze) licht-

gevend rietje! En klaar is Kees.

Tip 2:

Wil je per se een moeilijk

drankje maken om een super

indrukte maken? Dan is het

handig om te weten wat voor

gereedschappen je nodig hebt

om een cocktail te maken en

wat de verschillende 'moves'

(moetje het shaken, blenden,

stirren, sla mme n??) zijn om je

cocktail gereed te maken. Wil je

dit allemaal precies weten dan

word je sterk aangeraden om op

www.cocktailz.nl te kijken. Daar

staat alles wat betreft cocktails

haarfijn uitgelegd.

Tip 3:

Ben je helemaal geen cocktail-

ma ker, maar wil je alsnog

indruk maken op familie of

vrienden? Dan is Harry's Bar,

aan de Spuistraat in Amsterdam

een grote aanra-

der! Het is een bar

met maar twee

cocktailshakers die

alles, maar dan

ook alles van cock-

tails afweten. Het

is er klein en knus.

Er is alleen wel één

maar: je moet wel

je zakken flink gevuld hebben!

Anders knapt iedereen alsnog

op je af en mag je aan het eind

van de avond cocktailglazen

gaan afwassen!!!

Mooi TONEELSPEL

Er zijn weer genoeg mooie

nummers verkracht; Idols

is afgelopen. Veel leuker

is het programma wat
daarvoor in de plaats is

gekomen op de zaterdag-

avond: Dancing with the

stars. Ik wil nou niet met-

een zeggen dat ik er voor

thuis zou willen blijven,

maar ben ik dat toch al,

dan gaat ie zeker op 4.

Het is niet alleen leuk om
naar de prachtige kleding

te kijken en verbaasd te

staan over hoe goed de

BN-ers hun best doen.

Wat ik het leuke aan

het programma vind is

hetgeen wat er soms lijkt

te gebeuren tussen man
en vrouw. Stijldansen is

volgens mij gewoon een

heel toneelspel, dat begint

zodra de dansers opkomen.

De man kijkt de vrouw
'verliefd' aan en neemt
haar vervolgens in zijn

armen mee de dansvloer

over. En de professionele

dansers die in dit program-

ma zitten zien er niet al

te beroerd uit dacht ik zo.

Nou gebeurt het natuurlijk

allemaal in de spotlights

met misschien wel tien

camera's op hen gericht,

dus een echte romance
zal er wel niet ontstaan.

Maar het idee is leuk. Ik

zou ook wel willen dat ik

zo zou kunnen dansen.

Maar ja, vind maar eens

een geschikt persoon die

het je kan leren. Stel dat ik

er een vind weet ik niet of

ik mijn hoofd wel koel zou

kunnen houden. Misschien

ga ikdan wel iets te veel op

in het toneelspel en ver-

geet dat het om dansen

gaat in plaats van het

lichamelijk contact. Maar
goed, ik ben dan ook een

d ro m e r.

Het verschil tussen droom
en realiteit kan al snel zoek

zijn bij zoiets als dit. Ik hou

het daarom maargewoon
bij mij solodans in de disco.

Lekker veilig tussen alle

andere solisten!

McU/

£>



www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

uw persoonlijke makelaar

Vrijchuizeomarkt

Nieuw woningaanbod Zandvoort

Gasthuisstraat 15 Zandvoort

J0310'.

im?
Vraagprijs:

€495.000,- k.k.

• Uniek halfvrijstaand woonhuis met praktijk-

ruimte en appartement (totaal 8 kamers)!
• Ideale woning om een pension te exploiteren

of voor praktijk/kantoor aan huis;

• Gelegen in een autoluwe straat aan de rand

van het centrum van Zandvoort;
• Indeling woonhuis: eetkamer, royale woonka-
mer met schouw, luxe landelijke keuken, bij-

keuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, royale

werk/praktijkruimte;

• Indeling appartement: woonkamer met open
keuken, nette badkamer, 2 slaapkamers, eigen

entree en parkeergelegenheid;
• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin

op het westen;
• Woonoppervlakte ca. 255 m 2

, perceelgrootte

ca. 210 m 2
, inhoud ca. 640 m 3

.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Nassauplein 10 Zandvoort

Vraagprijs:

€239.000,- k.k.

• Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer

gewilde, autoluwe lokatie in de "Parkbuurt"!
• Een karakteristieke, goed onderhouden
bovenwoning met hoge -met ornamenten
gesierde- plafonds, bijzonder vormgegeven
raampartijen;

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand en
het centrum van Zandvoort;

• Zonnige, L-vormige woonkamer met schouw,

nette keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, moderne badkamer voorzien van ligbad,

douche en wastafelmeubel, 3 slaapkamers;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m 2

.

Patrijzenstraat 36 Zandvoort

Vraagprijs:

€229.000,- k.k.

* Moderne en verzorgde 5 kamer-maisonnette
met tuin en balkon op het zuiden!

* Gelegen op de parterre en Ie etage, op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover
het "Zwanenmeertje";

* Indeling 1ste etage: ruime woonkamer met
open haard, keuken, badkamer, 2 slaapkamers;

* Indeling parterre: doucheruimte, 2 slaapkamers

(1 thans praktijkruimte);

* Woning beschikt over 2 balkons en een tuin

op het zuiden;
* Gevel en balkon in 2004 gerenoveerd;
* Ideale woning voor 55+ of kantoor/praktijk

aan huis;

* Woonoppervlakte ca. 100 m 2
,
perceelgrootte

ca. 120 m 2
.

£>

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

• Laagste courtage van Nederland *;

» No Cure, No Pay;

» Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
» Enorme database met kopers;

» Verhuur en beheer o.g.;

» Gratis waardebepaling van uw woning;
» Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!

» Totale makelaardij.

' Vraag naar de voorwaarden

I

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

W: www.vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999
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Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
door Ton Timmermans

Fraudeur stamboomonderzoek op non-actief

Vorig jaar was hij ook in

Nederland actief. Stamboom-
fraudeur Wilhelmus Pince

van der Aa kreeg voor de

rechtbank in Antwerpen acht

maanden cel en een boete van

12.394 euro. De man had een

grootschalige handel opgezet

in valse stambomen over de

voorvaderen van duizenden

klanten. Vooral ouderen wer-

den de dupe.

"Nu ons land nog!" zei Ton

te Meij, voorzitter van de

Genealogische Computer

Vereniging als reactie op dit

Belgische vonnis. Fraudeur Van

der Aa beloofde een "geperso-

naliseerd en gecertificeerd

familieonderzoek". Wie het

boek bestelde, kreeg alleen

maar ongestructureerde, zeer

algemene en onvolledige infor-

matie, gekopieerd uit de gege-

vensbanken van de mormo-
nen. De site www.landsaat.nl

meldt dat "Wilhelmus Pince

van der Aa met zijn praktijken

is doorgedrongen tot zelfs

Duitsland en Groot-Brittannië.

De rechtbank eiste een jaar cel

voor het misleiden van consu-

menten. Als eigenaar van uit-

geverij Historique uit Leid-

schendam bedroog hij alleen

al in Vlaanderen ongeveer

20.000 mensen. Ze werden

verleid tot de aankoop van een

'persoonlijk' naslagwerk over

hun familietakken. De advo-

caatvan Pince van der Aa pro-

beerde de feiten te relativeren.

"Voor 46 euro kun je toch geen

volledig uitgewerkte stam-

boom verwachten?" De recht-

bank deelde die mening niet.

Te Meij: "I k acht het onze taak

om wat tegen dit soort prak-

tijken te doen en de burger te

beschermen tegen dit soort

praktijken." Pince geeft meest-

al een opgave van mensen met

eenzelfde familienaam. De

informatie kan door iedereen

'^fe-fr"'

ook worden gevonden op sites

als www.genlias.nl of op de

website van de Mormonen via

www.familysearch.com.

Hetzelfde gebeurt met aange-

boden familiewapens. Hier

betreft het dan een wapen van

een familie die dezelfde naam
draagt als de aangeschrevene,

terwijl er van geen enkele

familieband sprake is.

Vergrijzing kost meer dan gedacht

Het Centraal Planbureau heeft het onlangs voorspeld. Als

Nederland nu niets doet moeten onze (kleinkinderen de pijn

dragen. Dat is de conclusie van een vorige week verschenen

rapport van het CPB.

De kosten van de vergrijzing

zijn nog groter dan verwacht.

Als de overheid geen maatre-

gelen neemt, betalen de vol-

gende generaties hiervoor de

prijs. Dat concludeert het

Centraal Planbureau (CPB) op

basis van een vorige week vrij-

dag verschenen rapport.

De vergrijzing staat hard toe

als de regering niet met maat-

regelen komt. De verslechte-

ring is het gevolg van de ver-

liezen die pensioenfondsen op

V de beurs hebben geleden. En

het CPB voorspelt nu een lager

rendement voor de pensioen-

fondsen dan in 2000, toen ook

een studie naar de gevolgen

van de vergrijzing verscheen.

Dit staat weer lijn recht tegen

positievere uitspraken van

beleggingsdeskundigen.

Verder zijn de aardgasbaten

in de toekomst lager dan

voorzien en worden er min-

der kinderen geboren dan in

2000 werd gedacht. Ook is

het CPB minder optimistisch

over de arbeidsparticipatie

van vrouwen dan een paar

jaar geleden.

Het CPB geeft een aantal

oplossingen om de kosten van

de vergrijzingte compenseren.

De overheid kan bezuinigen of

de lasten verzwaren. Maar de

regering zou ook de overheids-

voorzieningen op peil kunnen

houden door ouderen te laten

meebetalen aan hun AOW of

door de AOW-leeftijd te ver-

hogen.

Het CPB waarschuwt voor het

harde feit dat de lasten opvol-

gende generaties worden

afgewenteld als de overheid

niets doet om de kosten van

de vergrijzingte compenseren.J

Staatssecretaris Ross opent
site vergelijking in de zorg

Vanaf nu zijn de zorginstellingen in

Nederland gemakkelijk te vergelijken.

Daartoe heeft staatssecretaris Ross een spe-

ciale internetsite opgezet.www.KiesBeter.nl

ging op 15 maart de lucht in. De initiatief-

nemers laten weten er momenteel alles aan

te doen om de gepresenteerde gegevens te

completeren.

Verpleeg- en verzorgingshui-

zen vergelijken wordt binnen-

kort gemakkelijk. Staatssec-

retaris Clémence Ross-van

Dorp van VWS heeft onlangs

de keuzesite Verpleging en

Verzorging met het nieuwe

onderdeel kiesBeter.nl geopend.

Op de site zijn 1350 verpleeg-

en verzorgingshuizen met

elkaar te vergelijken. Van

ruim 200 instellingen zijn ook

kwaliteitsgegevens beschik-

baar op basis van onafhanke-

lijke cliëntbeoordelingen, aldus

een woordvoerder.

Toekomstige cliënten en hun

familie kunnen op de site zien

wat instellingen in hun omge-

ving te bieden hebben. Op
basis van zo'n 180 kenmerken

kunnen zij binnenkort zoeken

naar de zorgaanbieders die

aan hun wensen voldoen, en

deze ook met elkaar vergel ij-

ken. Alle brancheorganisaties

werken momenteel hard aan

het verzamelen van relevante

gegevens en rekenen op de

medewerking van de zorgin-

stellingen. Deze zomer zal

tevens informatie beschikbaar

komen over de zorg die mensen

thuis ontvangen. Uiteindelij k za I

de site alle zorgondernemers

bevatten op de terreinen van

zorg, wonen en welzijn. Het is

de bedoeling de gegevens in

2007 uitte breiden met onder-

meerde wachttijden en gege-

vens van de Inspectie voor de

Gezondheidszorg.

KiesBeter.nl is een product van

het RIVM (Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu). De

opdrachtgever is het Ministerie

van VWS (Volksgezondheid,

Welzijn en Sport). De site

wordt ontwikkeld in samen-

werking met vele andere orga-

nisaties in de zorg. 'Een mooie

start die moet uitmonden in

volledige transparantie van de

sector', aldus Ross-van Dorp.

Eropuit met ANBO Zandvoort

Rust roest; actief zijn houdt jong. De ANBO is een van de drie

grote ouderenbonden met pit. Voor de afdeling Zandvoort staat

er nu al veel op het programma. Ondermeer een busreis naar

de bollenvelden.

"Naar de bollen, waar je spra-

keloos geniet van de kleuren

die je ziet". In de jaren dertig

wist Louis Davids de pracht

van de bollenvelden in klanken

om te zetten. Juist naar dat

stukje kleurrijk Nederland

organiseert de ouderenbond

ANBO, Afdeling Zandvoort, de

komende 20ste april een bus-

reis, speciaal voor haar leden.

Het regelen van uitstapjes is

één van de activiteiten van de

Zandvoortse ANBO. Zo zijn

onlangs 44 van haar leden in

een luxe touringcar naar de

Deltawerken geweest. Met
name het werkeiland Neeltje

Jans kreeg op die dag ruime

aandacht. Op het voormalige

eiland werd in een paviljoen

beeldend uitgelegd hoe de

Deltawerken tot stand zijn

gekomen. Indrukwekkend was

een film over de watersnood-

ramp van 1953, die de aanlei-

ding vormde voor het giganti-

sche project.

ANBO-leden die er ook graag

eens eropuit willen, kunnen

zich opgeven bij de ANBO:
mevrouw S. Paap,

tel. 5715168.

Voor deelname aan een dag-

tocht kunt u 's avonds bellen:

mevrouw W. de Jong,

tel. 5715164.

£>
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roernooien
Dinsdag 11 april Bingotoernooi

Dinsdag 25 april Tournament Tuesday

Feesten & Events

Zaterdag 1 april

Live muziek Combe
21.30- 1.30

Zondag 2 april 17.30-22.30
Live Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 7 april 21.30-01.30
Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 8 april

Live muziek Crossroads

Zondag 9 april

Live muziek Grifpn

Donderdag 13 april

Mediterraan feest

21.30- 1.30

17.30- 22.30

v.a. 20.00

Vrijdag 14 april 21.30 - 01.30

Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 15 april 21.30-1.30
Live muziek Tommy Thompson

Zondag 16 april

Ie paasdag
Live Nederlands Musical Ensemble

17.30- 22.3.°

Maandag 17 april

2e paasdag
Live muziek Fuse Funfactory

17.30- 22.30

Vrijdag 21 april 21.30 - 01.30

Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 22 april

Live muziek Dream Team

21.30- 1.30

Zondag 23 april 17.30- 22.

3

Live muziek Perfect Match
"

Donderdag 13 april

Mediterraan
Feest
• vanaf 20.00 uur een sangria welkomstdrankje

• diverse Flamenco optredens

• Live optreden diverse warmbloedige artiesten

• gratis actiefiche met kans op Dinerbon

• 10 Mystery Bonusprijzen

• gratis entree en tapas

Mystery Jackpot
In de maand april:
elke dag kans op één van de 7 geheel

verzorgde weekendtrips voor 2 personen

naar Athene

De actie start op 1 april vanaf 12.30 uur,

en loopt door t/m 30 april 2006.
(uitgezonderd 13 en 26 april)

Special
Ladies Day

Woensdag 26 april

Woensdag 26 april

Special Ladies Day
vanaf 19.00

Vrijdag 28 april 21.30

Live Nederlands Musical Ensemble
01.30

Zaterdag 29 april

Live muziek Cross-over

21.30- 1.30

Zondag 30 april 17.30-22.30
Koninginnedag
Live Nederlands Musical Ensemble

In de maand april brengen de live optredens

van het Nederlands Musical Ensemble u in

Mediterrane sferen.

• de oesterkoning trakteert op

overheerlijke verse oesters

• mooie sieraden van Cabouchon
• You + Eye Cosmetics over wimperextensions

• live optreden Nederlands Musical Ensemble
• 50 Special Ladies Day Bonussen:

een fraaie Zippa tas

• gratis actiefiche met kans op Dinerbon
• gratis entree

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uitte gaan
Casino

J-TöYoscööp-"*• *•*•

*^ f
- Ram

»--, 2i mrt. - 20 apr.

Iemand om wie je geeft, kwetst je

nu eenmaal eerder dan een per-

soon die je niets doet. Dat reali-

seer je je pas goed als je met je lief

verschil van mening hebt. Door

echt naar elkaarte luisteren, leer

je elkaar wel beter kennen!

Stier

21 april - 20 meiO
Je idealen zijn niet zo eenvoudigte

realisren.Alsjegeen haast hebt, zal

hetje beter lukken. Zoek eerst eens

uit watje echt wilt. Je bent aan ver-

anderingen toe die niet zo één-

twee-drie te realiseren zijn, maar

eerder een groeiproces vormen.

Tweelingen

21 mei - 20 juni

Is de eerste helft van de week

beter om te reizen, de tweede

helft isomaanjehuistebeste-

den. Je knapt iets op of richt

het in. Als jij verandert, doet je

huis dat ook altijd. Heerlijk, een

nieuw begin!

Kreeft

21juni - 22 juli

Die intuïtie van je klopt echt wel!

Gadusalleenin zee met iemand

als het goed voelt, vooral als het

met geld te maken heeft. Denk

niet datje het alleen niet kunt,

integendeel. Je bent zelfs zakelij-

ker dan ooit.

Leeuw

23 juli - 22 aug.

Kwaaltjes verdwijnen sneller, al

heb je toch nog wat extra rust

nodig. Een maartzonnetje doet

wonderen! Je maakt je zorgen

over iemand, maar toch gaat het

met je geliefden goed, lieve

Leeuw.

tmm Maagd

23 aug. - 22 sept.

Je bent behoorlijk actief waar-

door er veel uitje handen komt.

Dat ruimttenminste op! Negeer

de kritiek van dat jaloerse type,

bepaal bewust je richting en ga

ervoor. Na de 30
5te extra oplet-

ten bij grote aankopen.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

De ander is een echt maatje en

toch kun je ook heerlijk verliefd

zijn. Die twijfel die soms de kop

op steekt, is niet vreemd. Dat

hoort erbij en helpt je om je

werk niet te verwaarlozen. Blijf

zelfstandig!!

Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Betekent die nieuwe baan een

verandering van huis? Denk er

nog even over na, want je bent

op zoek naar het ideale huis.

Super alsje dat dus kunt combi-

neren, anders zou je dus wat

meer geduld moeten hebben.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Tagliatella met zalm en room
Hoofdgerecht voor 2 personen.

Bereiding:

Brengeen pan met ruim water

met zout aan de kook. Kook de

pasta gaarvolgens de gebruiks-

aanwijzing op de verpakking.

Snijd de salie in snippers.

Verwarm de boter en bak hier-

in de salie zacht. Voeg wat

peper.zout en een snufje noot-

muskaat toe. Doe de sla n-

kroom in de pan en laat het

roommengsel in 5 minuten

enigszins inkoken. Schenk de

saus over de uitgelekte taglia-

telle. Snijd de zalm in reepjes

en doe die over de saus. Lekker

met een tomatensalade en

stokbrood of ciabatta.

Ingrediënten:

150-200 gr Tagliatella

mespuntje gedroogde salie of

6 blaadjes verse salie

snufje zout

snufje peper

20 gr. boter

nootmuskaat

75 gr- gram gerookte zalm

i dl. slankroom

Boogschutter

23 nov. - 21 dec.

Werk en studie hebben even

voorrang! Dat gaatje heel goed

af. Je doet erg je best en dat

werpt zijn vruchten af. Je werkt

graag samen met iemand van

wie je iets kunt leren. Die kans

zal snel komen!

Steenbok

22 dec. - 20 jan.

Grotere projecten worden je

gegund. Maar vergisje niet in

roddel om je heen. Jij doet er niet

aan mee, maar anderen kunnen

je wel schaden. Door je integere

aanpak haal je narigheid weg,

maar dat kost wel veel moeite.

Waterman
21 jan. - igfeb.

Je bent er zelf misschien nog het

meeste verbaasd over, maar je

hebt het echt naar je zin met die

geliefde! Alsof je in de spiegel

kijkt en eikaars gedachten kunt

lezen! Geniet er volop van!

fTB <* Vissen

V 2ofeb. - 20 mrt.

Alsje het gevoel hebt dat alles

tegenzit, komt er juist uit onver-

wachte hoek hulp. Dat geeft je

weer zoveel moed dat je er met-

een beter tegen aan kunt.

Bundel energie, je wilt niet graag

dingen alleen doen.

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voor informatie

of aanmelden,

Bel 023 -573 27 52

of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl
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Dier van de week
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Hallo hier Andor, veruit de

vrolijkste hond van het asiel!!

Hij heeft een dikke grote

staart waarmee hij alle kan-

ten op zwaait. En soms komt

dat redelijk hard aan. Maar
dat is niet erg, omdat het zo

leuk is om te zien dat hij altijd

vrolijk is. Al is het ochtend of

avond, al is hij moe of niet,

altijd zwiept die staart. Hij

springt vrolijk in het rond en

als hij een andere hond ziet

gaat hij gelijk in de speelhou-

ding. Hij ziet het hele leven

waarschijnlijk als een grote

grap. Hij kan dus goed met

andere honden overweg,

waarschijnlijk is hij iets te

druk voor kleine kinderen of

katten. Wat grotere kinderen

die stevig op hun benen staan

moet wel kunnen. Andor luis-

tert heel goed, als je hem
roept staat hij binnen een

paar seconden voor je neus.

Hij zou dus lekker los rond

kunnen hollen om zijn ener-

gie kwijt te kunnen. Eerst zal

hij natuurlijk wel aan zijn

nieuwe baas moeten wen-

nen, maar dat is logisch.

Andor kan even alleen zijn,

maar laat wel af en toe weten

dat hij aandacht wil op zijn

tijd. Wie geeft deze vrolijke

snuiter een nieuw huis waar

hij lekker kan rondspringen?

Kijk op www.dierentehuisken-

nemerland.nl of kom langs.

Keesomstraat 5 in Zandvoort,

Geopend van maandag tot en

met zaterdag tussen 11.00 en

16.00 uur. Tel. 571 3888. 1

Drie weken lang

paas puzzelactie

in Zandvoortse

Courant

«?ZANJWüORÏSl[1IIRWT

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van i tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 12

7 4 5 3 6 1 8 2 9

2 8 6 4 9 7 3 1 5

3 1 9 2 8 5 4 6 7

4 9 2 5 7 8 6 3 1

1 5 8 6 3 4 9 7 2

6 3 7 9 1 2 5 4 8

8 6 3 7 2 9 1 5 4

5 2 1 8 4 3 7 9 6

9 7 4 1 5 6 2 8 3

•*é

8 4 9

1 8 6 7 4

4 9 1

6 8 3 5

7 4 8

8 5 4

4 7 6

7 4 9 2 3

9 2 4 8 7

£>
HoLland Casino Zandvoort, BadhuïspLein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.holLandcasino.nl/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum Leeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.
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Voetbal Tennis

Belangrijke winst SV Zandvoort zondag Tennisseizoen weer geopend

Het is het elftal van zondagtrainer Berry Buytenhek gelukt

om afgelopen weekend van het hoger geplaatste DIOS te

winnen. Door deze winst is zijn team zo goed als zeker uit de

gevarenzone.

Al in de eerste minuut lieten

de 'youngsters' zien dat ze er

een goede middag van wilden

maken. Een kopbal van

Michael Kuijl spatte op de lat

uiteen. Een tiental minuten

laterwas het wel raak. Na een

voortreffelijke steekpass van

Faisel Rikkers, kon de grillige

Kuijl alsnog de eerste score

aantekenen, i-o. Een aantal

minuten later zouden de

Zandvoortse aanvallers op sim-

pele manier de stand hebben

kunnen verdubbelen. Omdat
Rikkers, zeer egocentrisch, zich-

zelf het doelpunt gunde en de

volledigvrijstaande Kuijl de bal

niet toespeelde, bleef het i-o.

Wat er daarna met Zandvoort

gebeurde zal in nevelen ver-

huld blijven. Er kwam een

bepaalde matheid over de

ploeg die klaarbl ij kei ijk aanste-

kelijk werkte want een ieder

die op het veld stond, inclusief

de scheidsrechter, werd erdoor

aangestoken. Dat was voor

Zandvoort niet slecht want de

i-o bleef zo goed als de hele

wedstrijd op het scorebord staan.

Beide ploegen waren onmach-

tig om het de andere moeilijk te

maken. Veelal werd de wedstrijd

op het middenveld gespeeld.

Toch kregen de gasten naarge-

lang de wedstrijd vorderde wat

meer grip op het bedroevende

spel en werd de Zandvoortse

verdediging meerdere malen

getest. Vooral Nick Bol, invallend

voor de geblesseerde Mischa

Hormeno, stond zijn mannetje.

Toch zou Zandvoort de stand

nog een ander aanzicht geven.

Dik in blessuretijd mocht

Rikkers de bal simpel aanne-

men in het zestienmeterge-

bied van DIOS. Wat he de hele

wedstrijd niet lukte, ging nu

wel: hij deponeerde de bal ach-

ter de verbaasde doelman van

DIOS, 2-o. De strijd was gestre-

den en drie zeer belangrijke

punten konden op het conto

geschreven worden.

FUTSAL

ZSC04 futsal kampioen
Het eerste futsa Iteam va n ZSC'04

heeft afgelopen week voor de

derde in opeenvolging het

kampioenschap in hun klasse

behaald. De Zandvoorters speel-

den 20 wedstrijden waarvan er

19 gewonnen werden. Die ene

verloren wedstrijd was tevens de

eersteverlieswedstrijd in driejaar!

Zij kwamen daarin maar liefst

149 tot scoren en heeft keeper

Sandervan der Wal (en zijn ver-

vangers) er maar55 door moeten

laten. Helaas was het bestuurvan

ZSC niet op de hoogte van het

naderende kampioenschap waar-

waren. Wel was het nog lang na

het laatste fluitsignaal gezellig bij

Zaterdagmiddag 25 april is het

tennisseizoen weer van start

gegaan bij deTennis Club Zand-

voort. Met het hijsen van de club-

vlagdoor het oudste erelid Gerard

van den Boogaert.samen met het

jongste lid van de vereniging, is

het tennispark weer geopend.

Tegelijkertijd maakte voorzitter

NoudWeijers bekend dat door de

slechte weersomstandigheden

van de laatste weken de banen

nog niet bespeelbaar zijn en dat

het nog zeker een week kan

duren voor het seizoen echt van

start gaat.

Hardlopen

Hardloopcursus in Zandvoort
Op zaterdag 1 april start de ervaren en enthousiaste looptrain-

ster Annie Roodenburg, in samenwerking met hardloopwinkel

Run2Day Haarlem, een loopcursus in Zandvoort voorde (weer)

beginnende loper.

door er geen bloemen aanwezig de kersverse kampioenen.

In twaalf weken tijd wordt u

klaargestoomd voor deelname

aan de Grachtenloop in Haarlem

op 23 juni aanstaande, waarbij

u kunt kiezen uit de afstanden

4,6 km of 9,2 km.

De trainingen vinden plaats op

zaterdagochtend van 09.30 uur

tot 11.00 uur in het duingebied

van Zandvoort. Naast de weke-

lijkse trainingen krijgen deelne-

mers een trainingschema om op

eigen gelegenheid nog één of

twee trainingen per week te

doen. Tevens krijgen zij een voor-

lichtingsavond over schoeisel en

kleding in de winkel van

Run2Day in Haarlem.

Lezersaanbieding

De kosten voordeelnameaan de

cu rsus zijn € 75. Speciaal voor de

lezers van de Zandvoortse

Courant is er een kortingsmoge-

I ijkheid van €15 euro.Opvertoon

van dit artikel krijgt u deze kor-

ting. Bij het cursusgeld is tevens

inbegrepen een gratis functio-

neel loopshirt, beschikbaar

gesteld door Run2day Haarlem.

Aanmelden of informatie bij:

Run2Day Haarlem, Jacobijne-

straat 54-56, 2011 TH Haarlem,

tel: 023-5426430 of via de web-

site: haarlem@run2day.nl,

U kunt ook via detrainster meer

informatie krijgen:

Annie Roodenburg, tel: 5267198.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstallen

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Tfct:WJWi*S»

www.autabfrdrhJffundwrarLnl

Beplanting
violen

en bemesting
van Stol bergweg 1

C H. WILLEMS E

iLEKTBQTECHMEK

rmn riivriFhgiT|nrtinMii

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Biljart

23e MLV toernooi prooi voor Harry Vosse

Het Martin Luther Visser Tien

over Rood biljarttoernooi bij

café Bluijs is het belangrijkste

en oudste biljarttoernooi van

Zandvoort. Het was de 23e

keer dat in dit café aan de

Buureweg 48 biljarters stre-

den om de meest prominente

biljartbokaal van het dorp.

Er werd over drie dagen door

42 mannen en 6 vrouwen

gestreden op het scherpst van

de snede. Gebruikelijk is, dat de

vele bezoekers zich nadrukke-

lijk laten horen, het is tenslot-

te een kroegbiljartspel, zodat

de druk op de spelers extra

wordt opgevoerd. De winnaar

moet over stalen zenuwen
beschikken, een goed voorbeeld

daarvan is de winnaar van

vorig jaar, Cees d'Hont.

Volgens kenners heeft ieder-

een een kans;tien over rood

heeft een zekere geluksfactor

en het komt niet alleen aan op

techniek en kennis. Alle caram-

boles moeten gemaakt wor-

den door met de stootbal de

rode bal als eerste te raken en

vlnrJoop Keet, Chris Walker en Harry Vosse

een iedere speelt met dezelf-

de ba I. Te meer omdat de tien-

de carambole via driebanden

of een 'losse' stoot gemaakt

moet worden, komt het vaak

op wat geluk aan.

Dit jaar waren het vooral de

gevestigde namen die zich

naarde kwart en halve finale

speelden. Er was echter één

'nieuweling' die het zelfs tot

de finale schopte: Chris Walker.

Deze sympathieke biljarter had

in de voorronden al diverse

mannen van naam aan zijn

zegekar gebonden en wist in

de finale zelfs van de kampi-

oen van 2003. Joop Keet, te

winnen. Ook Harry Vosse was

te sterk voor Keet zodat de

wedstrijd tussen Walker en

Vosse de uiteindelijke winnaar

op zou moeten leveren. Na een

heroïsche strijd was het Vosse

die met 10-9 wist te winnen.

Door deze stand kwamen de

beide spelers op gelijke hoog-

te (ieder had in twee partijen

19 punten verzameld) maar

Vosse had voor zijn 19 punten

19 beurten nodig en Walker 23.

Hierdoor ging Vosse met de fel

begeerde bokaal naar huis.

Adventure Race

Succesvolle seizoensstart 12-uurs Adventure Race

Tweede plek voor Sleepmonsters.nl

Zaterdag 18 maart heeft team Sleepmonsters.nl, bestaande uit

Pepijn Paap en Est her ter Bekke, deelgenomen aan de eerste

12-uurs Adventure Race van dit seizoen. 's Morgens om 8.30 uur

verschenen 30 teams aan de start, zo'n twaalf uur en 100 kilo-

meter later volgde de finish.

De A-Track, zoals de wedstrijd

wordt genoemd, is een veelzij-

dige wedstrijd met veel ver-

schillende onderdelen en dis-

ciplines. De organisatie heeft

haar creativiteit goed gebruikt

om een originele wedstrijd

neer te zetten.

Het meest koude onderdeel

was kajakken op hetVeluwe-

meer. Het meer is gelukkig op

zijn diepste punt maar één

meter diep, maar daarom niet

minder koud als de tempera-

tuur rond het vriespunt ligt.

Snijdende wind tegen en

wat golven op het meer maak-

ten dit onderdeel tot een ware

uitdaging om, zonder onder-

koeld te raken, de controle-

punten te vinden. Met haast

bevroren vingers kon er geluk-

kig aan een loop etappe

begonnen worden, waardoor

de ledematen weer van vers

bloed werden voorzien.

Bij de meeste etappes viel

er bonustijd te halen door

speciale opdrachten uit te

voeren, zoals survival hinder-

nissen en touwbanen. De laat-

ste fietsetappe naar de finish

leverde geen problemen op en

na 11 uur en 54 minuten werd

er gefinished.

Wegens blessures bij Esther

en materiaalpech bij Paaps

fiets, werd in eerste instantie

niet uitgegaan van een top-

klassering. De uitslag liet lang

op zich wachten, doordat alles

doorgerekend moest worden

van straftijden, bonustijden en

aantal controle punten. Met
een schammele 9 minuten

achterstand op nummer één

en dik twee uur voorsprong op

nummer 3 is team S leep mon-

sters. nl tweede geworden. Een

fraaie en onverwachte presta-

tie en een goed begin van het

seizoen.

Het doel van het team is deel-

name aan de Terra Incognita,

een 5 daagse race (max 100

uur) en 400 kilometer.die eind

september in Kroatië wordt

gehouden.

Hockey

Zandvoortse Hockey Club

start Familie Trim-hockey
De Zandvoortse Hockey Club (ZHC) start op 2 april met een serie

trainingen voor het hele gezin onder het motto: Familie Trim-

hockey. Deze trainingen staan niet alleen open voor de leden

van de hockeyclub, maar ook voor een ieder die vindt dat hij of

zij wel een beetje meer beweging kan gebruiken.

Het Familie Trim-hockey is

bedoeld voor jong en oud. Het

is de gelegenheid voorvaders

en moeders om lekker een uur-

tje samen met hun kinderen te

ballen en de gelegenheid voor

senioren die nooit gehockeyd

hebben om vrijblijvend kennis

te maken met het boeiende en

uitdagende hockeyspel!

De trainingen worden begeleid

doordedamesen heren uit de

beide selecties voor de eerste

elftallen en worden gehouden

op de zondagen dat zowel de

damesalsdeherenthuis spe-

len zodat u ook nog eens kunt

aanschouwen hoe hockey

gespeeld zou kunnen worden.

De data zijn: 2 april, 23 april, 14

mei en 21 mei. Aanvangstijd:

11.00 uur en de eindtijd zal

rond 12.00 uur liggen. Na de

trainingen is het clubhuis van

ZHC open voor een lekker

kopje koffie en iets fris.

De trainingen zijn dit jaar gra-

tis. Als het idee van trim-hoc-

key aanslaat wil ZHC volgend

seizoen een speciale afdeling

daarvoor in het leven roepen

waar dan voor een luttel

bedrag het hele jaar door

getraind kan worden.

Sportprogramma t/m 4 april

Basketbal Handbal
Zaterdag 7/4 - Korver sporthal Zondag 2/4

19.00 uur

Lions heren - Early Bird

Hockey
Zondag 2/4

Sportpark Duintjesveld

12.45 uur

Dames 1 - Saxenburg 1

14.30 uur

Heren 1 - Saxenburg 1

Monnickendam
12.40 uur

Monnickendam 1
- ZSC

Voetbal

Zondag 2/4

Sportpark Duintjesveld

14.00 uur

SV Zandvoort - All ia nee '22

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde) Nova College

Aan Zee Vakantiehuizen P.van Kleeff

Administratiekantoor K.Willemse Trade Ard

Asian Delights Van Schaik, makelaar

Autobedrijf Zandvoort Vrijehuizenmarkt.nl

Bertram & Brood Wander & Karin

Bloemsierkunst Jet & Henk Bluijs Willemse Elektrotechniek

Boudewijn's Visservice Zandvoort Optiek

Café Oomstee
Cense en van Lingen Paasactie

Circus Zandvoort Bruna

Club Nautique Corry's Kaashoek

CNG Groep De Lamstrael

Danzee De Nieuw Puur

Duikteam Zandvoort Eetcafé Boulevard

Greeven, Makelaardij Fong Lie

Havenaar, Bouwbedrijf Harocamo, Restaurant, Brasserie

IJzerhandel Zantvoort Herenkapsalon Ton Goossens

Kaashuis Tromp JuwelierJim Draaijer

Kippetrap Martijn's Fietsenhoek

Kralen wooncadeau winkel Rosarito

Krocht, Gebouw de San Remo (Gelateria)

Monuta Sparke

Netexpo Internet Toko Bintang

£>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 21

maart en de verdere in week 12 door het college

genomen besluiten zijn 28 maart vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag i april haalt de Ecocar van Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema:

Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur

Vomar 10.10-11.00 uur

Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging CFT rolemmers

Van 3 t/m 7 april worden de GFT-rolemmers weer

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als

het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na

het legen staan totdat de schoonmaakploeg

geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30U zijn.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen dakkapellen

(2006-046LV, ingekomen 20-03-06)

- Kostverlorenstraat 114, plaatsen zwembad (2006-

047RV), ingekomen 23-03-06)

- Grote Krocht 3-5, plaatsen reclameborden (2006-

049R), ingekomen 23-03-06)

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwver-

ordening kan worden verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen

van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden ver-

leend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Lorentzstraat 36, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen 1 maart 2006, boom geeft overlast,

wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

n ing ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes we ken na pub-

licatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken

bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Koninginneweg 28, veranderen gevelafwer-

king en vernieuwen kozijnen (2006-oioRv,

verzonden 20 03-06)

- Brederodestraat 25, renoveren gevels en kozijnen

(2006-026LV, verzonden 20-03-06)

- Grote Krocht 28, splitsing van woonruimte in

appartementsrechten (2005-1 94SP, verzonden

21-03-06)

- hoek Stationsstraat/Prinsenhofstraat, oprichten

woning (2005-215RV, verzonden 21-03-06)

Kapvergunningen verleend

- Groot Bentveld, 11 esdoorns, verleend 30 maart 2006

- Kostverlorenstraat 39,1 dennenboom en 1 popu-

lier en 6 coniferen, verleend 30 maart 2006

- Duinrooslaan 13, 1 kastanjeboom, verleend

30 maart 2006

- Lorentzstraat 32, 1 dennenboom, verleend

30 maart 2006

Belangheb benden 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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van

de rechtbank dat in een voorlopige voorziening

heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt

u een verzoek om voorlopige voorziening indienen

bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een

dergelijkverzoekschrift dient vergezeld te gaan van

een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indie-

nen van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten

Het college van burgemeesteren wethouders heeft

besloten om de volgende borden van bijlage I van

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 te plaatsen:

Bord E04 met onderbord: 'Parkeren verboden op

woensdag 06:00- i8:Ooh'

- in de Prinsesseweg (noordelijk gedeelte) direct

ten westen van de Koninginneweg

- in de Prinsesseweg (noordelijk gedeelte) direct

ten oosten van het kruispunt met de Oosterstraat.

- evenwijdig aan de Prinsesseweg (noordelijk

gedeelte) direct voor de parkeervakken;

ter verduidelijking van het parkeerverbod i.v.m. de

weekmarkt ter hoogte van de parkeervakken het

Bord Eo4met onderbord:
:

'm. uv. woensdag /ausser

mittwoch / exept wednesday / sauf mercredi

o6:00-i8:Ooh' inclusiefwegsleepsymbool te plaatsen.

Door middel van aanwijzing van de locatie van de

weekmarkt als locatie waar de wegsleepverorde-

ningvan toepassing is, in combinatie met de te

Gemeente Zandvoort

plaatsen borden, heeft het college voldoende maat-

regelen genomen om de kosten van het wegsiepen

van geparkeerde auto's te kunnen verhalen op de

eigenaren diegeparkeerd zijn op de locatie van de

weekmarkt op de op het onderbord aangegeven

tijdstippen

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatieda-

tum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

in beginsel niet de werking van het besluit waar-

tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00.

Melding of klacht?

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

op de website het digitale formulier in óf stuur een

brief naar de klachten coördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt

u maar voor een beperkt aantal zaken terecht:

paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 -16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn

dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplan-

nen is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereik-

baar op maandag, woensdag, donderdag en vrij-

dag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Komende seizoenstart AiGP op Circuit Park Zandvoort
De organisatie van de spectaculaire AiGP li

besloten het volgende seizoen te starten op

Circuit Park Zandvoort. De race zal gehouden

worden op zondag i oktober aanstaande. Dat

maakte de directeur van onze nationale circuit,

Hans Ernst, vorige week vrijdag bekend.

De imponerende formulewa-

genserie waarin ruim twintig

landen participeren heeft dit

seizoen bewezen een topklasse

te zijn waar honderdduizenden

toeschouwers warm voor lopen.

In de competitie is op dit mo-

ment "Team Netherlands"onder

leidingvan Jan Lammers actief

met top rijde r Jos Verstappen.

«^ ^A
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Via een handtekeningactie op

Internet kwamen ruim 16.000

steunbetuigingen binnen die

Zandvoort Optiek

NIEUW COMPLETE
ZONNEBRILLEN

COLLECTIE

MARLIES DEKKERS
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

Foto:Frits van Eldik fotografie

circuitdirecteur Hans Ernst

steunden in zijn bezoeken

aan de AiGP-organisatie om
ze ervan te overtuigen dat

Nederland niet mag ontbreken

op de AiGP-kalender. De popu-

laire raceserie weet zich in ons

land dus gesteund door een

grote schare supporters, die

ongetwijfeld verheugd zullen

reageren op dit fraaie bericht.

Voor Ernst is de wedstrijd een

welkome aanvulling op de

racekalender van Circuit Park

Zandvoort, waar het nationa-

le autosportseizoen met de

Pa as ra ces van start zal gaat.

"We kunnen ertrots op zijn dat

we op de AiGP-kalender staan.

De datum van 1 oktober is voor

de gehele regio van belang,

daar het strandseizoen over

is en het raceweekeinde van

de AiGP op Zandvoort daar-

dooreen seizoensverlengende

activiteit is. De serie is in

Nederland een groot succes

gezien de grote schare suppor-

ters en de forse kijkdichtheid

op TV, overigens niet enkel

in ons land, maar zeker

ook wereldwijd. Het zet ons

Nederlandse circuit nog dui-

delijker op de wereldkaart.

Naast de DTM en de Ultimate

Masters of Formule 3 hebben

we dus een derde topevene-

ment binnen onze poorten

gehaald. Wij, als Circuit Park

Zandvoort, zijn daar bijzonder

verheugd over!", aldus een

enthousiaste Hans Ernst.

Meer informatie, zoals kaart-

verkoop, is te vinden op www.
AiGP.com. Informatie over Ai

Team Netherlands is te vinden

op www.AiTeamNED.com.

In Nederland zal de kaartver-

koop, via de verkooppunten

van Ticketbox, op een nader

bekend te maken datum van

start gaan.
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Voor uw paasbrunch

hebben wij een compleet

assortiment!!!!!

• PaasbrodenmetlOO%

amandelspijs

• Paas broodhaantjes

• Proefstolletjes

• Duivekater (zacht brood

met vruchtensmaak)

• Groot assortiment paas

chocolade

• Groot assortiment

zachte broodjes

• Groot assortiment

afbak broodjes

Tevens is het mogelijk

om uw paasbestelling

door te geven!!!!!

Bakkerij Bertram&Brood,

de bakker met de hele

dag door warm, vers

brood!!!

Tevens 2e paasdag

geopend van 9.00 tot

16.00 uur

Raadhuisplein 14

\\ T. 023-573 64 61 - Zandvoort^
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Kerkdiensten
(Ingezonden mededeling)

HUI

ZONDAG 9 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuweriken/aan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

DINSDAG 11 APRIL

Huis Bodaan, Bramenlaan 2 Bentveld

16.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Burgerlijke stand

25 maart 2006 - 31 maart 2006

Geboren:

Finn, zoon van: Herwegh, Daniël Franciscus en:

Rijnders, Monique.

Gehuwd:

Van der Wouden, Johan nes Wouter en: Okx, Eva.

Ovadiah, Avi Mosheé en: Koene, Kelly.

Kom in, Arno en: Warmerdam, Christina Maria.

Overleden:

Kinneging geb. Tempelaars, Elisabeth Johanna

Maria, oud 86 jaar.

Teekens, Anthoni Gerrit, oud 75 jaar.

van der Meer.Theodoor, oud 83 jaar.

Kunkeler geb. Molenaar, Sijtje, oud 91 jaar.

Zeegers, Johan Jacobus, oud 83 jaar.

Keur, Albertus, oud 76 jaar.
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Mense! Mense!

Zoekt niet langer, ga naar

Cense!

Paaseieren:

twee cent per stuk.

Er is maar één probleem:

geduld is geboden!

Er is slechts één kip!

Bedankt voor de lekkere fles wijn.

We waren er mooi in getuind!

Een 'gedupeerde' bezichtiger

Paas puzzelactie:

nog 2 weken
De Zandvoortse Courant

organiseert drie weken

langeen puzzelactie. Dit

is de tweede week, waar-

in een hele zin in de krant

verborgen staat. In ver-

schillende advertenties

staat een haasje met een

letteren een cijfer. De cij-

fers geven de plaats aan

van de letter in de zin. De

drie zinnen vormen de

oplossingvan de puzzel-

actie. U kunt echter ook

meedingen naar een

weekprijs door de zin van

de week in te sturen.

ledere week worden

3 Seconda horloges en

3 ZandvoortPassen ver-

loot onder de goede

inzenders. De drie zinnen

achter elkaar leveren

een rijmpje op dat de

uiteindelijke oplossing

van de puzzelactie is.

Onder de goede inzen-

ders van het gehele

rijmpje worden vlak voor

de Pasen de hoofdprijzen

verloot.

U kunt uw oplossing

inleveren bij Bruna

Balkenende aan de Grote

Krocht of via e-mail: paas-

actie@zandvoortsecou-

rant.nl aanleveren, voor-

zien van uw naam, adres

en telefoonnummer.

Wij wensen u weer veel

succes en puzzelplezier.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Waterstanden--^,

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Elke avond keuken geopend!

Apr 1 Hoog

water

Laag

water

Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Do 06 ^B 05.18 10.28 18.11 23.38

Vr 07 - 06.24 12.34 19.50 -

Za 08 01.08 07.58 13.44 21.24 ^B
Zo 09 02.08 09.29 14.28 22.39 -

Ma 10 03.00 10.38 15.13 23.18 ^B
Dl 11 03.39 11.29 15.50 - -

Wo 12 ^B 00.09 04.09 11.49 16.19

Do 13 - 00.29 04.35 12.19 16.49

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Beantwoord deze prijsvraag

en maak kans op een heerlijke

verrassing. Inzenden kan tot

en met 30 april 2006. Het

BESTE en JUIST omschreven

antwoord maakt de meeste

kans op de prijs. Stuur uw op lossing naar Boudewijn's

Visservice, Volta straat 1,2041 CK te Zandvoort. Vergeet

nietuwnaamen telefoonnummer te vermelden.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@ boudewijnsvisservice.nl

De vorige prijsvraag is gewonnen door

familie V.d.Mije uit Zandvoort.

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk BV.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

1 Aprilgrappen waren geweldig

De 1 aprilgrappen die vorige week in de Zandvoortse Courant waren

opgenomen, hebben menig plaatsgenoot op het verkeerde been

gezet. Het was alleen jammer dat door omstandigheden de

maquette van de te 'pimpen'watertoren niet kon worden getoond.

Het lag er natuurlijk duimen-

dik bovenop, het mozaïeken

van de watertoren. Toch waren

er een heleboel zeer positieve

reacties op de inzet van twee

kunstenaars van de Beeldende

Kunstenaars Zandvoort (ver-

eniging BKZ). Direct na het

verschijnen van de krant op

donderdagmiddag, kreeg de

redactie al diverse telefoontjes

waarin mensen aangaven dat

ze wel doorhadden dat het een

1 aprilgrap was, maar daarop

doorgaand zich konden voor-

stellen dat het niet alleen bij

een idee zou blijven.

De Lip

De tweede grap uit de

Zandvoortse Courant had ook

direct na het uitkomen van de

editie de aandacht op zich

gevestigd. Hij kwam van

dezelfde kunstenaars van de

BKZ en moest dienen om de

aandachtvan hun watertoren-

project te halen.

Het'Bewoners comité Pakveld-

straat' maakte zich direct grote

zorgen over de op handen zijn-

de verbouwing en uitbreiding

van één van de gezelligste win-

kels van Zandvoort: IJzerhandel

Versteege, in de volksmond

genoemd 'Piet de Lip'. Peter

Versteege zou van plan zijn om
meer ruimte voor zijn handel

te creëren door het achter zijn

zaak liggende pand te kopen

en doorte breken. Hierdoorzou

een Gamma-achtige winkel

ontstaan. Menig telefoontje

mocht Versteege ontvangen

van verontrustte klanten. Ook

was menige klant, afgelopen

zaterdag, niet op de hoogte

van de datum waardoor er

vaak kon worden gelachen in

de knusse winkel van de

ondernemende winkelier.

Van het 'Gammatiseren' was

echter absoluut geen sprake!

innen

IIW**JrniZirtwhf%fflJL

Bewonersbriefin Pakveidstraat

Cartoon Hans van Pelt

^ &E ÜLAMb-ritix UTEruG,

Huis te koop
De derde 'vondst' was wat

moeilijker om te ontdekken.

Makelaarskantoor Cense &
Van Lingen had in hun weke-

lijkse advertentie een foto

opgenomen van een pand aan

de boulevard Paulus Loot 45,

dat door omstandigheden

direct moest worden verkocht.

Genootschap Oud Zandvoort

en was van voorde oorlog toen

de villa wel degelijk ter hoogte

van nr. 45 heeft gestaan. Op
zaterdag was het duidelijk dat

veel mensen aan de Zand-

voortse boulevard zouden wil-

len wonen. Al van verre konden

Jan van Lingen, en zijn mede-

werkers, de auto's eruit pikken

Menigeen kon de grap waarderen

Op zaterdag zou er open huis

zijn en konden aspirant kopers

het bezichtigen. Omdat er veel

achterstallig onderhoud zou

moeten worden gepleegd, was

de prijs ook navenant en zelfs

een 'prikkie'te noemen.

Al op vrijdag constateerden

bewoners rondom de te verko-

pen locatie, een toename van

auto's en wandelaars die zoch-

ten naar het pand. Het was
dan ook een fictief adres.

Boulevard Paulus Loot 45 (en

47) bestaat namelijk niet! De

foto was verkregen van het

die kwamen kijken. Zij werden

aangehouden, waarna werd

uitgelegd dat het om een

1 aprilgrap ging. De meeste

mensen namen het sportief op

en konden de grap waarderen,

op slechts één wandelaar na

die al twee dagen op de bou-

levard had rondgelopen. De

belangstellenden kregen

namens Cense & Van Lingen

een flesje wijn aangeboden en

konden in een nabijgelegen

strandpaviljoen een kopje kof-

fie met gebak op kosten van

het makelaarskantoor halen.

Coalitie is rond!

Tijdens het afgelopen weekend zijn de onderhandelingen ten

aanzien van een nieuwe coalitie en een nieuw college in een

stroomversnelling geraakt. Afgelopen dinsdag werd duidelijk

dat de VVD, de OPZ en de PvdA een basis hebben gevonden om
met elkaar in zee te gaan.

Met name de perikelen rond-

om de Middenboulevard

waren een struikelblok, maar
daar is volgens Gert Toonen

verandering in gekomen. VVD
en OPZ waren het al eerder

met elkaar eens geworden en

zochten een derde partij om
een bredere basis te hebben

voor een college.

Na onderzoekvan deze krant

blijkt dat, onder voorbehoud,

Wilfred Tates (VVD), Gert

Toonen (PvdA) en Martin

Bierman (OPZ) de wethouders-

kandidaten zijn. Welke porte-

feuilles zij zullen gaan beheren

is vooralsnog niet bekend.

Donderdags april is een extra

raadsvergadering ingelast

waarin het collegeprogramma

bekend wordt gemaakt en

waarin de nieuwe wethouders

zullen worden geïnstalleerd.

De vergadering start om 20.00

uuren zal live door ZFM wor-

den uitgezonden. De PvdA

belegt woensdag 12 april voor-

afgaande aan deze extra

raadsvergadering een leden-

vergadering waarin aan de

leden het resultaat wordt voor-

gelegd. De bijeenkomst wordt

gehouden in Pluspunt.

Column

Zandvoort, bloemendorp ?

Heerlijk! Zoals altijd is het

thuiskomen. In mijn geliefde

Alicante. Natuurlijk weten

trouwe lezers dat ik een

z.g. 'Spa njof iel' ben. Je hebt:

'Francofielen', mensen die het

liefst in Frankrijk vertoeven.

Zegje dan ook:'Griekofielen'

voor Griekenland liefheb-

bers? Nee, dat klinkt niet.

Enfin. Het is weer thuisko-

men dus. Al dat heldere licht.

Ook zonder zon is de lucht

helderder. De zee blauwer.

En dan die fonteinen. Ik kan

er niets aan doen maar ik

hou van water. Vooral als het

klettert en spuit. Fonteinen

dus. Elke zichzelf respecte-

rend stad of dorp in Spanje

heeft er een. Zo heel graag

had ik het in Zandvoort ook

gezien. "Er is geen geld voor",

zei een raadslid streng tegen

mij toen ik ernaar vroeg.

Bij de verandering van ons

centrum dacht ik: "Yes". Die

fontein komtertóch! In het

midden werd een soort ring

neer gelegd. Een ronde,

betonnen rand. Eromheen

een prachtige bestrating.

Helaas. Helaas. Ik kan er niet

omheen. Zal het ook nooit

meer overfonteinen hebben.

Maareen dag later lag er een

berg zwarte tuinaarde. Wordt

het toch weer een plant-

soen Ook mooi natuurlijk.

Nederland. Bloemenland.

Maar toch Maar toch.... Er

komt geen spuitende fontein.

Waar geen mens dichtbij kan

komen. Omdat je dan kled-

dernat wordt.

Nu hoop ik wel één ding. En

dat is een upgrading van die

bestaande "fontein" voor het

raadhuis. Zet er een hoge-

drukspuit op. Zodat dat ding

tenminste schóón is. Laat er

dagelijks een milieucontro-

leur op los. Om al die rotzooi

eruit te vissen. Die er door

iedereen wordt ingegooid.

Hebben we toch nog iets wat

borrelt en spuit.

Voorlopig geniet ik van het

mooie weer. In Spanje ja.

Eindelijk zon !

tW***'**"""
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7-4 SwingSteesjun, met DJ Tino. Station Haarlem,

Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur. Kijk op

www.swingsteesjun.nl of bel 06-18938260

9-4 Classic Concerts Sta bat Mater van Pergolesi,

door Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v.

And ré Kaart. Protestantse Kerk,

aanvang 15.00 uur, toegang is gratis.

9-4 Autopuzzeltocht Café Koper. Starttijden

tussen 12.00 uuren 13.00 uur. Prijsuitreiking

in het Café rond 17.00 uur. Inschrijven voor

voor 5 april, bel tel. 023 5713546 of e-mail

info@cafekoper.nl. Inschrijfgeld €5,- p.p.

17-4 Paasraces, Circuit Park Zandvoort

23-4 Clubspecial, Circuit Park Zandvoort

7-5 FastlaneClubraces, Circuit Park Zandvoort

7-5 Jazz in Zandvoort

Louis van Dijk plays Louis van Dijk.

Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

1 3-5 Zandvoort Darts Open Jeugd,

voor 9 t/m 16 jarigen.

Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.

Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00

Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

Thai-food

Vanaf 14 april weekends geopend

van 16.00- tot 23.00 uur

Restaurant

Venice Beach (2a)

Ook afhaten is mogeiijk!

Voor al uw feesten en

partijen voor groot en klein.

2 volleybalvelden

Boulevard Paulus Loot 2 -

Zandvoort. Tel.: 023-5712224

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

Kijk. ook öp www.bJiAvLJlw4ti'ki.»nd.nl

DO

www.kappergoossens.nl

Kinderkledingverkoop
bij Pippeloentje

Een goede tip voor een

nieuwe zomerjas, broek

of bikini: aankomende
zondag 9 april wordt

op het kinderdagverblijf

Pippeloentje weerde half-

jaarlijkse kinderkleding-

verkoop georganiseerd.

Het is een verkoop van

uitsluitend nieuwe zomer-

kleding van bekende

populaire merken voor

minstens de helft van de

prijs. Ookvoortieners is er

volop keuze! Het is iedere

keer weer een gezellige

middag, want binnen is er

koffie, thee en limonade

en buiten kunnen de kin-

deren heerlijk spelen.

Zeker de moeite waard

dus om op aankomende

zondag tussen 12.00 en

16.00 uur even binnen te

lopen bij Kinderdagverblijf

Pippeloentje,

Burgemeester Nawijnlaan

101 te Zandvoort (aan de

achterkant van het'Huis

in het Kostverloren').

Voor meer informatie:

Relinde Adegeest

tel. 023-5713665 of

023-5717628

Excursie

'De wereld van de mossen'

<fa

Zondag 9 april organi-

seert het IVN Zuid-

Kennemerland een mos-

senexcursie langs het

Visserspad bij Kraantje

Lek in Overveen. Onder

leidingvan IVN-natuur-

gidsen gaan deelnemers

aan deze excursie op

bezoek in 'de wereld van

de mossen'. Mossen zijn

kleine en nogal onopval-

lende planten;géén bloe-

men en géén wortels.

Vocht nemen ze op met

hun blaadjes en na een

regenbui vormen ze fel

groene tapijten. In het

natte Nederland zijn ze

van groot belang voor

sommige vegetaties. Wie

goed kijkt, kan veel ont-

dekken in 'de wereld van

de mossen'!

Vertrek om 11.00 uur bij

het informatiepaneel van

Kraantje Lek, Duinlustweg

22 in Overveen. Duur:iV2

uur. Deelname is gratis.

Aanmelden vooraf is niet

nodig. Informatie:

Jacqueline van Klaveren,

020-6818099 °f °P
www.ivnzk.nl.

CfMHfi* - |d[tani - 'Wat, I..uLjh r*H[

WOK PALACE

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

_ . ... Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 UUR

Ibrunaê
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18

Tel. 023 571 6033.brunabalk@planet.nl

^

Al 34 jaar

een begrip in

Zandvoort en

omgeving.

Zeestraat 55, Zandvoort.

Tel.: 023-5714681 Vanaf 17.00 uur

(Maandag en dinsdag gesloten)

Hom langs voor ome
Nieuwe voorjaars Collectie!!!

fiwua. IVoa-pJoj, JCtve; Louic c.v.a.

L"\'V '"^ *' *" '* **' * *** ' rt riijf™**rti^rlrt U^iir^fl'

G'ölfl KrftÉhl 20B ZlrWkOOrt (Kaft? 1 Sfi97

Hans &c Emma
ffmppr i&vfrig rQitpl+Mnuh it i4OM*0+mtTl

40-J*xl? huwelijk!

$Jc?ll», Pha*4n n Haflt

Colin Montgomery op KLM Open
Het KLM Open van dit jaar zal vanaf donderdag io augustus tot

en met zondag 13 augustus gespeeld worden op de baan van de

Kennemer Golf en Country club. Het is voor het eerst sinds 1990

dat het belangrijkste golftoernooi van Nederland op de banen

van de Kennemer gespeeld wordt. In totaal is het de 17e keer

sinds 1920 toen voor het eerst een Dutch Open werd afgewerkt.

Toernooidirecteur Daan Slooter

maakte tijdens een persconfe-

rentie bekend dat voor de

komende drie jaar de KLM spon-

sor blijft van zowel het dames
als het heren toernooi en was

daar duidelijk mee in zijn nop-

jes. Ook kwam Slooter met een

aantal klinkende namen die al

gecontacteerd zijn. Allereerst is

daar lan Woosnam.de Rydercup

captain van dit jaar. De Rydercup

is zo ongeveerde meest belang-

rijke cup die in de golfwereld te

winnen is. Het is een wedstrijd

tussen de teams van de VS en

Europa die tweejaarlijks gespeeld

wordt. Het is een zeer prestigi-

euze cup en deelname in het

team is bijkans het belangrijk-

ste dat een professionele golfer

in zijn loopbaan kan bereiken.

Grote namen
Een lid van het Rydercupteam

zal ook op Zandvoort acte

de précense geven: Colin

Montgomer. De Schotse topper,

is van mening dat het KLM
Open perfect in zijn planning

naarde Rydercup past en heeft

aangekondigd naar Zandvoort

te komen.

Colin Montgomery

Nederlanders

Van de Nederlandse professio-

nele golfers hebben zowel

Maarten Lafeberals Robert-Jan

Derksen aangegeven naar

Zandvoort te komen. Lafeber is

zelfs ambassadeur van het KLM

Open en eindigde vorig jaar als

25e in het klassement van de

Europese toer, zijn hoogste klas-

sering ooit. Tevens is hij een van

de weinige Nederlandse golfers

die het Nederlandse toernooi

won (2003). Ook de verrassen-

de winnaar van vorig jaar,

Gonzalo Fernadez-Castaiïo, zal

naar de Kennemer komen om
zijn titel te verdedigen.

De organisatie verwacht rond

de 50.000 bezoekers tijdens het

hoofdtoernooi.

Gemeente stopt met
redactionele pagina
Gemeentenieuws

Vanaf 1 januari werd de ach-

terpagina van de krant een

aantal weken gevuld met

nieuws van de gemeente

Zandvoort, geschreven door

de gemeente Zandvoort. Dit

was een experiment om te kij-

ken of het mogelijk zou zijn

om de inwoners wekelijks te

voorzien van nieuws uit het

raadhuis.

Helaas is gebleken dat dit een

te zware belasting is voor het

ambtenarenapparaat. Ton van

Heemst, woordvoerder: "Het

leek van tevoren haalbaar,

maar in de praktijk bleek het

niet van de grond te komen.

In goed overleg zijn de

gemeente en de Zandvoortse

Courant onmiddellijk ermee

gestopt. De gemeente blijft

zoeken naar mogelijkheden

om uvia de krant van meer

informatie te voorzien. Wij

denken aan incidentele,

aparte advertenties over één

onderwerp. Wij houden u

hiervan op de hoogte!"

Vanaf vandaag zult u dan ook

op de achterpagina weer de

vertrouwde advertentie kun-

nen zien van makelaar Ce n se

&van Lingen, die vorig jaar

ook al wekelijks deze pagina

sierde. Cense & van Lingen

was bereid voor het gemeen-

telijke experiment afstand

te doen van de opvallende

achterzijde. Wij zijn blij dat

ze weer terug zijn op onze

achterpagina.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

De zoveelste klap

De bewoners van de Dr.C.A.

Gerkestraat ergeren zich al

jaren aan het rijden mette
hoge snelheid door deze

straat, met als gevolg dat er

veel ongevallen gebeuren.

Bijvoorbeeld op de hoogte

van de Oranje Nassauschool,

waar een poosje terug twee

auto's waren doorgeschoten;

één bij het muurtje van de

school en de andere kwam
tot stilstand bij het stenen

muurtje van twee huizen

verder op. Ook op de hoek

Gerkestraat/Tolweg is af-

gelopen week met tussen-

pozen van een paar dagen,

een auto met een klap tegen

een muurtje en een tegen

een boom aangekomen.

Nu zullen de ongevallen

mede veroorzaakt zijn door

een eventueel glad wegdek,

maar je zal maar net op

de stoep lopen of je kind

op de stoep hebben spelen.

Jaren terug waren er plannen

om deze onoverzichtelijke

hoek samen met het kruis-

punt Zandvoortselaan/

Kostverlorenstra at/Tolweg te

veranderen, maar het is

altijd bij plannen gebleven.

Waarom worden deze krui-

singen niet gelijktijdig aan-

gepakt om de veiligheid

te verbeteren wanneer de

Zandvoortselaan open gaat?

Of moet er eerst echt iets

heel ergs gebeuren voordat

men tot actie overgaat?

De kunst van het weten
Dit jaar wordt het Museum-
weekend op 8 en 9 april voor

de 25ste keer georganiseerd op

initiatief van de Museum-
vereniging. Meer dan 500

musea in het hele land doen

mee aan dit traditioneel uit-

bundige week-

end en bieden

gratis entree

aan. Het thema
van het weekend

is de Kunst van

het Weten, want

een museum is

bij uitstek een

plek om kennis

te vergaren. Ook

het Zandvoorts

Museum doet mee aan het

weekend. Iedereen is van harte

welkom om kennis te maken

met de geschiedenis van

Zandvoort en om tevens

de tentoonstelling "Kleur

koesteren" van Nel kerkman

te bewonderen. Op zondag

9 april is zij vanaf 13.00 tot

17.00 uur in het Zandvoorts

museum aanwezig om een

demonstratie te geven en

te vertellen over haar zijd e-

technieken.

Gratis kunst

U hoeft zich het aankomende

weekend van 8 en 9 april niet

te vervelen, want er zijn buiten

het Zandvoorts museum nog

meer kunstactiviteiten te

bezoeken. In hetzelfde week-

end heeft Donna Corbani open

atelier aan de van

Speijkstraat 5, waar

kunstliefhebbers tus-

sen 12.00 en 18.00 uur

welkom zijn om haar

werken te aanschou-

wen. Ook de Beelden-

de Kunstenaars Zand-

voort tonen op 9 april

hun éénmalige, ge-

zamenlijke expositie

"kunst aan huis" aan

de Haarlemmerstraat

13 D.Wilt u niet alleen

kunst zien maar ook

horen dan kunt te-

recht op zondagmid-

dag 9 april om 15.00

uur in de Protestantse Kerk,

Kerkplein 1, waar het (kamer)

strijkorkest "die Haerlemsche

Musijckcamer" een concert

geeft. Hoort en zegt het voort.

De kunst om bij elkaar te

blijven

Bent u zaterdag 1 april er ook

ingestonken? De Zandvoortse

Courant stond verleden week

vol met diverse 1 april grap-

pen (zie elders in de krant).

Beslist geen 1 aprilgrap was

het 25 jarige huwelijk van

Gert-Jan B I u ijs met zijn Herma.

Het zilveren bruidspaar, ge-

tooid met sluieren hoge hoed

aangeboden door chauffeur

De Roode.werd in een open

auto en met rammelende
blikjes opgehaald voor een

groots feest op het strand.

Eigenlijk wel het vermelden

waard, want een 25 jarig huwe-

lijk is in Zandvoort uniek.

Goed scheiden wordt
beloond

Eindelijk resultaat van mijn

inspanning om de groenafval

te scheiden tussen de grijze

en de groene vuilnisbakken.

Bij de Remise aan de Kamer-

lingh Onnestraat 20 kunt

u op zaterdag 15 april van

10.00 tot 13.00 uur gratis vier

zakken compost ophalen.

Het is een éénmalige actie

en u krijgt ze op vertoon van

een geldig legitimatiebewijs

mee. Het voorverpakte com-

post is geschikt voor alle

tuinplanten en hiermee

bedankt het afvalbedrijf de

Meerlanden en de Gemeente

Zandvoort u voor het inza-

melen. Wel snel erbij zijn

want op is op!



Bestel de ZandvoortPas en profiteer

ook van de vele voordelen in veel

Zandvoortse bedrijven!

HAARLEMMERSTRAAT 66, ZANDVOORT

ZAT. 08/04/2006 VAN

11:00 TOT 13:00 UUR.

Woonhuis op 4011TI
2

perceel, 5 slaapkamers

en een vrijst.gastenver-

blijf.Woonopp. ca loom
2

Vraagprijs: € 568.000,= k.k.

^̂ GREEVEN
Max Euwestraat 19, 2042 RA Zandvoort

T.023-57 39 234 - F.023-57 39 227

Mobiel. 06-28 024 134

Internet: www.greevenmakelaardij.nl
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Harry Coerts, nieuwe gemeentesecretaris

NOTEER DEZE NUMMERS IN UW AGENDA:

5716105 06-1213 6131

Want mocht u onverhoopt een keer de krant niet

ontvangen he b ben, dan kunt u vrijdagmiddag na

14.00 uur bellen. De krant wordt binnen 24 uur

nabezorgd.

Of u kunt de krant gratis afhalen bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Gemeente, centrale balie

- Bibliotheek, Prinsesseweg 1

- Bloemenmagazijn W. Bluys,

Winkelcentrum Nieuw Noord

1 - Redactiekantoor Zandvoortse Courant, Hogeweg32J

Sinds februari 2006 heeft de gemeente Zandvoort een nieuwe

gemeentesecretaris. De opvolger van interim Harry van Gestel,

is de 47-jarige Harry Coerts. Coerts is geboren in Appingedam,

(Groningen) en heeft gewoond in Dongen, (Brabant) Domburg,

(Zeeland) en Veenwoude (Friesland). Nu is hij dan aangespoeld

in Zandvoort.

Gemeentesecretaris Harry Coerts

Maar wat is nu een gemeen-

tesecretaris? Wat doet zo

iemand de hele dag? In zijn

riante kantoor met uitzicht

op het Raadhuisplein, legt

Coerts uit dat je zijn functie

het beste kunt vergelijken met

een algemeen directeur in een

bed rijf. "Ik ben de baas van het

ambtelijke apparaat van de

gemeente Zandvoort. Mijn

functie is tweeledig. Als eerste

ben ik de secretaris van het col-

lege. Ik bereid vergaderingen

van het college voor, zit erbij,

en zorg voor de uitwerking

van de besluiten. Ook ben ik

eindverantwoordelijk voor de

adviezen die het college krijgt.

Verder verzorg ik samen met

anderen de begroting van de

gemeente." Om dit te bewerk-

stelligen heeft Coerts een keer

per week overleg met alle

afdelingshoofden en eens in

de twee weken een vergade-

ring met het college. Als twee-

de is de gemeentesecretaris

eindverantwoordelijk over de

gehele ambtelijke organisatie.

Daar valt bijvoorbeeld de

plantsoenendienst onder maar

ook de gemeentelijke reiniging

en de publieksdiensten.

Een drukke baan dus voor

Coerts die tijdelijk nog in een

appartement in Zandvoort

verblijft. Officieel woont hij nog

in Veenwoude, maar is van plan

om zich met zijn gezin in

Zandvoort te vestigen:"lkzit nu

nog in de Provinciale Staten van

Friesland, dus kan ik nog niet

verhuizen." Veel heeft Coerts

nog niet van de badplaats kun-

nen zien, maar hij weet wel dat

Zandvoort erg leuk is om in te

wonen. "Het verlangen naarde

zee was groot en een gemeente

met veel toerisme en recreatie

spreekt mij aan. De gemeente

heeft grote plannen om Zand-

voort nog mooier en beter te

maken en daar wil ik graag aan

meewerken. Ook de mensen
waar ik mee werk zijn prettig.

Ze weten van aanpakken."

Op de vraag of hij emotioneel

betrokken is bij wat er leeft in

Zandvoort is het antwoord sim-

pe I : "Ik bekijk het zakelijk. De

gemeente wil Zandvoort tot

een nog betere en mooiere bad-

plaats maken. Projecten als

welness en zo, dat spreekt mij

aan." En als ik hem vraag over

de kwestie Middenboulevard

wordt het even stil. "Het gaat er

niet om wat ik wil, maar of het

binnen het budget past", geeft

hij uiteindelijk als antwoord.

Marianne Rebel exposeert in Den Haag

De Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel is door Siemens Nederland uitgenodigd om met

enige collega's een bijzondere expositie te houden op het hoofd kantoor te Den Haag vanwege

het 125 jarig bestaan.

Zij heeft daar veel nieuw

opvallend werk voor deze

bijzondere expositie kunnen

inbrengen. Vele genodigden

waren op de opening op

2 april j.L, alwaar de expositie

werd geopend door de Haagse

wethouder van Financiën

en Cultuur mevrouw Else

van Dijk-Staats. Een deel

van de opbrengst zal ten

goede komen aan Fonds

Slachtofferhulp. De expositie

zal tot eind april duren.

Rebel zit trouwens niet stil

want haar schilderijen met de

koeien zijn vanaf a.s. zaterdag

ook te bewonderen in een

speciale HOLY COW expositie

bij galerie George C-ent aan

de Prinsengracht 64

te Amsterdam. Marianne Rebel bij baar werk
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Stijn van Griensven gaat
naar Umond Noord

De Zandvoortse politie-

teamchef Stijn van

Griensven gaat verkas-

sen naar het nieuwe

team dat sinds kort

actief is in Beverwijk,

Heemskerken Uitgeest:

Umond Noord. De

benoeming gaat per

3 april aanstaande in.

Komende zomer zal

Van Griensven in Amerika de

zogenaamde FBI-traininggaan

volgen. Tijdens zijn studie

daar zal hij in zijn team
tijdelijk vervangen worden

door Wilfred van Mulligen,

zijn voorganger als teamchef

van Umond Noord. Wie Van

Griensven in Zandvoort zal

gaan opvolgen was bij het ter

perse gaan van deze krant nog

niet bekend.

Nog 2 weken
lang Paasactie

in de

Zandvoortse

Courant
UZandvoorts k
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Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de

voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletters

)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.,

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een

gesloten envelop, voeg €7,50 (contant)

toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant,

Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

ZandvoortseCourant bankrekening nr.

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas

bestelt wordt die, tezamen

met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappen-

tas, binnen 5 werkdagen

bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte te-

goedbon voor een Zand-

korrel, kunt u op een door

u gewenst tijdstip gratis

een Zandkorrel (mini-

advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS
1 ZANDKORREL



Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50

Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50

Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Haltestraat 34

2042 LN
Zandvoort

T. 023-5712801

cna

Samenwerken aan r*ndom«ni

ww4np9t*pri

msi:

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar (Jw Special»!

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedientf

bij U aan Huif

Tel: 023 - 571 24 13

M6rtto$A vöt^ens Politie KtwnriÉifc Wilig Won*n

Autobedrijf Zand voort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ti a^r-dla wint

r.j,-ntnr.f<r*---+:--:-?ïii ïl

www.autabedrhljluridv&cirt.nl

MeuKHm/ /eAAer- etov
Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 - Zandvoort

Tel.: 023-57 121 02

Op Kinderdagverblijf

Pippeioentje

Burg. Nawijnlaan 202, Zandvoort

is weer de halfjaarlijKse

KINDERKLEDINGVERKOO?
van topmerKen!

ZONDAG 9 APRIL
Van 22:00 UUr tot 26:00 UUr

alles nieuw en met

50% tot 70% Korting.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Surfshop aan Zee

ld* artikel voor I euro!
lui I *ur* mr «t **V

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers),

rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,

wintersportartikelen, inline-skates en meer!!

-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)

023-5718600 • www.sparke.nl

Gpineu - |dpam - V/at J..üLjh rarir.

WOK PALACE

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

_ . ... Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

(29 spfiï) ZOOG

Op WOENSDAG
12 APRIL

kunt u weer een marktkraam huren

voor de ROMMELMARKT !!!!!!

Dit kan in de Krocht vanaf 19.30

uur tot 20.30 uur.

Prijs per kraam € 20,00.

Let op!! Per persoon kunt u

maar één kraam huren

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 29 APRIL A.S.

gelateria

San

Schoolstraat 1

2042 VA Zandvoort

Telefoon/Fax 023-5718720

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Dejongere van deze week heeft meegedaan met de musical "een tijdsgroep bijvoorbeeld een

feest van kleur" van descoutinggroepSt.Willibrordus-Stella Maris. straatvoetbaltoernooi voor

Voor mij een aanleiding om hem uit te nodigen voor deze rubriek, jongeren. Ik kan hem vertellen

Zijn naam is Robby Brouwer en hij wordt op 8 november 15 jaar. dat er door jongeren daar hard

Hij woont samen met zijn ouders, broer Stanley en hond Max in aangewerkt wordt en dat

het centrum van Zandvoort. zijn wens snel in vervulling

gaat. De WhoZnext team

( leerlingen van het Wim
Gertenbach College) organi-

seert op 12 april voor de

Zandvoortse jongeren drie

activiteiten waaronder ook

straatvoetbal. Robby heeft

daar wel oren naaren is ge-

ïnteresseerd. Alleen kan ik

hem nog niet vertellen waar

het plaats vindt, dat komtvast

in de krant te staan. Met
Koninginnedag doet Robby

met de zeepkistenrace mee;

bij het idee glundert hij al. De

zeepkist gaat hij met hulp van

zijn vader in elkaar zetten en

zelfs zijn vader doet mee. We
zullen Robby op deze oranje

dag met spanning volgen. Wie

weet wint hij de race en dan

komt hij nogmaals in de krant.

'*ïfr '*+ '*• '**.-

Robby Brouwer

School

Robby heeft op de Oranje

Nassau school gezeten en

heeft daarna gekozen voor het

Sterren College Haarlem voor-

heen het Noordzee College

locatie Haarlem. Robby wist op

jonge leeftijd al welke studie-

richting hij ging kiezen. Hij

wilde graag in de horeca wer-

ken en dat heeft hij van geen

vreemden want zijn ouders

hebben een horeca bedrijf in

Zandvoort. Zijn liefste wens is

"Zwemmen in zee

om kok te worden in zijn eigen

bedrijf. Hij wil met de vakantie

kijken of hij in een restaurant

in Bloemendaal een baantje

kan vinden. Hij zit nu in het 2e

jaar van zijn opleiding en het

bevalt hem prima. Het leukste

vakvindt hij verzorging en dan

bedoelt hij de verzorging van

het voedsel en alles wat daar-

onder valt.

Interesse's

Vanaf zijn achtste jaar is hij

met een vriend naar de scou-

ting StWi II ibrordus gegaan om
te kijken of het leuk was. Hij is

er niet meer weggegaan en

vindt het nog steeds geweldig.

Je leert er heel veel en er is een

gezellige sfeer met een leuke

groep jongens. Ook hij is toen

met de scoutinggroep naar

Camp Done in Engeland mee
geweest. Momenteel zit hij bij

de verkenners die nu nog maar

uit zeven jongens bestaan

maar straks wordt de groep

weer groter. Het was een leuke

ervaring om met de musical

op 26 maart mee te doen. Hij

had met nog een paar andere

een dubbelrol dat betekende

veel tekst en veel uit je hoofd

leren. De hele scouting heeft

een jaar gerepeteerd voor de

musical en de uitvoering is

(vond ik als toeschouwer) een

geweldig spektakel geworden.

is niet mijn hobby"

Verder golft Robby vanaf de

oprichting op de Open Golf

Zandvoort. Hoewel hij al in

het bezit is van zijn Golf

Vaardigheids Bewijs (GVB)

heeft hij nog een keer per

week les. Het is een individue-

le sport dus Robby is niet

afhankelijkvan iemand anders.

Robby is bij navraag geen

lezer en muziek heeft ook niet

zo zijn interesse, wel is hij veel

achter de computer te vinden.

Af en toe gaat hij naar strand

maar een echte strand freak

is hij niet.

Zandvoort

Robby heeft als peuter in

Wieringerwerf gewoond maar

hij vindt Zandvoort veel

gezelliger. Vooral in de zomer

wanneer er weer muziekfes-

tivals zijn in het dorp. Wel

mist Robby iets voor zijn leef-

*

De
Kmcferfiaek

Tulp en
hyacint

Op de tafel staat een pot

met een hyacint

ruik eens even....

mmmmm
'k geloof dat je het lekker

vindt.

Op de tafel staat een pot ir

met een tulp, wat raar!

Ruik eens even

dat is gek

Die ruikt nergens naar.

Op de tafel staat een pot

nu met een narcis.

Ook een bol en ik geloof.

dat dat de mooiste is !

Narcis, tulp en hyacint.

*ry Jij mag zeggen

welke bloem

u jij de mooiste vindt!

Lienke

'*
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Metamorfose Protestants

Jeugdhuis

In welk jaar de Hervormde Consistorie is gebouwd, is onbekend.

Maar men vermoedt rond 1940. Wel is bekend dat in septem-

ber 1958 de hal en de keuken van de consistorie achter de kerk

samengetrokken werden tot een zaaltje met plaats voor

ongeveer 150 personen. Aan de andere zijde werd een vleugel

bijgebouwd die toegang gaf aan hal, keuken, garderobe,

toiletten bergkasten en een filmcabine.

In al die jaren is er met betrek-

kingtot de toiletten en keuken

van het 'jeugdhuis' achter

de kerk niets gedaan. Vooral

de toilettengroep was een

doorn in het oog van

de kerkvoogdij Protestantse

Gemeente Zandvoort. Immers,

als gastheer van de maande-

lijkse concerten van Stichting

Classic Concerts vond men dat

detijd rijp was voor een nieu-

we metamorfose. Door giften

gelegd. De oude filmcabine

is ontmanteld en is in een han-

dige voorraadkast veranderd.

Het interieur uit de tijd van de

jeugdvereniging 'Vliegende

Schotel' is onherkenbaar.

Mooie tafels en stoelen staan

in de zaal en aan de wanden
hangen prachtige winterse

aquarellen, gemaakt door kun-

stenaars uit de kerkgemeente.

De kunst wordt straks om-
gewisseld voor aquarellen in

en geldopbrengsten van de

bazaars kon men een begin

maken met de plannen. Onder

de bezielende leiding van

de heren Stam en Stobbelaar,

met hulp van elf enthousiaste

vrijwilligers en ondersteuning

en sponseringvan de Zand-

voortse ondernemers, ging

men aan de slag. Het resultaat

is na acht weken keihard wer-

ken verbluffend. De keuken

met afwasmachine is een

plaatje, lekker ruim en over-

zichtelijk, de toiletten zijn

op seniorenhoogte aangepast

en voorzien van mooie tegels.

Er is een nieuwe centrale

verwarming aangebracht en

op de vloer is marmoleum

lentesfeer. De bedoeling van de

kerkvoogdij is, om in het najaar,

de ruimte te gaan verhuren.

Momenteel wordt de zaal

gebruikt voor vergaderingen

en zijn er repetities van het

kerkkoor en het jeugdkoor.

Als experiment is de ruimte

wekelijks verhuurd aan een

mevrouw die Portugese les

geeft. Aankomende zondag-

middag 9 april kunt u in de

pauze van het maandelijkse

concert de metamorfose

bewonderen.

Voorverhuur kunt u contact

opnemen met de heer C. Stam

tel: 023-5718007 of per e-mail

corengreet@casema.nl

JONG IN ZANDVOORT
Heb je iets te melden over Mail dan naar

jongeren in Zandvoort? de redactie:

Of wil je ook je zegje doen redactie©

en is je leeftijd tussen zandoortsecourant.nl

. 13 jaar en 23 jaar? of bel 023 5732 752 J



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Welzijnsorga" r*

voorZan«
v

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Cursussen
Word 2

Deze cursus is voor cursisten die de cursus Word en

Windows al hebben gevolgd en zich meer willen ver-

diepen in het programma Word. In deze cursus leert

u gebruik maken van vele handige trucs en toepas-

singen van Word. Na het volgen van deze cursus, heeft

u voldoende kennis om complexe handelingen te ver-

richten en geavanceerde documenten te maken.

Bovendien kunt u de alledaagse handelingen met
Word veel efficiënter verrichten.

Prijs voor 6 lessen x 2 uur: €125,-

Handleiding:€ 12,50

Start datum 20 april 2006 16.15-18.15

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong

uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij

ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren

graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd

zouden willen zien.

Daarom hebben wij besloten om zo'n middagi maal

per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.

Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale

middag'Mokum in Zandvoort'opvrijdag2i april 2006

van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op

locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.

Wat kunt u verwachten:

Amsterdamse gezelligheid

Amsterdamse muziek

Kleine hapjes

Thema's rond Amsterdam
Natuurlijk contact met oud-Amsterdammers.

Voor vervoer kunt u gebruikmakenvan de Belbus

wanneer u even belt naarTel. 5717373.

De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag

geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald

u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt isdatdewensvan de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 10.00 -12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 -14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 -11.30 uur

Tieners & Jongeren Qlub'n
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. ledere 2

weken is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek

waar je kunt tafelvoetballen, tafeltennissen, film kij-

ken maar ook dansen en luisteren naar jouw muziek.

Dit = deplekwaarjullieelkaarkunnen ontmoeten.

Elke vrijdag van 20.00-22.00 uur. De entree is 1 hele

euro. Dus kom eens langs en neem ie vrienden mee!!!

RADIO* TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 The Groove Empire

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

18.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeente raad vergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTVN-H
RADIO*!"* N01ÏHD-H0LLA.ND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Prime
therapeutic new comedy

afgestudeerd. Hoewel Rafi

zich bewust is van het

leeftijdverschil, valt ze

als een blok voor deze

14 jaar jongere man. Als

Dr. Metzger haar over-

tuigt van het feit dat het

leeftijdverschil er niet toe

doet, geeft Rafi de relatie

een kans. In haartherapeu-

tische sessies beschrijft zij

de relationele ontwikke-

lingen tot in het kleinste

detail. Dan komt Dr. Lisa

erachter dat deze jonge-

man niemand minder dan

haar eigen zoon is. Het

grote leeftijdverschil blijkt

niet langerde enige uitda-

ging te zijn, die het kers-

verse stel moet overwin-

nen. Ook hun verschillende

achtergronden en de plot-

selinge bezwaren van Dr.

Metzger zorgen voor de

nodige spanningen.

(Bron-.lndependent Films)

Rafi (UmaThurman), een

37-jarige producente, pro-

beert haar recente schei-

dingte verwerken. Daarbij

heeft ze veel steun aan

haar therapeute Dr. Lisa

Metzger (Meryl Streep). Zij

helpt Rafi om haar angst

voor intimiteit te overwin-

nen en moedigt haaraan

om weer te gaan daten.

Dan ontmoet ze David

(Bryan Greenberg),een 23-

jarige schilder, die net is

Filmprogramma
Oó april t/m 1 2 april

Dagelijks
13.30

Dreamer,
mijn droompaard

rturt Ritsel
Dqkofa Fanning

' NEE*HLJtNrïsE¥EHÉ

Dagelijks
16.00

Nanny
McPhee,
de magische khderjuf

Do. t/m Di.

19.00

PRIME
A chi'M|h.'iiriL- nrw cuumly

©
Meryl Streep
Urra Thurman

Dagelijks
21.30

IfTHEI

Jcaquin Phoenix
Reese Witherspoon

I©

Woensdag
19.30

iMarchof the

Penguïns
A Commenloar:
\(Q Urbanus.

Circus Züridvoorf
Gasihuisplein 5 r

2042 JM, Zandvoort
raMtKKBiMl-f»'%r>l

www.circuazandvoort.nl

Muziek van Nat King Cole in Zandvoort

Martien Oster, gitarist en

zanger, vertolkte op zondag-

middag 2 april in de Krocht

van Zandvoort, op bijzonde-

re wijze, bekende stukken

van de in 1965 overleden Nat

King Cole. Cole was in de

jaren vijftig een beroemde

popzanger en een fenome-

nale pianist. Ook was hij

baanbrekend omdat hij

als zwarte een televisie-

programma presenteerde.

De muziek van Nat King

Cole stond deze zondagmid-

dag centraal in het op één

na laatste concert van 'Jazz

in Zandvoort' van trio Johan

Clement.

Door Nel Kerkman

In de afgelopen maanden zijn

er in gebouw de Krocht diver-

se muziekthema's ten gehore

gebracht, zoals onder andere;

Frank Sinatra.Stan Getz, Peggy

Lee en Oscar Peterson. Op
2aprilwasdemuziekvan Nat

King Cole (1919-1965) aan de

beurt. Het trio van Johan

Clement had Martien Osterals

gast uitgenodigd en Gijs

Dijkhuizen (drums) was een

perfecte vervanger voor de

afwezige Frits Landesbergen.

Verder waren twee fantastisch

spelende musici aanwezig met

aan de piano Johan Clement

en Eric Timmermans op de

contrabas. Dat Martien Oster

een gitaristen zanger van zeld-

zame klasse is, was d u id el ij k te

horen. Voor de aanwezigen

was het genieten van zijn

sublieme gitaarspel in combi-

natie met zang. Martien Oster

Gitarist Martin Oster

trad ondermeer op met Chet

Baker, Toots Thielemans,

Madeline Bell en tourde jaren

geleden met de toen nog

onbekende Diana Krall door

Zwitserland.

De jazzmiddag werd geopend

door het trio Johan Clement

met een stuk van hun nieuw-

ste Cd 'On request'. Daarna

nam Martien Oster de lead

over en startte met 'lts only a

paper moon', gevolgd door de

alom bekende liedjes van Nat

King Cole. Want wie kent niet

Straighten up and fly right,

How deep is the ocean,

Honeysuckle Rosé en Sweet

Georgia Brown. Het is altijd

verbazingwekkend om te zien

hoe goed men elkaar muzikaal

aanvoelt. Van te voren wordt

er met de gastspelers het

repertoire doorgenomen, daar-

na wordt er heel kort inge-

speeld en zoals gezegd is het

resultaat altijd prima. Ook nu

weerwas in het mooi gespeel-

de en gezongen 'Moonlight in

Vermont' het harmonieuze

Foto: OvM Fotografie

samenspel te voelen tussen

gitarist en piano. Enkele lied-

jes bleven in de authentieke

Nat King Cole stijl en anderen

kregen door knappe improvi-

satie een geheel eigen stijl,

maar wel altijd met een knip-

oog naar Cole. Als sluitstuk

was de song 'Smile' een posi-

tieve bijdrage van een gewel-

dige middag. Met een big smile

bedankte Eric Timmermans
iedereen voor zijn aanwezig-

heid en vertelde het verheu-

gende nieuws dat het volgen-

de seizoen 2006-2007 van J azz

in Zandvoort in de Krocht door

zal gaan. Dat was voor de vele

fans die de jazzmiddagen

trouw bezoeken een extra

applausje waard. Het slotcon-

certvan seizoen 2005-2006 is

op7 mei om 14.30 uuren de

bekende drummerJohn Engels

is dan als gast aanwezig.

Noteer deze datum in uw
agenda en reserveer alvast via

de website (www.jazzinzand-

voort.nl) of per telefoon (023-

5310631), dan bent u verzekerd

van een heerlijke jazzy zondag.

Klassiek concert in Protestantse kerk

Promoten van klassieke muziek in Zandvoort. De eerste en belang-

rijkste doelstelling van de Stichting Classic Concerts. Aanstaande

zondag 9 april om 15.00 uur wordt de klassieke muziekreeks

vervolgd met een middagconcert door 'Die Haerlemsche

Musyckcamer'.

Onder leiding van André

Kaart worden in de Protes-

tantse kerk opmerkelijke

composities van onder meer

G.F.Handel en S.Rachma-

ninov ten gehore gebracht.

Gratis en voor iedereen

toegankelijk.Op die manier

hoopt de Stichting de

drempel weg te nemen om
een concert te bezoeken.

Klassieke muziek van hoge

kwaliteit en voor iedereen

bereikbaar. Dat is waar de

Stichting Classic Concerts

Zandvoort naar streeft. Met
zowel grote als kleine con-

certen biedt de Stichting

een brede selectie aan klas-

sieke muziek.

Na afloop zal gecollecteerd

worden voor restauratie

van het beroemde Knip-

scheerorgel uit 1849. Zowel

inwoners als badgasten zijn

van harte welkom.
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'Bruid van Haarlem'
aardkundig monument

De provincie Noord Holland heeft 'De Bruid van Haarlem', een

stuk duin in het Nationaal Park Zuid Kennemerland, uitgeroe-

pen tot aardkundig monument. Dit houdt in dat dit parabool-

duin een extra bescherming krijgt. Per jaar wordt slechts één

keer een aardkundig monument in onze provincie aangewezen.

De afgelopen jaren is gekozen voor het zogeheten loopduin De

Bleek bij Egmond, de oude strandwal bij Spaarnwoude (met

daarop het historische kerkje als monument), de keileembult

op Wieringen en het Naardermeer. Vorig jaar kwam daar het

Alkmaarder- en Uitgeestermeer bij.

Gedeputeerde Staten is van

mening dat 'De Bruid van

Haarlem' vol ledig voldoet aan

de gestelde criteria voor aard-

kundige monumenten. Aard-

kundige waarden zijn de aard-

kundige kwaliteiten van natuur

en landschap. Onder het begrip

aardkundige waarden vallen

geomorfologische (de vormen

van de aardoppervlakte), geo-

logische, bodemkundige en

geohydrologische (de kring-

loop van het water boven, op

en onder het aardoppervlak)

verschijnselen.

Veel mensen weten nog uit

hun kindertijd dat er helm

werd ingeplant om stu ifplek-

ken vastte leggen. Hoe anders

is het nu! Hele duinen en val-

leien, zoals 'De Bruid van

Haarlem', in de buurt van

ingang Parnassia, worden kaal

gemaakt en wejuichen als het

duin aan de wandel gaat. De

natuurwaarde van stuivend

zand is pas laat bekend gewor-

den. Behalve dat het er spec-

taculair uit ziet, is verstuiving

de motor van het duinecosys-

teem. Kalkrijk zand komt aan

het oppervlak, waar planten en

dieren van profiteren. Er wor-

den nieuwe duintjes gevormd.

Hier kunnen zich eenjarige

bloemen en duinviooltjes ves-

tigen, die weer parelmoervlin-

ders aantrekken.

In de winter van 2002/2003 ' s

door nv PWN Waterleiding-

bedrijf Noord-Holland het

paraboolduin 'De Bruid van

Haarlem' gereactiveerd. Het

is de tweede grootschalige

reactivatie door het PWN
in Zuid-Kennemerland. Doel

van de reactivatie is om te

onderzoeken of dergelijke

grootschalige maatregelen

duurzame verstuiving tot

gevolg hebben, waarmee langs

'natuurlijke'weg nieuwe duin-

valleien kunnen uitstuiven.'De

Bruid van Haarlem' is een

groot, samengesteld parabool-

duin. De parabool bestaat uit

een lagere, westelijk gelegen

lob, en vlak daar achter een

hogere kop. Op het moment
van vorming was er mogelijk

sprake van een kleinere para-

bool die een grotere parabool

aan het inhalen was.

Wil jij ook

deze krant

bezorgen?

Voorinformatie

of aanmelden,

Bel 023 - 573 27 52

of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl

£>



6 april t/m 12 april

Malse Kocelbiefstuk
3 stuks €6,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

FOTO MENNO GORTER
Anfleo} tn DuW, Uw Mn h* !«*"•»

Gratis
Een wegwerpcamera : - - ^ :

»

voor
Z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

ftrcfe KraJh!M ?«iln»l < Ti. SÖÏ 4ÏSMM

wwTWiftrtömtnirogortcrHol

^Heather
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

AA O^NQWN MIDDELKOOP© FOTOGRAFIE
REPORTAGES - LYE.WMEJTTEH - POHUCTTBI

1 0% korting vo<nr

ZandvoortPa [houders

f-nud liilLri^uv-ri'-DlWjiiJi'hP.ril

www.ovmfciioCrafie.nl

E-ondWorl *i» IflDdviHirfvrs op hi>
bijzondere moniar in beeld

n acfcMii

WWWJAMCVOOflnHflEf

,
TDPSLAGER

1 kilo

Rundergehakt

voor € 5,-

VJEEHJMili

Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451
è"ê

^S'^^&Z-BIZ

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel: 023-571 25 54

rVQOtfï

,*«*

I

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

*
^lN?y

DEKBED
Super

Matrassen stunt

15 cm dik polyether matras

Met een sterke vrolijk

gekleurde matrashoes

ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90x200 29.50

140x200 49.50

160x200 59.50

Thuisbezorgen € 12,—

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas

gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey

hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

WIDUII

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

Veilig en verant-

woord bruinen!

Voor Pashouders

5% korting op

jvM**u*4i- zonnecosmetica.
amntJtiaaTi

Burg. Engelbertstraat 96,

2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

Voor alle Zandvoort Pashouders de
aanbiedingen van deze week

Ook diverse strandpaviljoens zijn aangesloten. Let op de opvallende blauwe stickers in de deelnemende paviljoens.

M^A
Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een

nieuwe set kunstnagels in de maand april*

* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

Koene Getfnincf Servies hl ft

^m ^^ ^^ ^^M10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

i gratisZANDVOORT SHOOTFPJ

1 ili
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

-^4

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Voor Pashouders in april

Eerste

Meibockbiertje

GRATIS!!!
ELKE DAG GEOPEND VANAF L5J30 UUR

bl&ewett Qon zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

UfDe yfiwwe Tuur"
~Voor ZandvoortTashoucCers

25% korting op de

geheCe rekening!
(max. 4 personen)

Maandag t/m.

vrijdag

(niet geCdig

opfeestdagen)

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort

^J \\ TeC: 023-5714497

Voor de ZandvoortPashouders

10% Korting op
rolgordijnen +
Gratis meten
en plaatsen

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005

V website: www.ed-onel.nl J

l

AXUFUÏÏÏFJiUliZai

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Op de babyartikelen

10% korting!

Onze nieuwe collectie Sia is binnen.

fiVrnuiMf fyfittAf

ZandvoortPas houders

5% korting in april

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

: 8.00 t/m 14.30

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

" '
I Jjuiaif.

de

Op veRwon van èe

ZanèvooKT?as

h] her waanèwenu a

€29,50

C\rzj r PuriU

7.uHiVjü'L

1 glas wip gnansl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

#***•*
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• * • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

TCaids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% (qprting op gordijnen.

************
<Vr. J.gMezgerstraat32 lel: 5715084

ivzvzv.petrasplaidspilloivs.nl

Cfj-mees - Japans - Wufc; Restaurant

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankje

It/mdol&f^.oouut
nva

vrij
t/m- z°n

16.00
•

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00

op de aanschaf van een jaarkaart.

Met deze jaarkaart kunt

u alle evenementen

bezoeken die in 2006

op het circuit plaatsvinden.

M
In plaats van €115,00

betaalt u slechts €95,00

www.circuit-zandvoort.nl

info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740

Jaarkaart is geldig tijdens alle evenementen in 2006, met uitzondering van A1 Grand Prix.

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

= Broodje Shoarma €3,50

-jjj Tu rkse pizza € 2,50

*£ Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

/pannenkoekenhuis

^•eerover

et de

Radpannenkoek (€ 6,50)

je eigen cadeautje

draaien!

^trnndtveg 1

Tfel: (02?) 57? 87 40
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Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38 —

ZAndvoorT

ft

ft

ft
ft

««*»»&&««&;&

Take Five
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

PAASBRUNCH
Ie en 2e PAASDAG van 12.00 uur - 15.30 uur

€ 29,50

Amuse

HUISCEROOKTE ZALM
MET ZACHTE WASAB I-CRÈME EN GEMARINEERDE

KOMKOMMER
• • •

Geroosterde rode poon en coouille
MET KREEFTEN BEURRE BLANC

• • •

Lamsrug en asperges
MET LAVENDELHONING EN MINTJUS

• • •

Italiaanse liefde

ZACHTE KARAMEL EN ADVOCAATMOUSSE MET
AMARETTO

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

Yiitï- in piigrnchiin ira/r fit AauiifHHtt'gritl

Keuzeweektnenu
(ma tlm vrij)

Garnalenkroketjes
Carpaccio
Vissoep

Forel van de grill

Pepersteak
Zalmfilet van de grill

Coupe amaretto
€16,75

Vi*ït ïnfiifiMjriïf ^fn*rt*ttit ui. 02}-57iS4^>0

fr/*fh'H<i ttlH f".Üftlit JJ.Üf)r U'ói'llijLtg jfrtrAIWJ

^P + ctitt«* - Jd|Hni - Vfati I..£ilJH TlJMt

«£« WOK PALACE

met (M& 1Re4tawia«tt (Uj een

cöiaet&je van de >$aa&.

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

café

mstraef
Alé u uw ei niet kwijt kunt,

komt u maar naar

De Lamstrael

Haltestraat 52

Take Five
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 8 april t/m 21 april € 24,50

VlTELLOÏONATO
OF

Ceasar Salad
OF

ASPERGE-SPINAZIE SALADE
METGEPOCHEERD El EN ROOU EFORTDRESSING

Harderfilet uit de oven
MET MOSTERD TOMAAT EN BRIE

OF

Frans scharrelspeenbig
metXerez-frambozen jus de veau

OF

Risotto
MET GROENTE EN CROÜTE

• • •

Dessert van de dinerkaart

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

LKippGteaf
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 02.1 - 57 37 l(KI

EETCAFÉ

*PAASMENU*
* SPAANSE OVENSCHOTEL
* RIBEYE ca. 250 gr. met kruidenboter

* BOSVRUCHTENMOUSSE

26,50
euro

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22

2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855

keuken open tot 22.00 uur «dinsdag gesloten

Modern Art
Op 29 maart ging ik, nieuwsgierig en een tikkeltje opgewonden,

rond de klok van half elf's ochtends(!)op weg naar Modern Art,

een kledingwinkel tegenover het Holland Casino. Mij stond een

modeshow van de lente- en zomerkleding 2006 te wachten!

Door Noa

Bij het woord 'modeshow'

dacht ik meteen aan de mode-

shows in Parijs en Milaan.

Groots, trendy, magere model-

len en uiteindelijk de 'glamo-

rous' ontwerper die aan het

eind van de show een glimp

van zich laat zien en het

applausvan het enthousiaste

publiek in ontvangst neemt.

Oké, ik geef toe dat die gedach-

te wel erg overdreven was. Bij

Modern Art kwam ik in een

klein gezellig winkeltje, waar

de bezoekers stilletjes om zich

heen keken, afwachtend op de

modellen die de de kleding

zouden gaan presenteren.

Met mijn pennetje in aanslag

keek ik om me heen en zag

prachtige, kleurige kleding

in de winkel hangen. Het

waren niet zomaar kleren,

nee, het waren kunstnijver-

heidskledingstukken!

Beschilderd, geweven, bedrukt

en gebreid. Alle technieken

werden gebruikt om van een

'saaie' stof een ware kunst te

maken. Eigenaar Anneke

Bottinga en haar man John

runnen samen met hun

verkoopteam de win kei. "We
zitten al 51 jaar in Zandvoort.

Mijn moeder begon hier met

het verkopen van stoffen en

verheidskleding, veel acces-

soires, maar ook glaswerk.

Daarzullenvan4 tot en met

6 april ook modeshows wor-

den gehouden", aldus Anneke

Bottinga.

De naam zegt het al: Modern

Art heeft een link met kunst.

Dat merkte je ook aan de

bezoekers alias klanten die

een stoel voor de modeshow
hadden gereserveerd. "De

kledingstukken zijn net schil-

derijtjes. Het is zo prachtig

MODE
_l£LL

kleding.We hebben uitsluitend

spullen die met de hand zijn

gemaakt. Het is exclusief,

origineel, veel kleur en alle

stoffen zijn natuurlijk. Mijn

dochter runt ons andere

winkeltje in Beverwijk. Daar

verkoopt ze ook kunstnij-

What's
new and what's

hot!?

De zomerse warmte komt
steeds dichterbij. Korte broe-

ken, rokjes, korte mou-
wen kortom, meer bloot.

Je wilt er straks natuurlijk op

en top uitzien in je zomerse

outfit.Waar begint dat mee?

Met een mooie bruine huid

natuurlijk!

De zonnebank staat nog

steeds op nummer 1 als het

gaat om bruinen. Ga je liever

niet onder de zonnebank, wil

je het op een veilige manier

doen, dan is zelfbruinende

crème DE uitkomst.

gemaakt! Soms is het wel een

beetje aan de dure kant, maar

ik doe wel veel ideeën op hier",

vertelteen bezoeker in regen-

boogkleding. Zij vervolgt: "Ik

koop hieral meerdan 25jaar

kleding en nog steeds is alles

steeds anders. En je wordt hier

Bruin
zonder
zon

Van goedkoop tot zeer duur,

van crèmes tot doekjes.

Zelfbruiners hebje in alle soor-

ten en maten. Een paar aanra-

ders uit het assortiment:

• Lóreal Sublime Bronze

Bodyspray €12,49

• Clinique Self-Sun face/body

(factor 15) €22,95
• Payot Autobronzant face &

body (factor 8) €25,30
• La n ca ster fa ce & body

selftan silk bronze (factor 6)

€26,-

• Dermalogica Protective

selftan €46,-

• Estee Lauder Sun

Performance towelettes

€29,- per 10 doekjes

Zandvoortse Courant • r

door de verkoopsters erg goed

geholpen!". De kleding die

Anneke inkoopt zijn niet voor

de doorsnee mens. "Je moet
een eigen stijl hebben ontwik-

keld en dat krijg je pas met de

jaren mee. We drukken geen

stempel met: 'dat is de mode'.

Hier koopt men omdat het

mooi is en niet omdat het de

trend is."

De artistieke spullen haalt

Anneke uit kleine ateliers, maar

ook grote beurzen in binnen-

en buitenland bezoekt zij

menigmaal. De merken die bij

Modern Art verkocht worden

zijn onder andere: UNICA,

SKORPI, FINN FASHION, ESME-

RALDA. En dat liet het verkoop-

team van Modern Art dus,

samen met Anneke en haar

dochter.tijdens de modeshows

van 27 tot en met 31 maart

zien. Echtgenoot John sprak de

bezoekers toe en informeerde

hen over de gedragen kleding.

En na afloop kregen de klanten

de kans om de prachtige kle-

ding te kopen. "In verhouding

komen nietzoveelZandvoorters.

Waarom dat zo is weet ik

eigenlijk niet. Maar je collega

Nel Kerkman komt hier wel

shoppen!" Dat vind ik ook niet

zo gek: een ware kunstenares

dient ook kunstenaarskleding.

Hoe ga je te werk...

Scrub de huid eerst grondig.

Dode huidcellen verdwijnen op

deze manier en je kan nu mooi

egaal bruin worden. Neem de

tijd om jezelf goed in te sme-

ren. Laat geen klodders achter,

smeer alles goed uit om stre-

pen te voorkomen. Knieën,

enkels en ellebogen zijn

gevaarlijke plekjes als je met

een zelfbruiner te werk gaat.

De huid is op die plaatsen vrij

ruw en er wordt daarom meer

crème opge- s
nomen. Was
je handen,

desnoods

twee keer,

goed met
zeep als je

klaar bent. De

crème moet

goed drogen

als je klaar

bent. Wacht

zekereen uur

met aankle-

den of naar

bed gaan.
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ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

7ANUYOORT

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café BI u ijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restau ra nt- Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant -Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering -06 14448720

Willams Pub -Haltestraat

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 0235740740

North Sea Piercing - Oranjestraat

Waves Beach & Health Centre -

023 57W 55

KVSA Reisbureau - Corn.Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter- Grote Krocht

Geerling Autoservice- Hogeweg

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140353

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows -0235715084

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

£>



Café Oomstee

Probeer ook
eens het
borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

SIWNIDE'LIGHTS > -

i

L

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kip Kerrie
(kipblokjes met kerrie saus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

3

Auto Strijder cmn
Burg. v r Atprienslreat 102

Zandvoort
Tel. 023 - 571 45 SS

Occasions
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ZANDKORRELS

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te koop gevraagd:

KRO

Jenny, tel. 5717066

Te koop:

1 Herenkostuum.

Zwart, maat 54, in staat

van nieuw, €25,-

Tel. 5713509

Wilt u graag zingen?

Kom bij Lorodelba en

zing mee met vrolijke

volksmuziek uit de

Balkanlanden. Inl. Els

Jansen, te. 528 3264

Te Koop:

2 Jaarkaarten Circuit

Park Zandvoort.

Normale prijs €109,-

p.st. Nu: €80,- p.st.

Tel. 5717395

7 April

zijn Rob en Sonja Vos

40 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd

namens jullie zonen,

schoondochters en

kleinkinderen!

Garages te huur

aan deTrompstraat en

Van Galenstraat,

€105,00 per maand.

Makelaar o.g.

H.W.Coster,

tel: 0294-412942.

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

Gevraagd:

Schoonmaakhulp voor

2x3 uur in de week.

Tel. 06-15082206

Te koop:

Prachtige kinderstoel

+ kroon. Wit, zgan,

ook als tafel en stoeltje

te gebruiken.

Tel. 5716658

Gevraagd:

Lieve oppas.

Per direct voor i jongen

van 5 jaar, vanaf novem-

ber voor 2 jongens (dan

4 en 6 jr.). In het bezit

van rijbewijs en auto.

Voor di. en do.

va n 15.00 tot 17.30 uur.

Tel. 06-15082206

Onderhoudsbedrijf

Rohde.

Voor elke klus, in en om
het huis, groot of klein,

voor particulieren en

bedrijven.

Tel. 023-5403144 of

06-38782747

(i.b.v. KvK nummer)

Te koop:

Afwasmachine.

Klein model, 4 couverts,

past in gootsteen kastje.

23-1-06 gekocht.

Ideaal voor

klein huishouden.

Prijs: €75,00 +

1 jr. garantie.

Tel. 06-19896628

r H. WILLEMS E

iLEKTBQTECHMEK

Ift-rÉ^ir-furitilULici

rnin riYi-il-i-ir|iT|rwtiriji-fc

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Dier van de week *.^
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POSMS is een lieve, maareen beet-

je verlegen kater van een jaar of 10.

Hij houdt van zijn rust en doet alles

op zijn gemakje. Heel veel drukte

vindt hij niet zo een succes. Daarom

zijn kinderen in zijn buurt niet zo een

goed idee. Als hij je kent, is het een

echte knuffel. Lekker bij de baas op

schoot en uitgebreid geaaid worden,

vindt hij geweldig! Poelie vindt het

heerlijk om lekker in de tuin in het

zonnetje te liggen. Het is niet echt

een avonturier maareen klein blok-

je om, daar houdt hij wel van. Hij kan

waarschijnlijk wel met andere kat-

ten overweg, want het is gewoon
een lief rustig mannetje. Ook hon-

den in zijn buurt is geen probleem.

Dan moet de hond wel katten

gewend zijn en er niet de hele tijd

achteraan gaan, want daar houdt hij

niet van. Wie is er op zoek naar een

echte knuffelvriend voor het leven?

Kom langs in de Keesomstraat 5,

tel: 023-5713888.

Open van maandag tot zaterdag

tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Meer informatie op www.dierentehuiskennmerland.nl

judoka
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vullen. Alle cijfers van i tot en

met 9 komen maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5 7 3 9

7 5 1

9 2 6 7 4

3 5 1

6 8 9 5

9 1 8

5 9 1 2 8

2 5 6

1 7 4 5

Oplossing suüoku weekij

6 5 8 7 4 1 2 3 9

9 1 3 8 2 6 7 5 4

4 2 7 9 5 3 6 1 8

1 4 6 2 8 9 3 7 5

5 7 9 1 3 4 8 6 2

8 3 2 5 6 7 9 4 1

2 8 4 3 7 5 1 9 6

7 6 1 4 9 8 5 2 3

3 9 5 6 1 2 4 8 7

*o
->



Van

SCHAIK
f Makelaar O.G.

Kerkstraat 17

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

EÏJ
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op A-i lokatie gelegen horecabedrijfspand met

dubbele bovenwoning in het centrum en op

200 m afstand van het strand. Restaurantge-

deelte (ca. 56 zitplaatsen) en terras; barge-

deelte met diverse koelingen; dames- en heren-

toilet; magazijn met koelopstelling; keuken;

spoelkeuken; achterplaats. Indeling bovenwo-

ning: ie et.: kamer en suite; toilet; keuken;

slaapkamer; magazijn; 2e et.: 4 slaapkamers;

douche; toilet.

Vraagprijs € 985.000,- k.k.

Paradijsweg 1

Bedrijfspand nabij centrum met een totale

vloeropp. van ± 400 m 2
(beg.gr. ± 240 m 2

,

ie et. ± 160 m2, excl. 60 m 2
dakterras). Tot.

inhoud ± 1100 m 3
. Thans in gebruik als sport-

school, tevens geschikt voor o.a. praktijk- of

kantoorruimte of wonen/werken. Ind. kantoor-

tje; ruimte met bar; multifunctionele ruimte

(ca. 130 m 2
); ie et.: toilet; woonkamer/kan-

toorruimte met vide en terras; 2 toiletten;

2 kleedruimten; ontspanningsruimte met sauna

en stoombad; terras en balkon.

Vraagprijs € 610.000,- k.k.

DrSmitstraatio

Deze verrassend ruime en sfeervolle een-

gezinswoning met in totaal 7 kamers ligt op

50 meter van het strand. De woning is recente-

lijk van binnen verbouwd en beschikt nog over

veel leuke details. De voordeur bevindt zich

in het midden van de woning met aan de ene

kant de woonkamer met open haard en aan de

andere kant de moderne keuken met eetkamer.

Achtertuin van ca. 20 m 2
. ie et.: 3 slaapk.; bad-

kamer met ligbad.; werkkamer; 2e et.: overloop

3x3; slaapk.; wasruimte.

Vraagprijs € 267.500,- k.k.
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vrolijk- Ta&en.

TDenh aak* aan uw zakenrelaties!

"'De Nieuwe "Puur"

il ^t W> 3 gangen Taas menu

h-*$m^ e 32,50 jy.jy.

& V

Zeestraat 26

2042 LC Zandvoort

%. TeC: 023-5714497

Deze week bij aankoop van

1 kilo boerenkaas
van jong tot oud:

een pot
boerenyoghurt

cadeaul

Haltestraat 36

2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

In- en verkoop

SIERADEN
^. (eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoor

Tel: 023-5715574

| Jei & Herik

51u ijs

Ook voor de

Paashaas hebben

wy een bloemryk

assortiment!

TsfosafrDrtiflat'&QQrttd.'.OïyWïSOéQ

^P. van SCteeU

Met ingang van 1 april

zijn wij weer van

maandag t/m

zaterdag geopend!

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

La Fleur Nicole
bloemen & home deco ra tions

ZanchrVQEtxLaan 355 2116 EN Bentveld 023 - 524 64 IL1

Geopend vanaf

11 april 2006
L'w ndrre voor twekc-tton, vcisc- htorencn

™ humt* di'L-iir.1 1 muis v.in LinJi-r andere Sl.\, lirjütun, ITMI3

met vakanti»

AANZEE.com verhuurt

huis!

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Seniorenstad: het ideaal voor de toekomst?
'In de stad bouwen we zowel

huur- als koopwoningen.' De

bewoners van de verschillen-

de wijken zijn lid van het voor-

zieningencentrum dat bestaat

uit zwembad, tennisbanen, fit-

ness en dergelijke. De Senioren-

stad heeft een omvang tussen

2.000 en 4.000 huizen en de in-

woners zijn uitsluitend 55PIUS.

Zo is het toekomstbeeld dat

de initiatiefgroep Seniorstad

op haar website schetst.

"Geen last van spelende kinde-

ren voor de deur of tweever-

dieners die 's ochtends vroeg

de deur uit gaan" spiegelt de

folder wervend voor. "Huizen

en wegen zijn zo ingericht dat

senioren die slecht ter been

zijn geen last van obstakels

hebben".

Circa vier miljoen senioren wil-

len in een nieuwte bouwen
seniorenstad wonen, blijkt uit

een onderzoekvan de Initia-

tiefgroep Seniorenstad. Het

gezelschap van ondermeer

projectontwikkelaars en beleg-

gers droomt van seniorensteden

uitsluitend voor 55Plussers.Op

hun website staat een sfeer-

impressievan een seniorenstad

zoals die zou moeten verrijzen

op de plek van het voormalige

vliegveld Valkenburg. Op de

ontwerptafel bestaat een der-

gelijke woonkern, met 2000
tot 4000 huizen, uitwoningen

en een scala aan recreatieve

voorzieningen, afgestemd op

de wensen van de oudere

inwoners. Al jaren worden er

in Amerika dergelijke Senioren-

steden gebouwd. Een haal-

baarheidsonderzoek is onlangs

aangeboden aan burgemeester

senïorenstad ï

in vogdvlucèrfj

Wienen van Katwijk, waar

Valkenburg onder valt. TCN
Property Projects zegt te ver-

wachten dat de bouw over

anderhalfjaar kan starten.

Volgens het advies- en ontwerp-

bureau Inbo is erveel enthou-

siasme voor seniorensteden

omdat gemeenten vaak slecht

zijn ingesteld op ouderen.

Op Internet worden niet mis

te verstane reacties op plan-

nen voor seniorensteden gege-

ven. Hr. Hoge (60) uit Tilburg:

"Ik moet er niet aan denken,

een ouderen stad, een schrik-

beeld !"Wolthers uit Maarssen

spreekt van: "... een idee van

een groep omzetgeile vast-

goedbedrijven die het thema

ouderenzorg nooit serieus heb-

ben genomen...". M. Bosma-

Vonk, De Meern:"Straks word

ik ook nog verplicht om in zo'n

getto te gaan wonen." en "Of is

dit slechts de droomwens van

een inmiddels zelf demente-

rende.aan grootheidswaanzin

lijdende projectontwikkelaar?"

Leo Stoter (56) uit Rotterdam:

"Het is toch wereldvreemd om
je te willen opsluiten met
alleen leeftijdsgenoten. Kappen

met die flauwekul". Enkelevoor-

zichtig-positieve reacties zijn er

ook te vinden. Zo zegt Gilbert

Roderiguez uit Antwerpen:

"Fantastische idee. Doen we
gelijk aan mee". Loes de Wit uit

Rotterdam: "Wat is er tegen

een doorouderen gezamenlijk

opgezet woonproject, in samen-

werking met commerciële orga-

nisaties, en wat de maatschap-

pij verder niks kost?"

De ontwerpers omschrijven

hun conceptvan de Senioren -

stad ondermeer als "wonen,

werken en recreëren met

leeftijdsgenoten in een combi-

natie van vakantiegevoel en

zinvol leven". De website www.
seniorenstad.nl beschrijft

het toekomstvisioen in vage

reclamekreten als "...kwali-

teiten, intiem, overzichtelijk,

sfeervol, individuele expressie,

herkenbaarheid, voorzienin-

gen, ruimte, kleinschaligheid

en bos". Voorts voorzien de ini-

tiatiefnemers aparte wijken

speciaal voor nóg iets ouderen,

het "wonen aan het hof".

Een dergelijk Hof is exclusief

voor mensen die'iets minder

mobiel' zijn. De woonkwali-

teiten daarworden omschreven

als "collectiviteit, compactheid,

kleinschaligheid, groen, spor-

tiviteit, zingeving, zorgeloos en

verbondenheid". Volgens de ini-

tiatiefnemers biedt het project

ook"kansen voor innovatie en

economische ontwikkeling".

Jeugd wijst ouderen de weg
Ouderen en moderne techniek

staan op gespannen voet

met elkaar. Dankzij leerlingen

van het Vechtdal College

in Ommen kunnen een aantal

senioren nu vlot gebruik

maken van hun mobiele

telefoon.

Min of meer als grap stond het

gebruikvan een mobieltje in

het cursusaanbod. Er kwamen

zoveel aanmeldingen binnen,

dat er meerdere cursusweken

nodig bleken.

De 50-plussers leerden in vier

lessen de mogelijkheden van

hun mobiele cadeau kennen.

Zo bestond de eerste les uit

bellen en gebeld worden en de

tweede uit het invoeren van

nummers. De derde bijeen-

komst stond in het teken van

i»mw

het maken van een sms.

Tijdens de laatste les werd het

geleerde nog een keer her-

haald. Bosman is blij dat hij

hierbij de steun kreeg van

twee jonge stagiaires. "Zij

zijn met mobiele telefoons

opgegroeid en er heel handig

mee". Onlangs ontvingen de

5oPlussers hun certificaat

als bewijs dat ze de cursus

hebben afgerond.
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Herinnert u zich nog de
brave jaren vijftig?

Een decennium stijf van burgerlijkheid, truttigheid en verzui-

ling. Een saaie tijd van hard werken, sober leven, van een over-

heid met gezag en een onschendbare kerk. Een periode die zowel

heimwee als weerzin oproept. Toch zijn de jaren vijftig voor

menigeen een dierbare herinnering.

Rond die schemer-mooie jaren

vijftig hangt een vage spruit-

jeslucht. Gewoonten ontstaan

zoals maandag wasdag,

woensdag gehaktdag, vrijdag

visdag. En wat te denken

van de Hollandse traditie als

de jaarlijkse voorjaarsschoon-

maak. Heel voorzichtig groeit

de moderne samenleving. Het

meest komt die omslag naar

voren in de muziek. Sterren

als Bill Haley en Elvis Presley,

De Selvera's en Heleentje

van Kappelle. Overal op straat

klinken succesnummers: 'En

dan gaan we naarde speeltuin'

en'Rock around the Clock'.

Nederland is nog niet beko-

men van de oorlogsschade.

Alles staat in het teken van

de wederopbouw, van hard

werken en van een sober leven.

Philips vertegenwoordigt de

nieuwe materiële welvaart.

Producten als de hoogtezon,

wasmachine, televisie en

mixer horen bij het moderne

leven. Die luxe is niet voor

iedereen weggelegd: zo kost

de Philips hoogtezon in die tijd

76 gulden.dat zou nu omgere-

kend ruim 220 euro zijn.

De overheid waakt over haar

onderdanen als een goed huis-

vader. In de vele voorlichtings-

films begint de bemoeizucht.

Iedereen wordt op het hart

gedrukt om vooral ondergoed

met pijpjes te dra gen: "Dat is

wel zo hygiënisch èn het goed

gaat langer mee". Die betut-

teling van de overheid die

graag de schoolmeester uit-

hangt: eerst een lepel lever-

traan, dan een suikerklontje

na. De natuur laat niet met

zich sollen en zweept de

Nederlander op tot bovenmen-

selijke prestaties. De water-

snoodrampvan 1953, waarbij

grote delen van het land onder

water komen te staan. Ook
is er al sprake van immigratie.

Overal ter wereld worden

schepen gecharterd om de

'Ambonezen' zo snel mogelijk

uit het vijandige Indonesië

te halen.

Op de huishoudbeurs draait

het in de jaren vijftig om 'novi-

teiten'. Nieuwe apparaten die

nog sneller, nog praktischer

werken. Zo is het synthetische

vaatdoekje het wonder van

1951 en zorgen de heuse was-

automaten voor grote ogen.

Met grote bewondering wordt

gekeken naar artikelen die nu

vanzelfsprekend zijn, zoals

oven, koelkast en radio. Een

treffend sfeerbeeld van die

jaren roept Simon Vinkenoog

op: "De wasteil staat op het

aanrecht, de boeken in een

Tomadorek.We zijn van goe-

den wille, we lezen Panorama,

de Katholieke Illustratie, De

Spiegel of De Lach. En als

de kinderen naar bed zijn,

zet moeder koffie en steekt

vadereen rokertje op, het liefst

Miss Blanche, Chief Whip of

North State."

£>
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Hockey

Dubbele winst voor ZHC elftallen

Het eerste dames- en herenteam van de Zandvoortsche Hockey

Club behaalden zondag beiden een overwinning op de teams

van Saxenburg. De heren wonnen met 8-o, maar de dames
hadden meer moeite met hun tegenstandsters en wonnen
'slechts' met i-o.

Miranda Schilpzand geconcentreerd

Dames
Het damesteam trad opnieuw

aan met de jeugdspeelsters

Anne Willemse en Milou van

Sluisdam. Beidejunioren toon-

den aan zich steeds beterthuis

te voelen op het seniorenni-

veau. ZHC zette van meet af

aan Saxenburg onder druk.

Binnen vijf minuten leiddedat

tot een strafcorner die door

aanvoerster Miranda Schilp-

zand werd benut,i-o. De ZHC-

dames probeerden daarna

alles om de score te vergroten,

maarde Haarlemse verdedi-

ging wist met kunst en vlieg-

werk dat te voorkomen.

In de tweede helft ontspon zich

een gelijk opgaande strijd met

kansen over en weer. Net als in

de eerste helft bleek ook nu het

maken van doelpunten een

groot probleem voor beide

teams. In de slotfase probeer-

de Saxenburg alsnog een

gelijkspel te forceren, maar

Zandvoort-keepster Marije van

der Meulen toonde echter haar

klasse en hield met een aantal

kanppe reddingen de i-o over-

winningvoor haar team vast.

Heren

Een met invallers spelend

herenteam had geen enkel

probleem met Saxenburg. In

de eerste helft boden de

Haarlemse mannen nog rede-

lijktegenstand. Vooral de doel-

man behoedde zijn team voor

een grote achterstand. Het

was zijn verdienste dat de

Zandvoortse voorsprong bij

rust 'slechts' 3-0 was door doel-

punten Jim Gatsonides en Jur

Wiekmeijer (2x).

Na de doelwisseling nam het

veldoverwicht van ZHC toe.

Het duurde echter tot halver-

wege de tweede helft totdat

de Zandvoortse aanval kans

zagdat in doelpunten uit te

drukken. Jim Gatsonides (3X)

en Bernhard Wiekmeijer be-

paalden de eindstand op 8-0.

Bridge

Bridgeuitslagen voorlaatste competitie ZBC

Hoewel op de woensdagavond

de bezetting meer dan gehal-

veerd was door de heersende

griep speelde daarbij ook de

promotie- en degradatiekoorts

een grote rol. Veel koppels

waren genoodzaakt met een

andere partner te spelen,

waardoor de uitslagen zeker

beïnvloed werden.

In de A-lijn wonnen mw.
Molenaar-hr. Vergeest met

58,33%, waardoor de laatste

met zijn vaste partner, de heer

Groenewoud, eerste werd in de

totaalstand. Mw. Molenaar

moest met haar partner, de

heer Brandse jr., genoegen

nemen met de tweede plek. In

de B-lijn waren slechts 8 paren

aanwezig, waarvan het echt-

paar Heidoorn duidelijk het

fitst was en met liefst 72,62%

niet alleen de eerste plaats

opeiste, maar door dit resul-

taat ook promotie naar de A-

lijn wist af te dwingen. Zij wor-

den vergezeld door de dames
Verhage-Visser.de Fost-Meijer

en mw. van Kuik-hr. Blaas. Ook

de C-lijn, normaal goed voori4

paren, was zwaar onderbezet

met 8 koppels. Toch kon pro-

motie naar de B-lijn gevierd

worden door mw. Emmelot-hr.

van Amsterdam en de dames

Sikkens-van Zanten, v.d. Haak-

Koperen Lanting-Veldhuizen.

De donderdagmiddagafdeling

speelde een week eerder al

het slot van de 4e competitie.

In de A-lijn was eindelijk

eens een nieuw paar de onbe-

twiste nummer 1. De dames
Busscher-v.d. Moolen werden

met een zeer constante serie

uitslagen kampioen vóór de

dames Boon-v.d. Meulen. Deze

keer kwamen de heren op het

tweede plan., duidelijk een uit-

daging voor de rest van het

seizoen. In de B-lijn was de

voorsprong van het echtpaar

Noijen opde nummers 2, 3en

4 evident. Het verschil bedroeg

liefst 30%. -40%. Wel promo-

veerden deze paren, te weten

de dames de Roos-Versteege,

Emmelot-Kerkman en het

echtpaar van Leeuwen mee
naar de A-lijn. De C-lijn gaf

spanning te zien, vooral voor

de dames Gramberg-Teuwen

en Eykelboom-Kuijpers. Met
een zeer gering verschil, 22%,

werd het eerste paar kampi-

oen. Mede promovendi zijn de

dames Pieters-Huesken en de

eenzame heer Veldhuizen.

Tenslotte was er ook vreugde

in de D-lijn, waar de paren Kok-

Philippo, Beijer-Drees. Sluijter-

de Wit en Boswijk-v.d. Graaf

een lijntje hoger gaan spelen

in de laatste competitie voor

de zomervakantie.

FUTSAL

Laatste thuiswinst

Het futsal seizoen loopt ten einde. Dat het te merken was, bleek

uit de laatste thuiswedstrijd die Zandvoort Noord speelde tegen

het Bennebroekse BSM 3. Het leek er op dat alles redelijk ont-

spannen was bij Zandvoort Noord. Arthur Paap permitteerde

zich om zich pas vlak voor de wedstrijd pas te melden.

Autosport

BSM kwam fris uit de blokken

en dat resulteerde al snel in het

eerste doelpunt voor de

Bennebroekers. Keeper Robin

Luiten miste duidelijk nog de

nodige scherpte. Na de snelle

openingsgoal van BSM, werd

Zandvoort Noord toch gevaar-

lijker. Stobbelaar en Verhoeven

waren een aantal malen dicht-

bij. Toch moest Zandvoort

Noord lang op de gelijkmaker

wachten. Na bijna een kwartier

verschalkte Stobbelaar de kee-

per van BSM en maakte de

stand gelijk. Lang mocht

Zandvoort Noord niet van de

gelijkmakergenieten.want Ben

Salah van BSM bracht zijn

ploeg wederom op voorsprong.

Vlak voor rust wist Stobbelaar

andermaal het Bennebroekse

doel te vinden en stond het na

een helft spelen 2-2. Net als

onlangs in de thuiswedstrijd

tegen Concordia, kwam
Zandvoort Noord door leuk

combinatievoetbal op voor-

Basketbal

sprong via Smits. Sidar maak-

te vlak na het doelpunt van

Smits er 4-2 van en op dat

moment begon BSM achter de

feiten aan te lopen. Zandvoort

Noord had voortdurend het

betere van het spel. BSM kwam
via Lazaar nog even terug tot

4-3, maar omdat keeper Robin

Luiten een paar maal ook in de

aanval was te vinden en daar-

bij nog gevaarlijk was ook, werd

BSM wat voorzichtiger.

Daarna was er een incident

waarbij Sidarvoortwee minu-

ten naar de kant moest. De

strafwas indirect de aanleiding

die de Bennebroekers de das

om deed, want bij een aanval

die via Paap en Smits werd

opgezet was net de straf van

Sidar voorbij. De speler werd

door coach Snijders direct de

zaal ingestuurd om de frustra-

tievan de straf direct om te zet-

ten in een goal. Daardoor

bepaalde Zandvoort Noord de

eindstand op 5-3.

Lions in de race voor promotie
De heren basketballers van The Lions behouden door een

94-65 overwinning op het Purmerendse Early Bird goede

vooruitzichten op promotie naar de Rayon ie klasse. Als het

team van Marvin Martina komende zaterdag de thuiswedstrijd

tegen Schrobbelaars wint is het in ieder geval zeker van een

beslissingswedstrijd tegen BV Lisse.

De heren van The Lions begon-

nen matig aan de wedstrijd. De

gasten namen met vaakfraaie

individuele acties in de begin-

fase een voorsprong van vier

punten (1-5). Verder lieten spe-

ler/coach Marvin Martina en

zijn mannen het echter niet

komen. Zowel aanvallend als

verdedigend werd Early Birds

overklast. De 18-7 voorsprong

na de eerste tien minuten gaf

de verhoudingen dan ook goed

weer. In de tweede periode wist

Lions de voorsprong zodanig

uitte breiden.dat bij rust met

een verschil van 18 punten de

overwinning vrijwel zeker was.

Show
Het tweede gedeelte van de

wedstrijd was geheel voor

Lions, dat met vaak fraai

samenspel kans zag de tegen-

stand er vol ledig uit het spel te

halen. Lions vormde in tegen-

stellingtot Early Bird een hecht

blok. Nadat de derde periode

was afgesloten met een 66-40

stand, werd in de laatste tien

minuten nog eens flink uitge-

haald zodat het einde kwam
met een dik verdiende 94-65

winst voor Lions.

Ard Keff succesvol in eerste race

Na het behalen van het kam-

pioenschap in de Volvo 360 cup

in 2005, is Ard Keff overgestapt

naarde BMW E30 klasse. Deze

auto's hebben rond de i7opk

en zijn achterwiel aangedre-

ven. Op 1 april werd de eerste

wedstrijd voor het kampioen-

schap van 2006 gereden.

ledere race in dit merkenkam-

pioenschap bestaat uiteen vrije

training, een kwalificatie en drie

races over het weekend. Hoewel

tijdens de baan de eerste trai-

ning nat was, werd die toch

gebruikt om een "een goed

gevoeTte krijgen. De kwalifica-

tie bracht de tweede tijd op.

D i reet na de sta rt va n de ee r-

ste race, pakte Keff de kop van

het veld. Echter weer was daar

het pechduiveltje: hij verloor

in de bochten naar rechts dui-

Ard Keffaan de leiding

delijk snelheid en had tevens

last van onderstuur.Toch lukte

het hem om als tweede te

finishen.

De sta rtopstelling voor de 2de

race wordt bepaald aan de

hand van de uitslag van de eer-

ste race waardoor hij weer van

een 2de positie mocht starten.

Deze start was er één om snel

te vergeten. Toch lukte het

(foto Chris Schotanus)

hemomzijn2de positie uit de

eerste race te herhalen op

slechts 0,7 sec. van de winnaar.

In de derde race nam Keff de

leiding om die niet meer af te

staan. Omdat de laatste race

dubbel telt werd Keff tevens

winnaar van het dagklasse-

ment en pakte zodoende in

zijn eerste race de volle buit en

de leiding in het klassement.

Hockey

ZHC in samenwerkingsverband met Rood Wit
De besturen van de hockeyver-

enigingen ZHC en Rood Wit

hebben momenteel intensief

contact, waarbij het doel is om
met elkaar een samenwer-

kingsverband aan te gaan.

Beide clubs gaan de handen

inéén slaan om te kijken hoe

ze elkaar op het gebied van

met name het jeugd-trainings-

beleid kunnen helpen en

kunnen aanvullen

De komende jaren gaan ze

proberen om tot een win-win

situatie te komen waar beide

verenigingen dus hun voordeel

van zullen hebben. Te denken

valt aan het uitwisselen van

trainingsprogramma's, het flexi-

bel inzetten van trainers en het

mogelijk aanvullen van onder-

bezette teams. Spelers en trai-

ners van beide verenigingen

Voorzitter Ton Bavinck

zullen de gelegenheid krijgen

om overen weerervaringen op

te doen.

In dit kader heeft ZHC-voorzit-

terTon Bavinck met gepaste

trots gemeld, dat ze erin

geslaagd zijn om een absolute

toptrainer aan te trekken in de

persoon van Djurre Roggeveen.

Roggeveen is één van de hoofd-

trainersvan RoodWiten is vanaf

volgend seizoen tien uur per

week inzetbaar voor ZHC. Voor

de Zandvoortse Hockeyclub is

dit een enorme stap vooruit.

Hij wordt samen met de jeugd-

commissie van ZHC integraal

verantwoordelijk voor het

uitwerken van het jeugd-

beleid s plan en zal vooral veel

tijd besteden aan het bege-

leiden en trainen van de

Zandvoortse jeugdtrainers.

Roggeveen heeft er erg veel zin

in om in Zandvoort aan de slag

te gaan en de besturen en

jeugdcommissies van beide

verenigingen verheugen zich in

de voorliggende periode van

nauwere samenwerking.

De verwachting is dat de con-

tracten b i n n e n ko rt gete ke n d

zullen worden.

Golf

Jeroen de Haan wint eerste

RABO Bank Golf Trophy

Op de zonovergoten banen van de Open Golfclub Zandvoort,

heeft Jeroen de Haan de RABO Bank Trophy gewonnen.
Hij bleef Herman Hofman een neuslengte voor. De cup werd

hem uitgereikt door Peter Peski, manager Private Banking

van de RABO bank. In zijn speech memoreerde Peski nog eens

de close finish.

Het gelijke aantal wedstrijd-

punten (Stableford) van De

Haan en Hofman noopte de

jury tot het betrekken van

andere elementen in het bepa-

len van de einduitslag. Het was

uiteindelijk de lagere handicap

van Jeroen de Haan en een

betere score bij het putten en

chippen dat voor de jury de

doorslag gaf. Overigens ging

Peski er zelf met de prijs voor

de "Longest Drive" (de verste

klap) vandoor. Hij kaapte deze

prijs weg voor de neus van de

nog maar 12-jarige (!) Bobby

Logmans. Logmans had zijn

zinnen op deze prijs gezet en

voerde de hele dag het klasse-

ment aan. Toch moest hij lijd-

zaam toezien hoe uitgerekend

de laatst geslagen bal van het

toernooi net iets verder ging

dan zijn drive.

De strijd was spannend op alle

fronten. De'put' wedstrijd werd

ternauwernood gewonnen
door Gert Kloosterboer, die een

gelijk aantal punten had als Ad

Paap. Kloosterboer had echter

meer holes in één keer geput

dan Paap en won zo de prijs. De

'chip' wedstrijd was een prooi

voor Gerrit Bruil.Tot groot ver-

driet van Erna Meijer. Ook hier

voerde Meijervrijwel de gehe-

le dag het chip-klassement aan

om op het laatst door Bruil te

worden geklopt.

Sv Zandvoort presenteert

nieuwe hoofdtrainers
Afgelopen dinsdag hebben Pieter Keur en Berry Buytenhek

een contract getekend waardoor zij het komende seizoen als

hoofdtrainer aan SV Zandvoort zijn verbonden. Het gaat om
een één jarige verbintenis.

van links naar rechts: Pieter Keur, SV Zandvoort voorzitter Kees van Dijk en

Berry Buytenhek tijdens het tekenen van de contracten.

Pieter Keur zal zich gaan bezig- verlengd als hoofdtrainer van

houden met de zaterdagselec-

tie en is tevens technisch coör-

dinatorvan de vereniging. Berry

Buytenhek heeft zijn contract

de zondagselectie en de A-juni-

oren. Binnenkort zal deze krant

een uitgebreid interview met

de beide trainers publiceren.
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De adverteerders
van deze week
Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op

de hoogte houden van

alles wat in Zandvoort

leeft. De adverteerders

in de krant van deze

week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor

K. Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNC Groep

Corry's Kaashoek

Danzee

De Lamstrael

De Nieuwe Puur

Del Mar.Café Restaurant

Eetcafé Boulevard

Fong Lie

Creeven Makelaardij o.g.

Harocamo Restaurant, Brasserie

Herenkapsalon Ton Coossens

IJzerhandel Zantvoort

JuwelierJim Draaijer

Kaashuis Tromp

Kippetrap

La Bonbonnière

La Fleur Nicole

Martijn's Fietsenhoek

Meijershof,

Restaurant

Monuta
Netexpo Internet

P.van Kleeff

Pluspunt

Rosarito

San Remo (Gelateria)

SKiPSt. Kdv

Pippeloentje-Pluk

Sparke

Stichting Viering Nationale

Feestdagen Zandvoort

Stichting ZorgContact

Take Five

Toko Bintang

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Venice Beach, Restaurant

Willemse Elektrotechniek

Wok Palace

Zandvoort Optiek &
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

28 maart en de verdere in week 13 door het college

genomen besluiten zijn 4 april vastgesteld. De beslui-

tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Open dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor?

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Is het zinvol om te melden dat stoeptegels niet

goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag

zien hoe zij werkt. Kom naarde wervelende Open dag

en maak kennis met uw gemeente en ontdek wat zij

voor u doet. De Open dag is op zaterdag 22 april van

11.00 -15.00 uuren wordt gehouden in de centrale hal

van het raadhuis.

We leiden u graag langs de verschillende informatie-

kraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal

waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke

afspraken maken voor Zandvoort. Kinderen kunt u met

een gerust hart meenemen. Speciaal voor hen is er

een tekenwedstrijd met een kleine attentie voor alle

deelnemers én een prijs voor de mooiste tekening.

Toezicht is geregeld.

ledere bezoeker van de Open dag krijgt een gratis

toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum en

elk uur wordt een kist wijn verloot. En voor de eerste

100 bezoekers is er een gratis haring. Haringen heb-

ben alles te maken met het Zandvoortse wapenschild.

Ook dat lichten we graag toe.

Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans

De burgemeester heeft op 28 maart 2006 het

"Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans"vast-

gesteld. Deze beleidsnota treedt in werking op de dag

na deze publicatie en ligt gedurende vier weken ter

inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat

tevens op de website.

Wijziging Kinderopvangregister

Pen januari 2005 is de Wet kinderopvangvan kracht.

Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente

toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf

dezelfde datum moet elke gemeente overeen kinder-

opvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een

bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het

rijk als een kindercentrum is opgenomen in het

kinderopvangregister. Per 13 februari jl. heeft een

wijziging plaatsgevonden in het Kinderopvangregister.

Vanaf deze datum zijn de volgende kinderopvang-

instellingen opgenomen in het Kinderopvangregister

Gemeente Zandvoort:

Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk

Inschrijfnummer KvK: 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101,

2042 PZ Zandvoort

Tel.nr.: 023-5713665

Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Vestiging 1

Kinderdagverblijf Pippeloentje

Burgemeester Nawijnlaan 101

2042 PZ Zandvoort

Tel.nr.: 023 - 5713 665

In exploitatie sinds 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 35

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

(4-12 jarigen): o

Vestiging 2

Kinderdagverblijf Pluk

Burgemeester Nawijnlaan 36

2042 PM Zandvoort

Tel.nr.: 023 - 5715 513

In exploitatie sinds 15-10-2001

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 23

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

(4-12 jarigen): o

V.o.f. Kinderdagverblijf Ducky Duck

Inschrijfnummer KvK: 34086265

Adres: Prinsesseweg 36, 2042 NH Zandvoort

Tel.nr.: 023 - 5730 042

In exploitatie sinds 01-01-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen):36

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

(4-12 jarigen): o

Website: www.duckyduck.nl

Stichting NSO De Boomhut (Stichting Pluspunt

Zandvoort)

Inschrijfnummer KvK: 34239374

Adres: Flemingstraat 180, 2041 VP Zandvoort

Tel.nr. stichting: 023 - 57 17 113

Tel.nr. vestiging: 023 - 57 14 000

In exploitatie sinds 01-09-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang

(4-12 jarigen): 30

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan "Jaarrondpaviljoens"

(artikel 23 WRO)

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig

het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht met ingang van 7 april 2006

gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan "Jaarrondpaviljoens".

Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid

om op vier aangewezen locaties, te weten de strand-

percelen iB, 5, 9 en 23 op het strand van Zandvoort,

jaarrondpaviljoens met bijbehorende erven en voor-

zieningen te realiseren en als zodanig te gebruiken tot

1 februari 2007. Aan de locaties zal de bestemming

"Strand"en als subbestemming"jaarrondpaviljoen"

worden toegend. De subbestemming is een voor-

lopige bestemming en heeft een werkingsduur tot

1 februari 2007. Na beëindiging van de werkingsduur

wordt de bestemming automatisch omgezet in

de definitieve subbestemming"seizoensgebonden

paviljoen". Een seizoensgebonden paviljoens is slechts

in het zomerseizoen toegestaan.

Een jaarrondpaviljoen is een strandpaviljoen in niet-

permanente bebouwing (demontabel en verplaats-

baar binnen een week) en daarbijbehorende erven en

voorzieningen zoals terrassen, waar als hoofdfunctie

bedrijfsmatig dranken en /of etenswaren voorgebruik

ter plaatse worden verstrekt en die het gehele jaar

doorop het strand mag staan en als zodanig gebruikt

mag worden met dien verstande dat ondergeschikt

medegebruik ten behoeve van kleine seminars/

trainingen, kleinschalige tentoonstellingen of als

trouwlocatie is toegestaan.

Het ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van de

stedenbouwkundige randvoorwaarden die door de

gemeenteraad van Zandvoort in 2001 zijn vastgesteld

alsmede van de voorwaarden uit het in 2001 door het

Rijk, de provincie Noord-Holland, het Hoogheem-

raadschap van Rij nland.de gemeente Zandvoort en de

Zandvoortse vereniging voor Strandpachters gesloten

"Overeenkomst tot regeling van het in het kader

van de pi lot Zandvoort tijdelijk toestaan van jaarrond

paviljoens op een gedeelte van het strand van de

gemeente Zandvoort" (het convenant). Naast de

bebouwingsvoorschriften voor de jaarrondpaviljoens

is tevens een regeling voor bijgebouwen opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een

plan kaart, toelichting en voorschriften ligt gedurende

de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in

het raadhuis (ingang Swalüestraat) en in de openbare

bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. Gedurende

de termijn van de tervisielegging kan een ieder schrif-

telijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar

maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar

gemaakt te worden bij de gemeenteraad (Postbus 2,

2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar

maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen

telefonisch (023-5740100) een afspraak met mw.

E. Fe nne ma, afdeling Ontwikkeling en Beheer, worden

gemaakt.

Goedkeuring bestemmingsplan "Nieuw Noord"

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

ter voldoen ing aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van

deWetop de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend.dat

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit

van 21 maart 2006 (verzonden 23 maart 2006) heb-

ben goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad

d.d.18 oktober 2005 tot vaststelling van het bestem-

mingsplan "Nieuw Noord".

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland met bijbehorende stukken ligt gedurende de

openingstijden met ingang van 7 april 2006 gedurende

zes weken ter visie bij de centrale balie in het raadhuis

aan de Swalüestraat 2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan tegen

het besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State (postbus 20019 2500 EA 's Gravenhage ).

Beroep kan worden ingesteld door de degene, die zich

tijdig op grond van artikel 27 lid 1 of lid 2 van de Wet

op de Ruimtelijke Ordening (WRO) tot Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland heeft gewend. Dit recht

komt ook toe aan een belanghebbende, die aantoont,

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich

overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot

Gedeputeerde Staten te wenden.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit

van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking

met ingang van de dag na die waarop de beroepster-

mijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen

naast het indienen van het beroepschrift tevens een

verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voor-

zittervan de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit

niet in werking treedt, voordat op dat verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor

een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 125a, bouwen ondergrondse

garage, ingekomen 28 maart 2006, 2006-052RV.

- Van Speijkstraat 18, plaatsen drie zonnepanelen,

ingekomen 30 maart 2006, 2006-053RV.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 18, vergroten woning, ingekomen

27 maart 2006, 2006-050RV ie fase.

- Westerduinweg 4, plaatsen blokhut, ingekomen

27 maart 2006,2006-051^.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Noorderstraat 32, 1 populier, aanvraag ingekomen

27 maart 2006, boom geeft overlast, wel herplant-

plicht.

- Parnassialaan 11,1 plataan en 1 esdoorn, aanvraag

ingekomen 27 maart 2006, dunning van het bomen-

bestand.wel herplantplicht.

- Taxuslaan 8, 2 eikenbomen, aanvraag ingekomen

22 maart 2006, bomen leveren gevaarop in verband

met dood hout, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Oranjestraat 12, plaatsen tijdelijk reclamebord,

verzonden 29 maart 2006, 2006-024LV.

- Kostverlorenstraat 108, plaatsen van een veranda

(achter), verzonden 30 maart 2006, 2006-027LV.

Bentveld:

- Duindoornlaan 35, uitbreiden garage en bijkeuken,

verzonden 28 maart 2006,2006-025^.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het

is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-

genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend

- Bentveldweg 7,1 eikenboom en 1 esdoorn, verleend

Gemeente Zandvoort

6 april 2006.

- Dr. CA. G e rke straat 107, 1 dennenboom, verleend

6 april 2006.

- Koninginneweg 28,1 populier, verleend 6 april 2006.

- Zandvoortselaan 24, 2 dennenbomen, verleend

6 april 2006.

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 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30-20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt

u maar voor een beperkt aantal zaken terecht:

paspoorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Krant niet ontvangen?
-UUHAWÏ

Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

£>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

kijk voor het actuele aanbod, foto's en meer informatie op onze website www.cvl.nu

VEEL DANK VOOR ALLE SPORTIEVE EN POSITIEVE REACTIES OP HET
"OPEN HUIS "VAN 1 APRIL J.L.

WIJ HOPEN DAT DE KOFFIE MET GEBAK EN HET FLESJE WIJN
HET "LEED" ENIGSZINS HEBBEN KUNNEN VERZACHTEN.

GRAAG NODIGEN WIJ U ALLEN UIT VOOR DE ECHTE "OPENHUIZEN DAG" ZATERDAG A.S.

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN

DAT KAN...

Openhuizen dag Zaterdag 8 april van 1 1 :00 tot 1 3:00 uur

DE DEELNEMENDE PANDEN ZIJN:

WOONHUIZEN

HAARLEM
• PRINSESSEKADE 23 TE HAARLEM € 449.000,-

ZANDVOORT
• DE GENESTETSTRAAT 15 €21 9.000,-

• POTGIETERSTRAAT 38 € 229.000,-

• BRUGSTRAAT 8 € 249.000,-

• DR. J.G. MEZGERSTRAAT 68 € 349.000,-

• KOSTVERLORENSTRAAT 5 € 349.000,-

• PRINSESSEWEG 28 € 356.000,-

• MARISSTRAAT 4 € 429.000,-

• ZANDVOORTSELAAN 5 € 549.000,-

• KOSTVERLORENSTRAAT 91 € 749.000,-

• BOULEVARD P. LOOT 77 € 895.000,-

APPARTEMENTEN

ZANDVOORT
• DE RUYTERSTRAAT 94

• DE RUYTERSTRAAT 68

• DE FAVAUGEPLEIN 39/1

• DR. J.G. MEZGERSTRAAT 117

• DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101

• WITTEVELD 20

• LOUIS DAVIDSSTRAAT 11 BOV
• TROMPSTRAAT 3/5

•TROMPSTRAAT 19/8

• HOGEWEG 28/5

•STATIONSPLEIN 15/8

• VAN SPEIJKSTRAAT 2/187

• NASSAUPLEIN 9-B

€ 179.000,-

€ 185.000,-

€ 227.000,-

€ 239.000,-

€ 245.000,-

€ 259.000,-

€ 259.000,-

€ 269.000,-

€ 279.000,-

€ 298.000,-

€ 339.000,-

€ 399.000,-

€ 425.000,-

OPENHUIZEN DAG - ZATERDAG 8 APRIL
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In Memori.
Pil Cerard Reve

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport
P23 Nationale Sportweek

www.zandvoortsecourant.nl

Het raadsbesluit van 31 januari 2006

tot het ingaan van de tweede fase

van het project Middenboulevard

wordt herroepen, teneinde het

raadsbesluit van 9 juni 2005 (waar-

in onder meer het Ruimtelijk

Functioneel Plan is vastgesteld) in

heroverweging te kunnen nemen.

Het Ruimtelijk Functioneel Plan

wordt heroverwogen zodat het niet

wordt uitgevoerd, in afwachting van

nadere besluitvorming.

De haalbaarheidsstudie Mid-

denboulevard, de financiële

onderbouwing van het project

en de realiteitswaarde van de

verwachting inzake toeken-

ningvan subsidies, worden op

een nog nader door de raad te

bepalen wijze aan een kritisch

onderzoek onderworpen. Het

zijn de belangrijkste conclusies

inzake de Middenboulevard in

de Raadsopdracht die van-

avond door de gemeenteraard

wordt behandeld.

Sloop

Voorgesteld wordt verder dat

gedwongen sloop via onteige-

ning komt te vervallen met

uitzondering van de situatie

De Mannetjes

Toonen toch nog

wethouder

Coalitie gebaseerd op Uitgangspunten
Middenboulevard 2002

f]uu

«^

'Knap hoor, een draai van

180 graden, dat zieje normaal

alleen op de slipschool'

De Middenboulevard

waarin 75% van de eigenaren/

zakelijk gerechtigden daarmee

instemt. Verder wordt er van

uitgegaan dat in het nieuwe

bestemmingsplan de in het

gebied aanwezige woningen

niet worden weg bestemd. In

de globale bestemming wordt

een zodanige ontwikkeling

aangegeven, die kansen biedt

te komen tot kwalitatieve ver-

beteringen. Voorts moet vol-

gens opdracht bezien worden

op welke wijze de periode van

plan rea I ise rin g, die nu nog

geschat wordt op 14 jaar, niet

kan worden bekort. Ook moet

het college zo snel mogelijk

komen met een voorstel ten

behoeve van bewoners die in

een situatie verkeren die een

urgente oplossing vereist.

Foto: Gemeente Zandvoort

Polen

Volgens de Raadsopdracht kan

de ontwikkeling van de polen

Palacegebied en Badhuisplein

alvast worden voortgezet, met

dien verstande dat een over-

maat aan bebouwing ter

plaatse dient te worden ver-

meden. Het Watertoren plein is

geen echte pool van het

Middenboulevardgebied en

dient van het Midden-

boulevardproject te worden

losgekoppeld. Ook moeten
B&W de juridische, financiële

en andere consequenties van

de heroverweging, die leidt tot

definitieve afwijking van eer-

dere besluitvorming, tijd ig aan

de raad voorlegggen, waarna

op basis van alle relevante fei-

ten en een gedegen afweging

van belangen kan worden

gemaakt. Tot slot moet B&W
gaan overleggen metVesteda.

Modus
De Nota van Uitgangspunten

Middenboulevard 2002 is de

modus waarop VVD, OPZ en

PvdA hebben gevonden om te

komen tot de vorming van een

college van B&W. Dat blijkt uit

de verslaglegging die informa-

teur en voormalig VVD-wet-

houder Frits van Caspel afge-

lopen weekend voorlegde aan

de drie partijen. Tijdens de

extra raadsvergadering van

vanavond krijgen raad en de

drie te benoemen wethouders:

Tates (VVD), Bierman (OPZ) en

Toonen (PvdA) een 'Raadsop-

dracht' voorgelegd waaruit het

Collegeprogramma 2006-2010

zal worden gedistilleerd.

School

Naast een aantal stellingen op

diverse terreinen van het

gemeentelijke beleid, speelt de

Middenboulevard daarbij een

hoofdrol. Ook ten aanzien van

het Louis Davids Carré is een

opvallende 'move' te constate-

ren met betrekking tot de clus-

terschool. Het college moet

onderzoeken of het mogelijk is

de school te bouwen op het ter-

rein van de Oranje Nassauschool.

Zandvoort Optiek

NIEUW COMPLETE

ZONNEBRILLEN

COLLECTIE

MARLIES DEKKERS
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023-5712 466

Ontdek wat de gemeente voor

u doet. Het kan zaterdag 22 april

tijdens de Open dag.

In de gemeentelijke

advertentie leest u
er meer over.

Gemeente Zandvoort

Tróde Ard

Aw***o*w*rt ïwtdvwrt
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www.tradf- jrd nl

X

*@ BROOD

Voor uw paasbrunch

hebben wij een compleet

assortiment!!!!!

• Paasbrodenmet100%
amandelspijs

• Paas broodhaantjes

• Proefstolletjes

• Duivekater (zacht brood

met vruchtensmaak)
• Groot assortiment paas

chocolade
• Groot assortiment

zachte broodjes

• Groot assortiment

afbak broodjes

Tevens is het mogelijk

om uw paasbestelling

door te geven!!!!!

De hele dag door warm,
vers brood!!!

Vanaf donderdag 13 april

starten wij met:

Verse koffie

Verse jus d'orange en

Belegde verse broodjes.

Tegen inlevering van

deze advertentie:

Koffie naar keuze voor:

€1,--!!!

Beide Paasdagen

geopend.

Raadhuisplein 14

\t. 023-573 64 61 - Zandvoort^
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Familieberichten
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Een vertrouwd beeld

van een lachende Peter

blijft als een mooie herinnering

op ons netvlies hangen.

Wij wensen Evelien

familie en al z'n vrienden

heel veel sterkte

met het verwerken van

dit enorme verlies.

Ronald en Oscar Vos

Strandpaviljoen Skyline
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Kerkdiensten |_iun
DONDERDAG 13 april (Witte Donderdag)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Protestantse gem. Aerdenhout,

In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de

diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk, Camplaan Heemstede
19.30 uur ds. M. A. Smal brugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

VRIJDAG 14 APRIL (Goede Vrijdag)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

19.30 uurds. B. Stobbelaar uit Driehuis

Protestantse gem. Aerdenhout,

In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de

diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk, Camplaan Heemstede
19.30 uur ds. M. A. Smal brugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

15.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

ZATERDAG 15 APRIL (Stille zaterdag)

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

22.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

20.00 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet.

Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165

10.45 uur mw. Ds. P. Renes

ZONDAG 16 APRIL (ie Paasdag)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk,Ju/ianaweg

10.00 uurds. C. v.d. Vate uit Gorinchem

Protestantse gem. Aerdenhout,

In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de

diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk, Camplaan Heemstede
10.00 uurds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor C.van Polvliet

RK Parochie Antonius & Pau\us, Sparrenlaan g,Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

F " "= --M": 'jiwf.inW^t

llurocaino
Gevraagd handig

vriendelijk meisje (± 18 jaar)

voor de bediening.
Nederlands sprekend. Kennis van de Engelse

en Duitse taal gewenst.

Kerkstraat 14 - Zandvoort

Tel.: 023-57 121 02

Burgerlijke stand

1 april 2006 -7 april 2006

Geboren:

Osazee Oshokenya, dochtervan: Idem ud ia, Rabiatu

en: Idemudia, Eddison Osa.

Sem Gabriel, zoon van: ten Pierik, Marlous Elizabeth.

Norah Carmen Christina, dochtervan: Landman,

Michael en: Overpelt, Elisa Jannita.

Max Menno Cornelis, zoon van: Enthoven, Menno
en: Dekker, Brigitta Marianne.

Ondertrouwd:

Hart, James Frank en: Wisse, Nicole Catherine

Jacqueline.

Guillaumond,OlivierGuillaumeen:de Vries, Marije

Karoliene.

van der Veen, Dion en: van Greunsven, Audrey

Adriana Arnoldina.

Gehuwd:

Witte, Robertus Johannes en: van Santen, Ann ie

Augustine.

de Lang, Ou i rijn Her bert Paul en: Smit, Sonja

Theodora Petronella.

Gorwill, James Stuart en: Lissenberg, Sandra.

Overleden:

Berends geb.Thate, Anna, oud 99 jaar.

Copeland, Arthur John, oud 68 jaar.
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Zandvoort is vorig jaar weer
een stukje veiliger geworden

ten opzichte van 2004.

Vooral de veiligheid rondom
de woningen is toegenomen.

Dat maakte waarnemend
corpschef, hoofdinspecteur

mevrouw Hans Brinkman,

maandagmiddag bekend bij

de presentatie over de mis-

daadcijfers in Kennemerland

Zuid.

Er is een duidelijke daling te

constateren bij het aantal bero-

vingen en overvallen. Daaren-

tegen zijn de cijfers van het

aantal bedreigingen en mis-

handelingen licht gestegen. In

Zandvoort bleek verder de

nieuwe aanpakvan de hinder

van 'stappende' jeugd zeer suc-

cesvol en dit project zal dan ook

worden voortgezet. De politie

is ervan overtuigd dat zij deze

resultaten niet had kunnen

bereiken zonderde actieve bij-

drage van de burgers. De aan-

giftebereidheid is gestegen en

daardoor komen er zaken naar

voren die de politie kan aanpak-

ken. Voor het vijfde jaar op rij is

het totaal aantal opgenomen
aangiftes toch gedaald. In 2005

deden 3.566 mensen in de regio

Kennemerland zuid aangifte.

Flinke dalingen

Een zaak waar de politie zeer

alert op is, is het huiselijk

geweld. Ook hier deed zich een

daling voor. In 2004 waren er

nog 76 aangiftes tegen 53 in

2005. Daarbij werden in 2004

47verdachten aangehouden
en in 2005 nog 'maar' 34. De

Cartoon

Waarnemend korpschefBrinkman

inbraak in auto's daalde dras-

tisch: van 580 keer in Zandvoort

in 2004 naar 472 keer. Ook het

aantal keren dat er auto's

gestolen werden kent een

daling: in 2004 waren dat er

68, vorig jaar 'slechts' 32, meer

dan een halvering derhalve.

Lichte stijgingen

Het aantal gemelde vernielin-

gen in onze woonplaats steeg,

van 252 naar 259. Vooral dron-

ken jongelui zorgden hiervoor.

Ook het aantal bedreigingen

of gevallen van mishandeling

steeg in Zandvoort: 132 keer in

2004 tegen 137 keer in 2005.

Toch konden de analisten een

daling constateren in de cate-

gorie 'Jeugdoverlast'. Deze

daalde met een derde naar 69

gevallen in 2005.

In 2005 is weer een onderzoek

gedaan naarde behandeling

van de klachten van burgers. De

politie Kennemerland Zuid

kreeg gemiddeld een 7,5 en is

daar uiterst tevreden over. Het

geeft aan dat het met de klant-

vriendelijkheid van de politie in

Zandvoort wel 'snor' zit!

Hans van Pelt

STRANDBEBOUWIN6

Schoolvoetbaltoernooi prooi

voor Oranje Nassauschool
scheidsrechter stopt na dertigjaar

Het deze week gespeelde vijfde EMM schoolvoetbaltoernooi

is een prooi geworden voor de Oranje Nassauschool (ONS).

De jongens eindigden op de eerste plaats en de meisjes op

de tweede, waardoor de felbegeerde wisselbeker voor één

jaar in de prijzenkast van ONS zal pronken.

Foto: OvM Fotografie

Het eerste lustrum van het

EMM schoolvoetbaltoernooi

werd onder wisselende weers-

omstandigheden afgewerkt.Op

de maandag was het nog rede-

lijk met een lekker zonnetje

maarwei een koude noordwes-

ten wind. Dinsdag werd het een

stuk onvriendelijker. Harde,

koude wind en tegen het einde

van het toernooi zelfs regen. Het

kon de spelertjes niet deren:

gevoetbald moest er worden en

dat werd dan ook gedaan.

kop en schouders boven de rest

uitstak. Met een totaal van

25 punten, elfmeerdan num-

mer twee de Beatrixschool,

mochten de beide teamcap-

tains uit handen van een

medewerkstervan de EMM de

fraaie wisselbeker in ontvangst

nemen. De sportiviteitsprijs,

beschikbaar gesteld door

de Zandvoortse Sportraad,

ging zowel bij de jongens

als bij de meisjes naar de

Duinroosschool.

Nico Luykx draagt zijn fluit over aan zij

Al snel werd duidelijk dat er bij

de jongens maar één school dit

jaar aanspraak kon maken op

de titel. De ONS stak met kop

en schouders boven de rest uit

en won dan ook alle wedstrij-

den met gemak. 22 Keer kon-

den zij het net vinden en

slechts 4 keer kon er geen doel-

punt voorkomen worden. Bij de

meisjes was het een stuk span-

nender. De Beatrixschool won
drievan de vijf wedstrijden en

speelde ertwee gelijk. Zij maak-

ten tien doelpunten, twee keer

werd er tegen gescoord. De

meisjes van de ONS wonnen er

ook drie maar speelden er één

gelijk en verloren er ook één.

Toen aan het einde van dedag

de punten geteld werden, was

het de ONS die duidelijk met

n jongste collega

Het eerste lustrumtoernooi

was tevens het einde van een

periode van dertig jaar dat

scheidsrechter Nico Luykxzich

beschikbaar heeft gesteld, leder

jaar opnieuw kon de organisa-

tie een beroep doen op de

aimabele leidsman. Luykx: "Ik

heb het altijd met veel plezier

gedaan. In totaal heb ik 196

wedstrijden tijdens het tradi-

tionele schoolvoetbaltoernooi

geleid. Toch wel een behoorlijk

aantal, nietwaar?" Symbolisch

schonk hij zijn scheidsrechters-

fluit, die hij veertig jaar geleden

in Engeland had gekocht.aan

de jongste scheidsrechter

van het toernooi: Meivin

Koelemeijer. Hij mocht uit han-

den van toernooileider Henk

Koning een geschenk in ont-

vangst nemen.

Volgens mij.

was het doodstil in het poli-

tieke kippenhok. Na lang

wachten kraaiden de twee

haantjes trots dat er een rood

haantje uit het scharrelei

was gekropen. Voorafgaand

hadden de haantjes een

paashaas ingehuurd om de

gekleurde eieren én het

gouden ei te verstoppen. En

zo kwam het dat ik onlangs

de paashaas met zijn mand-

je in het centrum ontmoet-

te. In zijn hand had hij een

boodschappenlijst waarop

stond hoe hij alle eieren

moest verbergen. Ik vroeg

hem waarom hij het gouden

ei niet op de Midden Boule-

va rd ve rsto pte. Wa nt a I va n af

i98oismenernaarop zoek.

"De Midden Boulevard?"

mompelde de paashaas,"dat

is écht de saaiste Boulevard

van heel West Europa.

Trouwens, slopen die han-

del!" Hij huppelde weer ver-

der/Twee groene eieren hier,

daar het tomaatrode ei, bij

de boom het biologische ei

en iets verderop het gouden

ei. Klaar is haas."

Van de week kwam ik de

paashaas weer tegen. Hij was

goed gehumeurd en zong

een vrolijk deuntje; "Mijn

naam is haas, ik weet van

niks. Is hier wat gebeurd dan,

daar weet ik niks van? Ik

moest heel even, in het

Raadhuis wezen. Mijn naam

is haas en ik weet nergens

van". Toen ik goed naar

de paashaas keek zag ik

opeens dat Frits van Caspel

het haasje was. "En Frits",

vroeg ik belangstellend "is

je gouden ei gevonden?

Komt er nu eindelijk een

lentebriesje in Zandvoort in

plaats van een frisse wind?"

"Beste Nel", zei de paashaas

geheimzinnig, "drie hanen in

één hok geeft veel gekakel en

weinig eieren."Met een grote

sprong was de haas ver-

dwenen. In de verte hoorde

ik hem nog zingen.

"Mijn naam is haas en ik

weet nergens van!"

NJ&WW*™
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Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Elke avond keuken geopend!

Apr 1 Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 13 ^B 00.29 04.35 12.19 16.49

Vr 14 - 01.04 05.02 13.00 17.20

Za 15 01.24 05.35 13.19 17.50

Zo 16 - 01.48 06.06 13.58 18.22

Ma 17 02.18 06.40 14.38 18.56

Dl 18 - 02.49 07.12 15.08 19.31

Wo 19 03.34 07.50 15.38 20.16

Do 20 - 04.19 08.33 16.28 21.10

H(Dt tiüuwe 9uur

3 gangen Taas menu
€ 32,50 p.J).

Zeestraat 26

2042 LC Zandvoort

TeC: 023-5714497

QpiHeu - |d[iam - ™ J..uLjh r*HC

WOK PALACE

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

_ . ... Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

RTVN-H
R*DID*7Ï N0IH1D-H0LLA.NI]

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

LA E?NTANELLA
pizzeria' riscorante icaltóiw

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

fT2f!«: ta.it * fm n (

Meiaovfts /eAAer- eten//.

Maandag 2e Paasdag ook geopend
dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 - Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

Goed schelden = stank bestrijden

Veel mensen klagen dat het scheiden van groente-

fruit- en tuinafval -kortweg GFT-afval- leidt tot

stank. De stankoverlast van de GFT-container is

voor hen de voornaamste reden om het GFT-afval

niet altijd te scheiden of om alleen tuinafval te

scheiden en niet het keukenafval. Aan die stank is

wat tedoen.Vandaardatwijugraagtipsaande

hand doen om de overlast te voorkomen:

zet de container op een koele plek uit de zon

gooi geen vochtig afval inde container. Laat

gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen

en laat vochtige etensresten in het gootsteen-

bakje uitlekken

verpak snel bedervende en stinkende etens-

resten als vlees en vis in een krant, ook deze

wordt gecom posteerd

!

maak de container regelmatig schoon met alleen

water en eventueel groene zeep. Gebruik geen

chloor, want dit is schadelijk voor het milieu

leg een oude krant op de bodem, dat vergemak-

kelijkt het legen van de container. U kunt ook

bio-zakken of papieren GFT-zakken gebruiken.

Deze zijn te koop in de supermarkt

zorg ervoor dat de container goed gesloten blijft

in de winter kan GFT-afval vastvriezen. Dit kunt

u voorkomen door een krant op de bodem te

leggen en vochtig afval eerst te laten drogen.

Als laatste willen wij nog graag benadrukken dat

composteren goed is voor het milieu; het GFT-afval

wordt nuttig hergebruikt. Composteren bespaart ook

geld omdat het een goedkope manier van afval-

verwerking is, in veel gevallen zelfs bijna de helft goed-

koper dan het verbranden van restafval. Dit betekent

voor u concreet dat de afvalstoffenheffing minder

zou kunnen stijgen. Kortom: genoeg reden om het

GFT-afval goed gescheiden te blijven aanleveren!

Reinigingsrondje
Gemeente Zandvoort bestrijdt de stankoverlast.

Dit jaar komen we zes keer bij u langs om de GFT-

container te reinigen. U kunt ons nog verwachten

in week 22, 28, 32 en 40.

15 april - gratis

supercompost
De Zandvoortse burger heeft in 2004 per inwoner

80 kilo groente-, fruit- en tuinafval -kortweg GFT-

afval- gescheiden ingezameld. Dit is een prima pres-

tatie. Als beloning hiervoor kunt u gratis vier zakken

supercompost ophalen bij de afdeling Reiniging en

Groen aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 op zater-

dags april a.s. van 10.00 tot 13.00 uur. Met deze actie

beloont de gemeente Zandvoort u voor uw inspan-

ning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

gescheiden aan te leveren. Neem wel een geldig

legitimatiebewijs mee. Voor de actie geldt: op = op!!!

Voorlichting gewenst

In 2004 heeft er in het kader van een afvalstof-

fenonderzoek in de gemeente Zandvoort een

grote bewonersenquête plaatsgevonden. Hieruit

is waardevolle informatie gekomen die wordt

meegenomen in de beleidsbeslissingen op

het gebied van afvalinzameling. Vanuit de

gegevens die uit het bewonersonderzoek

zijn voortgekomen zult u de komende tijd

per afvalsoort worden geïnformeerd over het

nut van afvalscheiding en de Zandvoortse

inzamelresultaten op deze afvalfractie. Mensen

horen graag wat er met hun afval gebeurt.

Q

Krant niet ontvangen?
k IcM'K.kVI

Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Leden monumentencommisie
namen afscheid

De gemeente Zandvoort heeft maandagmiddag officieel

afscheid genomen van de monumentencommissie, die veertien

jaar lang mede bepalend is geweest voor het cultuurhistorisch

geweten, waar het ging om het behoud van historische wonin-

gen en gebouwen.

Wethouder Demmers consta-

teerde in zijn afscheidswoord

dat er een groeiend bewustzijn

inzake de Zandvoortse identi-

teit is ontstaan. "De historische

en architectonische waarde

van gebouwen is een niet

meer weg te denken waarde

bij de beoordeling van bouw-

kundige plannen. Een waarde-

vol gegeven waaraan de heren

Wim Polman, Chris Wagenaar

en Ger Cense een belangrijke

bijdrage hebben geleverd".

De commissie is de motor

geweest bij het aanwijzen

van de gemeentelijke monu-
menten in Zandvoort en advi-

seerde het gemeentebestuur

over vergunningen, welstand,

bestemmingsplannen en ver-

gunningaanvragen vanuit een

architectuur en cultuurhis-

torisch uitgangspunt.

Samengevoegd
Sinds kort is de Monumenten-

commissie samengevoegd met

de Welstandscommissie tot

één 'Commissie voor Welstand

en Monumenten' en is ervoor

bewoners nog maar één loket

voor monument- en bouwver-

gunningaanvragen en is een

gezamenlijke advisering over

cultuurhistorie en welstands-

aspecten gewaarborgd. Wet-

houder Demmers verwacht dat

de afwegingen over bouwkun-

dige zaken vlotter zal verlopen

omdat er nu tot één gezamen-

lijk advies gekomen zal worden.

Casinofonds stimulans
voor evenementen in

gemeente Zandvoort
De gemeente Zandvoort en Holland Casino Zandvoort hebben

in het verleden veel discussies gehad over de bestemming van

het Casinofonds door de beide partners. Vorig jaar zijn echter

alle discussiepunten opgelost na overleg tussen de toenmalige

wethouder Han van Leeuwen, en later Hans Hogendoorn,ende

directeur van Holland Casino, Peter Michalides.

Het resultaat is, dat het Casino-

fonds Zandvoort in 2006 wordt

ingezet voor activiteiten in

en rond Zandvoort die een

positieve uitstraling hebben

voor zowel de gemeente als

voor Holland Casino.

Met de jaarlijkse storting van

€115.000 in het fonds worden

in 2006 vele evenementen

ondersteund en daarmee moge-

lijk gemaakt. Voorbeelden zijn:

Classic Concerts.de Kortebaan-

draverij, het Shantykoren festi-

val, de locale radiozender ZFM,

het Zandvoort (A)live festival,

het Jazz behind the Beach,

de DTM Party en dit jaar voor

het eerst weer terug: de Zand-

voortse Wielerronde met een

compleet sportief programma.

Uit de aanwezige reserves bin-

nen het fonds (ruim €200.000)

kunnen zij tevens nieuwe initia-

tieven ondersteunen en eenma-

lige uitgaven doen. Dit zal, naast

veel pleziervoordeelnemers en

bezoekers, tevens een impuls

geven aan andere sponsoren,

die willen investeren in de mar-

ketingvan Zandvoort.

Zandvoortse Courant uitgebreid

Met ingang van deze editie zal

het verspreidingsgebied van

deze krant worden uitgebreid.

De bewoners van de ruim 750

strandhuisjes aan de boulevard

Barnaart en van desta-caravans

op de verschillende campings in

Zandvoort, zullen ook gelegen-

heid krijgen om de Zandvoortse

Courant te lezen. Uiteraard kun-

nen deze 'tijdelijke inwoners' ook

een ZandvoortPas aanschaffen

en zo de gehele zomer mee pro-

fiteren van devele aanbiedingen

van veel Zandvoortse aanbie-

ders, voor ZandvoortPas houders.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Even nadenken
De rijrichting was, in verband

met de renovatie van het

Raadhuisplein, voor het ver-

keer veranderd. Zo mocht

men, voor een korte periode,

de Grote Krocht en de

Oranjestraat beide richtingen

in rijden. Daar werd door

iedereen driftig gebruik van

gemaakt en als fietser moest

je oppassen om niet van je rij-

wiel gereden te worden. Nu

de rotonde bij het Raad-

huisplein weervooral het ver-

keer open gesteld is, blijft de

automobilisttoch nogdever-

boden richting in rijden. Erg

geva a r I ij k voo r voetga n ge r e n

fietser. Daarom een verzoek

aan de automobilist; denk

even goed na hoe de oor-

spronkelijke rijrichting is voor

je de straat in rijdt of let op de

verkeersborden. Voor het

openbaarvervoer zal het ook

even wennen zijn want de

bocht naarde Grote Krocht is

veranderd en erzijn in deze

bocht extra parkeervakken

geplaatst. Of die daar handig

liggen, komen we snel achter.

Klaar voor Pasen

Eindelijk is het zover. Het

Raadhuisplein is weer nor-

maal begaanbaar. Alleen

vraagt menigeen zich af

welke lantarenpaal er blijft

staan. Wordt het de design

"saté pen" of de ouderwetse

neonpaal? We wachten

geduldig af welke het wordt.

Verder is het plein heel mooi

geworden, vooral de bomen
zijn een plaatje. Niet van die

lullige boompjes maar bomen

van flink formaat. Nu nog

een paar vuilnisbakken en

viooltjes op het plein en dan

kan Zandvoort trots zijn op

z'n mooie open 'Brink'. Hopelijk

blijft het 'tijdelijke ontwerp'

van het Raad-

huisplein zo en

wordt het niet

volgebouwd.

Seizoen

Het seizoen 2006

is voor mij inmid-

dels geopend. Dat

komt ten eerste

door Manfred de

Leerman die afge-

lopen weekend

zijn kraam weer

in gebruik heeft

genomen. Hij zit

als vanouds met

zijn honden te genieten op een

van de nieuwe bankjes op het

vernieuwde plein. De tweede

die mijn seizoen hebben

geopend zijn de mieren die

bezit hebben genomen van

mijn keukenkastje. Ze rennen

vrolijk in de suikerpot rond.

Nu de opening van het strand-

seizoen nog. Of is het wachten

op de nieuwe wethouder

Toerisme om de Zandvoortse

vlag om hoog te hijsen? Welke

wethouder deze portefeuille

krijgt is nog onbekend. Ook
hier zullen we onze geduld

moeten bewaren.

Witte donderdag
Wanneer voeren we nog een

goed gesprek, lees ik in het

Dagblad van het Noorden.

Zo'n gesprek waaruit je in-

spiratie put? Haast, drukte,

de telefoon en de computer

zijn maaral te vaak spelbrekers

in het échte contact.

Donderdag (witte donderdag

13 april) herdenken christenen

wereldwijd het laatste avond-

maal. Het gesprek dat de man-

nen daar voerden, moet intens

zijn geweest, zo eindigt de

krant zijn alinea. In Zandvoort

is er op (witte) donderdag

13 april een extra raadsver-

gadering in het Raadhuis. Op
deze datum worden de drie

wethouder van de VVD, OPZen

PvdA benoemd. Misschien is

deze datum speciaal gekozen

om aan te geven dat in de

komende vier jaar er een

aantal goede gesprekken

gevoerd gaan worden.

Palmpasen

Katholieke-, Orthodoxe- en

Protestantse christenen vie-

ren Palmpasen op de zondag

voor Pasen. Het is het begin

van de goede week. Dit jaar

viel Palmzondag op 9 april en

ook in de Zandvoortse kerken

was het jaarlijkse uitreiken

van de palm(buxus) takken.

In de Agathakerkzijn door de

kinderen veertig palmpasen-

stokken gemaakt en ze wer-

den (onder begeleiding van

de scouting) in optocht naar

het Huis in de Duinen

gebracht. Een goed initiatief

en een gezellige onderbre-

king voor de ouderen van

Zandvoort.

Gezocht voor

spetterende show
We blijven nog even bij de

kerken. Een enthousiaste

Maaike Cappel berichtte mij

dat ze weer begonnen is met

een musical voor jongeren

tussen 11 en 18 jaar. Je hoeft

niet bij een kerkte horen om
mee te doen met de musical

Jozef. Maaike is nog op

zoek naar jongeren (vooral

jongens) die willen reageren

op haar oproep. Er wordt

elke woensdagavond van

20.00 tot 21.00 uur in

het jeugdhuis naast de

Protestantse, Kerkplein, geoe-

fend. Ben je enthousiast en

kan je een beetje zingen?

Neem dan contact op met

Maaike Cappel 5712 999.

<fa



BLOÉMEMHUIS

Éeti pooefKette<

Winkelcentrum Noord ^"^^^^^^^^^^^™
Pasteurstraat 6 - Zandvoort - Tel.: 023 57 150 25

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

gelateria

Schoolstraat 1

2042 VA Zandvoort

Telefoon/Fax 023-5718720

^ *S*
f^

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoor

Tel: 023-5715574

ZEESTRAAT 36

EVEN 6EEN ZIN

IN K0KEN!?f

mmmth
IntL ghswijn

MddrKl<i£ Ini Vrij<hijij

m<n JJiKLWiWKlTAS

023-573400 1

*¥>. Dan 3£(e*jJ

Beplanting

Bemesting
Violen

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

cnc^r^

Samonivprtun aan nMUfcMIMHtl

msi^=£= =S^_

^^ Grimt* - |d|uini - Vfai, I.üIjh rjrir.

J&m WOK PALACE

Wart1
tMM4i

a

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

_ . ... Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Kom langs voor onze

Nieuwe Yoorjaars Collectie!!!

fvoxih L-I^am \_onAcm
,
/\ttratJvo,

t>üi^tHifti;ritii; kkturen!

D23.S713225

A«.r.innTi; in t>iipjthft£

Hiltutraal fiZA Zrniüvtsatt

Surfshop &w 2&
%** artikel voor I euro!

ptui I tyrtvui-dil'

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers),

rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,

wintersportartikelen, inline-skates en meer!!

-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)

023-5718600 • www.sparke.nl

.^"5jj

Appelsap
„ Br van de

^^^ü\mer\horet
x ^iiu verkrijgbaar

bij de Kaash
Haltestraat 35
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 OO

Beach Club 10: modern familiepaviljoen

Het nieuwe strandpaviljoen, bij de rotonde, is nog niet geopend

maar het ziet er zeer goed uit. Na een seizoen van slechts een

paar containers, is er nu weer een 'echt' paviljoen verrezen:

Beach Club 10! Vlak voor de Pasen kunnen Robin Molenaar en

Jan Paap de eerste gasten ontvangen in hun schitterend inge-

richte paviljoen.

Beiden hebben een horeca-

achtergrond. Jan is bij zijn

ouders, Jan en Mia Paap, in de

leer geweest, in hun snackres-

ta u ra nt Bolle Jan. Robin was al

als strandpachter in Bloemen-

daal bezig. Daar was hij pach-

tervan paviljoen Koper. "Toen

zich deze gelegenheid voor-

deed, waren we er zo uit. Dit

moest het worden. We zijn

de hele winter bezig geweest

met het schilderen van het

oude paviljoen. Dat was bijna

helemaal donkerblauw en

moest in onze eigen kleurzet-

ting geschilderd worden. Die

is nogal licht van tint en dus

was het schuren, schuren en

schuren en goed in de grond-

verf zetten. Daarna nog eens

een paar keer aflakken; dan

weetje wel wat voor klus wij

hebben gehad.

Het ziet er dan ook prima uit.

De beide ondernemers hebben

ook het paviljoen van binnen

drastisch aangepakt. Waar
vroeger een opslagruimte was,

is nu de modern ingerichte

keuken gesitueerd, met rond-

om ramen zodat de mensen
vanaf de rotonde kunnen zien

dat er wordt gewerkt en dat de

keuken blinkend schoon is. Op
de plaats waar vroeger de

toonbank was, is nu een ruime

bar verschenen met uiterma-

te aantrekkelijke barkrukken.

Het 'nieuwe' gedeelte hebben

de heren uit steigerplanken

opgetrokken. De staande wan-

den blijven ruw maar het blad

is geschuurd en gelakt, wat

een mooi effect geeft.

Het interieurvan het paviljoen

heeft een moderne uitstraling.

Stoelen en tafels komen bij de

Zandvoortse Meubel Outlet

vandaan en hebben een

warme uitstraling. Robin:"De

tafelbladen zijn speciaal voor

ons in China gemaakt en zijn

massief. Ook de accessoires

zijn speciaal voor ons gehaald."

Op het moment dat uw versla-

gever in Beach Club 10 was,

werden juist de hagelnieuwe

terrasstoelen afgeleverd.

Tevens kwamen er een aantal

heerlijk ogende bankstellen

aan. Deze worden voorzien van

chique kussens en zullen her

en der op de terrassen worden

geplaatst. "Onze gasten moe-

ten zich thuis voelen. Daarom

hebben we ook deze bankstel-

len gekocht met bijpassende,

lekker dikke, kussens. Een

mooie salontafel erbij en het

plaatsje is compleet", laat

Robin enthousiast weten.

Over de menukaart kan Robin

alleen maar de prijsstelling

bekendmaken. De invulling zal

pas in de loop van deze week

bekend zijn: "We willen toe-

gankelijk zijn voor een zeer

groot publiek. Zeg maar van

nul tot honderd. Daarom
zullen we de prijzen ook niet

extreem maken. Voorgerechten

en desserts van rond de vier

euro en hoofdgerechten vanaf

circa tien euro. Ook de prijzen

van drankjes zullen niet te

hoog zijn. We gaan een kopje

koffie voor €1,70 verkopen en

een glas bier zal €1,90 gaan

kosten!"

Voorfeesten en partijen heb-

ben de enthousiaste strand-

pachters overigens een aparte

afdeling gebouwd zodat er,

ongeacht de drukte in het pavil-

joen, flink gefeest kan worden.

Beach Club 10, geopend vanaf

vlakvoor Pasen en iedere dag

geopend. Meer informatie:

www.beachclubtien.nl of via

tel: 06-52502583.

modern interieur beachclub w

Paas puzzelactie: de laatste weel

M mm
De Zandvoorts

niseert drie weken lang een

puzzelactie. Dit is de derde en

laatste week, waarin een hele

zin in de krant verborgen staat.

In verschillende advertenties

staat een haasje met een

letter en een cijfer. De cijfers

geven de plaats aan van de

letter indezin. De drie zinnen

vormen de oplossing van

de puzzelactie. U kunt echter

ook meedingen naar een

weekprijs door de zin van

de week in te sturen.

aÜ^fï
Sekonda horloges en drie

ZandvoortPassen verloot onder

de goede inzenders. De drie zin-

nen achter elkaar leveren een

rijmpje op dat de uiteindelijke

oplossingvan de puzzelactie is.

Onderde goede inzenders van

het gehele rijmpje worden de

hoofdprijzen verloot.

U kunt uw oplossing inleveren

bij Bruna Balkenende aan de

Grote Krocht of via e-mail:

paasactie@zandvoortsecou-

rant.nl aanleveren, voorzien

van uw naam, adres en tele-

foonnummer.

Wij wensen
u weer veel

/succes en
puzzelplezier.

#-vi
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Zandvoorter doet
missiewerk in Oeganda

Jeroen Bluijs en zijn vrouw Petua

Oeganda is zijn thuis, maar Zandvoort is een tweede thuishaven.

Jeroen Bluijs vertrok in 1991 naar Oeganda om missiewerk te

verrichten. Wat begon met een oriëntatie van twee maanden,

is uitgegroeid tot zijn levenswerk. Deze maand is hij samen met

zijn vrouw Petua overgekomen om het vijfentwintigjarige huwe-

lijksfeest bij te wonen van zijn broer, Gert Jan Bluijs."De kou is

even wennen maar het is leuk om weer allemaal bekenden te

zien," aldus Jeroen Bluijs.

Door Lenna van den Haak

In Café Neuf heb ik met Jeroen

en Petua Bluijs afgesproken.

Onder het genot van een

drankje vertellen zij openhar-

tig over hun werk, hun ont-

moetingen hun kaasboerderij

in Oeganda. Maar wat beziel-

de Jeroen om een baan, huis

en sociale leven op te geven

voor het grote onbekende? "Ik

hebjarenlang in de drukkerij

van Van Petegem gewerkt,

maar ik miste iets in mijn

leven. Toen ik dertig werd

dacht ik, het is nu of nooit."

Via de Agatha kerk kwam hij

in aanraking met de missiona-

rissen van Mill Hill in

Roosendaal. Deze stichting

zocht leken, mensen die in

naam van het geloof werk

verrichten maar geen priester

of pastoor zijn. Na twee

maanden naar Oeganda
geweest te zijn, besefte Jeroen

dat dit zijn missie was. Hij

tekende een contract voor drie

jaar, wat later resulteerde in

nog een periode van driejaar.

"Ik kwam aan in Kaberamaido

en mijn eerste project was

het terugbrengen van de

ossen naarde lokale bevolking.

Ossen en koeien zijn het

belangrijkste om te hebben

om in levensonderhoud te

voorzien. Zij leveren melk, vlees

maar ploegen ook het land

waar ze groenten en fruit op

verbouwen. Als dat lukt krijg je

daar zoveel voldoening uit, dan

heb je echt het gevoel dat je

goed werk verricht."

Behalve hetterughalen van de

ossen heeft Jeroen allerlei

andere projecten opgezet. Zo

zijn er projecten voor gehandi-

capten, weeskinderen, maar
ook voor mensen die een eigen

winkel willen beginnen. "Wat

ik nu voornamelijk doe is men-

sen voorzien van financiële

middelen. Zorgen dat ze een

extra ruggesteuntje krijgen,

dat operaties betaald worden

en dat weeskinderen goed

ondergebracht worden", zegt hij.

Jeroen is nu minder actief dan

in het begin, vooral omdat hij

samen met zijn vrouw, die hij

daar heeft leren kennen, nu

voor zijn eigen levensonder-

houd moet voorzien. Samen
met Petua, de kinderen van

haar eerste man en andere kin-

deren van haar kant van de

familie wonen ze op een boer-

derij in Mbale."We hebben een

boerderij waar we ossen en

koeien hebben. We begonnen

met twee koeien en hebben er

nu al zeventien. We maken
kaas en yoghurt en verkopen

dat dan weer. Ik heb in het

begin met mijn fiets letterlijk

aan de deuren lopen leuren

om de producten aan de man
te brengen. Nu hebben we
onze eigen wijk met vaste

klanten," vertelt Jeroen trots.

Bluijs is nog maar een kleine

anderhalve week in Zandvoort.

Misschien laat hij zijn vrouw

nog de bollenvelden zien maar

door de kou zal dat niet al te

veel worden. Daarna is het

weer hard werken op zijn eigen

stek in het verre Oeganda.



Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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www.bouwbedrijf-hdvenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

P, H. WILLEMS E

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Spaeialtsl

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen moittogedientf

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 IQ

MArïtttgd vöJgMH PölrüÈ IfcwrtKf* Veilig Wörttrï

Urud+fi >4*«frdt*4» ïü'Klwwr

Nee, dll l& geen occassion.
Cfiineu - Idfianv - Wa* J.éiLjh ritu

WOK PALACE
^Tcw yezeééty ée*utiéma4ett

met <m& 1Re4tawia«tt (Uj een

cüioet&je vo*t de >$44&.

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

nu 01 arflLiöYGG* ué/,1

€429,-
9PAFTTA

RtKCMM

Tolweg 6

2042 EK Zandvoort

Tel.: 023-5714484

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 UUR

bruna4
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

ZANDKORRELS

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax

571 31 72

Mobiel

06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Gezocht

Handtekeningen

GP- rijders

1950-1985.

Misschien heeft

u nog voor mij

ontbrekende

exemplaren. Ik

neem ze graag

van u over!

Peter Kanger,

tel. 5716713

Gezocht

voor ouder

echtpaar:

Huurflat

in

benidorm.

Voor

overwintering.

Ook voor nu:

april-mei.

Aanbiedingen:

tel. 5714022

Te koop

aangeboden

Wasmachine

AEG

bovenlader.

Izgs:

€ 125,00.

Massief grenen

bank met

2 laden:

€ 225,00.

Tel. 5719399

Te huur gevraagd

Stalling voor klei-

ne kampeerauto.

Hoogte ca. 2.501T1.

Tel. 5730117

Gevraagd

schoonmaakhulp

voor pension met

4 kamers. Ca. 4
dagen p.wk.

Tel. 5716855

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

v^^"'. -\ '1

ES
< \

PJ

L
El

11

N
S_

l|UONQ. HAJHIIU . MAAIlCMMlDMf I

DUIK- IN IDlLtMlTlttl . lUlttLVttN

mbo

techniek

zerg & *ïUim

vmlfo-t havo vwo
vtot volwaarncn

*»'(«!l IJ* »!***.

Havacolfc^r

4 E >OÏX tOl I Uil Ml.ltT li'Ill 1AK Of LI I LM * Ml

JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Wie kent de naam Olieslagers niet in Zandvoort? Zijn ouders die geïnteresseerd zijn; elke

hebben een drogisterij in de Kerkstraat gehad en zijn vader woensdagavond is ervan 19.30

speelt verdienstelijk toneel bij Wim Hildering. Maar wie is hun tot 21.30 repetities in gebouw
zoon en wat doet hij allemaal? Maak kennis met Martijn de Tol, Tolweg. Een van zijn hob-

Olieslagers geboren op 21 april 1989. by's is tekenen, zijn voorkeur

gaat uit naar zwart/wit en hij

tekent het liefst figuratief.

Martijn leest als er tijd over is,

een keer is hij bijna opgesloten

in de bibliotheek, gelukkig zag

men hem nog bijtijds.

Zandvoort

Martijn komt niet zoveel naar

Zandvoort, hooguit voor bood-

schappen en de Bieb en dat is

het dan. ja, hij heeft wel een

baantje bij supermarkt AH en

van de zomer gaat hij, als

vakantiebaan.voor het eerst in

de huishouding werken bij het

Huis in de Duinen. Dat lijkt

hem erg leuk want hij vindt

datje als jongere ook iets soci-

aals moet doen. Ik knik goed-

keurend want dat vind ik een

prima instelling. Stappen in

Zandvoort heeft niet zijn voor-

keur, het liefst gaat hij naar het

Patronaat in Haarlem. Ook
gaat hij vaak naar Amsterdam

om te shoppen. Als Martijn

naar het strand gaat dan

fietst hij naar Woodstock in

Bloemendaal. Alvast een tip

voor een gulle gever, hoog op

zijn verlanglijstje staat een

digitale camera. Fijne verjaar-

dag Martijn en veel succes met

je toneelspel op 22 april maar

daar maak ik me geen zorgen

over, dat gaat lukken.

Martijn Olieslagers

Martijn woont met zijn ouders,

een papegaai (van zijn vader),

een dwergpapegaai (van

Martijn) en drie katten (van

Martijn) aan één van de toe-

voerwegen naar Zandvoort.

Martijn vertelt dat hij een

poosje terug twee katten mee-

genomen heeft uit Turkije. Ze

waren verwaarloosd en zwier-

ven daar rond. Martijn moest

eerst diverse officiële hande-

lingen verrichten voordat hij ze

kon meenemen. Uiteraard

heeft hij eerst zijn ouders toe-

stemming gevraagd daarna

heeft hij ze in een kooi als

handbagage pervliegtuig ver-

voerd. De katten zijn nu negen

en halve maand en hebben het

naar hun zin.

School

Na de Oranje Naussau-school

is Martijn naar het College

Hageveld in Heemstede

gegaan. In het vierde jaar bleef

hij zitten en is vervolgens naar

gevallen namelijk: de mode
fotografie. Na zijn studie wil

Martijn naar defotoacademie

in Amsterdam gaan. Op het

ECL heeft hij een fotostudie

van zijn beste vriendin ge-

maakt voor het vak CKV3. Het

vak wordt door iedereen

gevolgd die cultuur en maat-

schappijprofiel heeft. Het doel

van dit vak is dat de leerling

kennismaakt en ervaring op

doet voor Kunst en Cultuur.

Interesse's

Martijn rijdt al negen jaar

paard waarvan zeven jaar bij

manege Naaldenhof en de

andere jaren bij manege
Sandevoerde. Hij heeft geen

eigen paarof een verzorgpaard

en hij rijdt het liefst op een

paard met karakter. Martijn

doet mee aan spring en dres-

suur wedstrijden. Daarnaast

is hij al heel lang jeugdlid

van de toneelvereniging Wim
Hildering. Op zijn verjaardag,
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'Geen dag spijt': kostelijke

komedie door Wim Hildering

Toneelvereniging Wim Hildering heeft vorige week vrijdag en

zaterdag een kostelijke komedie op de planken gezet: Geen dag

spijt. Het was een door de Haarlemse toneelschrijfster Christa

Warmerdam geschreven komedie over een pas gescheiden

moderne vrouwen haar familie en vrienden, die aan de lopen-

de band keuzes moeten maken.

De 39-jarige Kim

(Arni Schultz)

woont in een

'enig' flatje met

als buurman de

homosexuele vrij-

gezel Dennis

(Paul Olieslagers).

Op een dag komt

Dennis voor haar

koken en neemt

hij jeugdvriend

Tim (Liëndo Bos) mee. De zus-

tervan Kim, Laura (Ina Vos) en

haar moeder Sophie (Lucie

Peet), weten het zo te draaien

dat ook zij voor het diner wor-

den uitgenodigd.

Omdat de 'status' van Tim niet

duidelijk is voor zowel Kim,

Laura, Sophie als Den nis, ont-

staan er dolkomische situaties

die telkenmale weer uitdraai-

en op het maken van keuzes.

De een ziet in hem een homo,

de tweede een hetero en de

derde een bi-sexuele man.

Uiteindelijk blijkt hij wat voor

Kim te voelen en moet Den nis

zijn nederlaag slikken.

Vooral de prestaties van Schulz

en Bos waren opmerkelijk.

Schulz was dit jaar voor het

eerst bij de volwassenen te

zien en dan nog wel in een

hoofdrol. Negen jaar geleden

begon zij bij de jeugdafdeling

van Wim Hildering en Bos wist

zes weken geleden nog niet

dat hij kon en ging acteren.

Olieslagers bracht een over-

tuigde homosexuele man op

het toneel en had zelfs moei-

te om na afloop niet in zijn rol

terug te va Hen. Vos en Peet lie-

ten zien dat zij zo langzamer-

hand tot de routiniers behoren.

De bijrol van Bart, echtgenoot

van Laura, was in uitstekende

handen van Ron Klaasse Bos.

Een met verve gebracht blijspel,

geregisseerd door Ed Fransen,

dat alleszins de moeite waard

was. Het werd door een volle

zaal zeer gewaardeerd.

"Ik heb nooit plankenkoorts"

het Eerste Christelijke Lyceum

(ECL) gegaan waar hij nu

4Havo volgt. Het leren gaat

hem nu makkelijker af, zelfs

wiskunde doet hij fluitend. In

eerste instantie wilde hij altijd

dierenarts worden (vandaar

zijn interesse voor dieren)

maar dan moet je wel schei-

kunde in je pakket hebben. Dat

vak lag hem niet zo en nu is

zijn keus op iets heel anders

21 april, is er een try-out voor

de leerlingen van diverse scho-

len en op 22 april is de echte

uitvoering met nog 10 jeugd-

leden in gebouw de Krocht.

Het is een Engelse triller waar-

in Martijn de hoofdrolvan de

baron speelt. Deze rol heeft hij

5 weken geleden gekregen

omdat iemand er mee stopte

en dat betekende voor Martijn

flink repeteren. Voor jongeren

Tuinenactie WonenPlus groot succes
Op 8 april jongsleden hield WonenPlus haar tuinenactie.

De actie, waarbij ook een aantal politici deelnamen, heeft

afgelopen zaterdag 14 opgeknapte tuinen opgeleverd.

In twee dagdelen gingen bewolking en de ochtendploeg

ploegjes vrijwilligers op pad hield het dan ook niet droog,

naar van te voren toegewezen In de middag kwam een vijftal

tuinen. Ze werden

door de gemeente

voorzien van mate-

riaalvan de afdeling

groenwerken en

praktisch bijgestaan

door een medewer-

kervan die afdeling,

die deze dag ook

vrijwillig meehielp

om snoei- en knip-

werk te doen.

De dag begon

's morgens met dikke Foto: OvM Fotografie

raadsleden van OPZ het team

versterken. De zon ging schij-

nen en op diverse plekken in

Zandvoort kon u bekende

gezichten van de plaatselijke

partijen zien werken voor

plaatsgenoten die het werk

zelf niet meer

kunnen doen. Na

afloop kon bij

Pluspunt worden

nagepraat, onder

het genot van

een borrel en een

klein hapje. Over

één ding was

iedereen het

eens: het is fan-

tastisch om op

deze wijze iets te

betekenen voor

een ander.
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March of the Penguins

OF
I PENGUINS

Op de meest onherberg-

zame plek op aarde,vindt

de liefde een weg.

De meest onverwachte

blockbuster van de afge-

lopen jaren, MARCH OF
THE PENGUINS, heeft nu

een Vlaams-Nederlandse

versie met de stem van

niemand min-

derdan Urbanus.

Voor de eerste

keer in zijn

carrière werkt

hij mee aan

de dubbing van

een film. Dat

de pinguïns nie-

mand onberoerd

laten, bewees de

film al in Frankrijk

en Amerika.

Zo gingen in

Frankrijk meer
dan 1.8 miljoen

toeschouwers

de film bekijken

en aan de Amerikaanse

boxoffice bracht de film

meer dan 76 miljoen dol-

lar op. Daarmee is March

of the Penguins, na

Fahrenheit g/11, de meest

succesvolle documentai-

re aller tijden.

(bron: Paradiso)

Dier
van de
week

Binky is een ontzet-

tend lief reutje van

anderhalf. Het is een

kruising franse Bulldog,

dus hij heeft een beetje

een platgeslagen gezicht.

De een vindt dit super-

lelijk en de ander vindt

het schattig... en wij vin-

den het erg schattig

kunnen we melden. Een

lief maar stiekem bijde-

hand gezichtje. Het is

een gezellig hondje

zolangermaargeen kin-

deren, honden of katten

in huis wonen. Buiten is

het geen probleem,

maar hij is gewoon vre-

selijk jaloers. Als je een

andere hond aait of een

koekje geeft waar hij bij

is, kan hij dat niet heb-

ben. Vandaar dat we
hem dus zonder kinde-

ren of dieren in huis

plaatsen. Want het is

echt een schatje, als 'ie

alleen is. Hij luistert goed

en vindt het heerlijk om
aandacht te krijgen en

lekker mee gespeeld te

worden. Een cursus is wel

een aanrader, want hij

kan nog al eens eigen-

wijs zijn. Wie heeft de

tijd voor dit kleine lieve

monstertje en geeft

hem een goed huis voor

de restvan zijn leven?

Kijk op www.dierentehuiskennmerland.nl
of kom eens langs, Keesomstraat 5. Tel. 57 13888.

Geopend van maandag

tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. J

RADIO TV

i»*^>kü*r

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 The Groove Empire

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

18.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeente raad vergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb& Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

Diuijs
r"ikx:n5-KrtiirTöt f

OeH voor de

Paashaas hebben

ury een bleemryk

assortiment!
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

m
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Filmprogramma
13 1

rm 19 a pril

Dagelijks
13.30

Nanny
McPhee,
de magische kinderjuf

@3 NEWRUUJQMYERM

Dagelijks
16.00

MARCH OF
THE PENGUINS

Commentaar:
Urbanus.

Do. f/m Di.

19,00

INAL /->

DESTtNATIONA

I©

Do. l/m Di

21.00

New World
"Adenbcnemende rTC-d'nfe"

KB
Colin Farrel

Chris Nan Bale

Woensdag
19.30

wwWn-autnbc-rJrijfaandvoort.n!

HlSTORY OF
IVIOLENCE
David Cronenbefig

I©
Ircus Zandvoorl
igsmuispleïn 5 r

2042 JM, Zancfvoorl
OKmCBirJI

www.circu5zandvoort.nl
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Cultuur

In Memoriam Gerard Reve

Het radioprogramma van jongstleden zondagmorgen
werd voor het droevige bericht onderbroken. De nieuws-

lezer deelde mee dat de schrijver Gerard Reve gestor-

ven is. Nauwelijks twintig minuten later was op Internet

al een condoleanceregister geopend.

Door Ton Timmermans

"Nu komt er boven ook

een beetje humor". Direct

na de opening van het

register verschijnen op

het net de eerste berich-

ten van deelneming.

Sommige vol (zelf)spot

en ironie op een manier

geschreven zoals Reve

die in veel van zijn literai-

re werken heeft laten

doorklinken. Andere

betuigen hun deelne-

ming in zijn kenmerken-

de spreek- en schrijfstijl,

het Reviaans:"UwWoord,

dat niet voorbij gaat, zegt,

dat ik slechts gras ben,

en dat is ook zo (...)".

Gerard Kornelis van het Reve

werd in 1923 te Amsterdam
geboren. Zijn vader was een

communistische journalist,

een gegeven dat een stempel

drukt op leven en werk van

Gerard. Herinneringen aan zijn

jeugd in crisis- en oorlogsjaren

vormen een steeds terugke-

rend motief in zijn werk. Reve

debuteert in 1946 met het

boekwerk 'De ondergang van

defamilie Boslowits'. Onder de

naam Simon van het Reve

publiceert hij eenjaar later de

sterk autobiografische roman

'De avonden', die bekroond

werd. Het boek roept in die

deugdzame jaren uiteenlopen-

de reacties op. Het is echter

een meesterwerk door het

inzicht in de psychische ont-

wikkelingvan adolescent tot

volwassene. Maar het zou wel

tot in de jaren zestig duren

voordat 'De avonden' een groot

lezerspubliek bereikt. In 1989

werd het boek verfilmd en

zelfs tot stripverhaal

bewerkt door beeldend

kunstenaar Dick Maten a.

"Ik vind dit leven al

geweldig. En straks nog

het eeuwige leven in de

Hemel. Je vraagt je wel

eens af: 'Waar hebben

wij het aan verdiend?"

Doorvelen werd Gerard

Reve als een geniaal

schrijver gezien. Het boek

'Nader tot U' (1966), ver-

oorzaakte in die tijd een

schandaal en Reve werd

vervolgd wegens godslas-

tering. Het is de geschie-

denis in gegaan als

'het ezelproces'. Na een

slepende rechtszaak,

waarin de auteur zelf

zijn verdediging voerde, sprak

de Hoge Raad hem in 1968

van alle aanklachten vrij. Een

jaar later ontving hij de

Staatsprijs voor de Letterkunde

(P.C. Hooftprijs).

De laatste weken verslechter-

de zijn toestand en vorige

week raakte hij in een coma.

In de nacht van 8 op 9 april is

de schrijver Gerard Reve op

82-jarige leeftijd overleden.

Finale

van
Op zondag 7 mei vindt het

laatste concert plaats van

het seizoen 'Jazz in De

Krocht 2005 - 2006.' De eer-

ste gast is Nederlands

bekendste slagwerker JOH N

ENGELS. John Engels is

inmiddels zonder enige

overdrijving een monument
binnen de Nederlandse jazz

scène te noemen. Al sinds

de jaren 50 speelt John met
de absolute wereldtop. Ook
nu is John nog onvermin-

derd actief.

Theatertournees met Rita

Reys en Piet Noordijk, met
Fay Claassen, daarnaast

nog talloze CD-opnamen...

de man is niet te stoppen.

van Jazz in De Krocht

seizoen 2005-2006
De tweede gast is de man
die normaal slagwerk speelt

bij het Trio Johan Clement;

Frits Landesbergen. Ook hij

behoeft nog nauwelijks

enige introductie. Al sinds

jaar en dag een vibrafonist

en slagwerker met een

internationale reputatie.

Een overvolle agenda, jaar-

lijks terugkerende tournees

met o.a. Madeline Bell, The

Rosenberg Trio, Louis van

Dijk en Cor Bakker. Als freel-

ancer heeft Frits gewerkt

met o.a.: Georgië Fame, Milt

Jackson, Toots Thielemans

en nog vele, vele anderen.

Alsof het nog allemaal niet

genoeg is, is hij ook nog eens

een voortreffelijk arrangeur,

docent vibrafoon, slagwerk

en combospel aan het con-

servatorium te Den Haag,

beheert hij zijn eigen bevol-

kingsbureau en is hij pro-

ducent.

Omdat dit seizoen weder-

om succesvol is geweest is

besloten om voor een vijfde

seizoen door te gaan in De

Krocht. Het nieuwe seizoen

zal op 1 oktober geopend

worden door pianist Louis

van Dijk.

Zondag 7 mei,

in gebouw De Krocht.

Aanvang 14.30 uur,

toegang € 10,00.

Voortreffelijk concert van

Die Haerlemsche Musyckcamer

In het kader van de Kerkplein Concerten presenteerde

Die Haerlemsche Musyckcamer zich zondagmiddag in de

Protestantse kerk. Onder leiding van oprichter en dirigent André

Kaart werden werken gespeeld van C.F. Handel, Rachmaninov,

Arensky en Pergolesi.

Door Jaap Kerkman

Het Concerto Grosso, Opus 3,

nr 4 voor twee hobo's en

strijkers, maakte al direct

duidelijk dat het orkest, dat

kort na de oorlog werd opge-

richt, beschikt over zeer

begaafde amateur musici die

in hun spel zowel de liefde

voor de muziek als voor hun

instrument tot uiting laten

komen. De hobo solisten Ben

Dudink en Anneke Huson

maakten er, samen met

een aantal solerende strijkers

uit het orkest, een muzikaal

feest van.

Dat het orkest van vele mark-

ten thuis is bleek wel uit

het tweede en derde werk,

bestaande uit Russische melo-

diën. Het Romanze en Scherzo

van S. Rachmaninov en varia-

ties van A. Arensky op een

thema vanTchaikowsky, lever-

den bij het ingaan van de

pauze dirigent André Kaart en

zijn orkest een gul applaus op,

waaruit de waardering van

het publiek tot uiting kwam.

Het hoogte punt van het

concert kwam na de pauze

met de uitvoering Stabat

Matar van G.B. Pergolesi. Een

muziekwerk voor de echte

fijnproevers, waarin de

muzikaal zeer begaafde

zusters Charlotte (alt-mezzo)

en Josefien Stoppelenburg

(sopraan) een hoofdrol ver-

tolkten. Daarmee maakten

zij duidelijk waarom ze in 1997

de eerste prijs hadden gehaald

op het Prinses Christina

Concours. De zusters werkten

verder samen met o.a. het

Noord Nederlands Orkest, het

Nationaal Philharmonisch

Orkest, de Johan Willem Friso

Kapel en het Amsterdam
Promenade Orkest. Ook waren

de zusters Stoppelenburg te

bewonderen in het Koningin-

nedagconcert 2002 en in het

populaire televisieprogramma

'Una Voce Particu lare".

De organisatoren waren er

opnieuw volledig in geslaagd

het publiek een boeiend

concert voor te zetten. Het

volgende Kerkplein Concert is

zondag 21 mei. Dan zijn vanaf

15.00 uur 'De mooiste film-

melodieën' te horen, gesp ren

-

steerd door de sopraan Lisette

Em mink, de violiste Esther in

't Groen en de pianiste Josje

Goudswaard.

l
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d
jj3y

i?5*8?'' ••

De muzikale zusters Charlotte (alt-mezzo) en Josefien Stoppelenburg (sopraan)

tijdens de uitvoering van de Stabat Matar Foto: OvM Fotografie
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

/'/ -'.•.<•.'•'.

13 april t/m 19 april

Op alle hartige taarten
10% KORTING!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

FOTO MENUO GORTER
AnMi *» D>oM. i

Gratis
Een wegwerpcamera :* «».«

voor
Z +V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(LUM KrsttriM TbhU < Ti* IBS SJ3M»

wwwitvtom cnnogcrtcrnnl

AA ONHQVAJH MIDQ€LKOOT

(Ü) FOTOGRAFIE
REPOHTAM5 - LVLWMEJnEH - POflUCTTBI

1 0% korting vo<ar

ZardvoortPjshoudfr:

f-nud liiruthiv-n^aiu^idrW.ril

www.ovmfoidCrafie.nl

bijzondere moniar in beeld

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

*
^,lN2y

DEKBED
Super

Matrassen stunt

15 cm dik polyether matras

Met een sterke vrolijk

gekleurde matrashoes

ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90x200 29.50

140x200 49.50

160x200 59.50

Thuisbezorgen € 12,—

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas

gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey

hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

IJzerhandel

Zonwering
Rolluiken

& Zarrtvooit

umi* 1*1

Markiezen

SunScreens
Bel GRATIS voor vrijblijvende offerte 0&Q0 - 926 SS 66!

Tevens uitgebreide presentatie bij ons in de winkel

Swduestraat 7 2D42 KA 023 - 57 124 18

Zondvoorfposhooaers 10% extra korting op Zonwering!

Koene Cleaning Servies hJ. ft

^m ^^ ^^ ^^M10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

DISCOTHEEK. Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

i gratisZANDVOOBT SHOOTFRI

Maand april op
'vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 £ 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

al

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Snackbar Het Plein

Kom allen!

hetnieuwe schepiiswoeven

Kerkplein

iwB&seöamm

G23-5732S2i Zei ndvoori

blcemen aon zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

fff, „ l>_ll.t*»r [ 5

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Jfi\\
LUCAS ZANDVOORT

Voor Pashouders

Pw Vrijblijvende

1 prijsopgave

Wij leveren goed werk
oor een redelijke prijs

Tel. 06 111 403 59
geschreven bij KvK Haarlem

EETCAFÉ

voor Zandvoortpashouders:

Bij het diner schenken wij U
een gratis karafje wijn!"

Boulevard Barnaart 22 T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur dinsdag gesloten

J-featüer
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

EMOTION BY

ESPRIT
Op vertoon van de pas io% korting

op de nieuwe collectie lingerie.

van 13 april t/m 26 april.

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Op vertoon van de

ZandvoortPas

10% korting op

een fles huiswijn

Passage 46-48

2042 KV Zandvoort

T. 023 571 92 13

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

runcY
JL L ZL4T3I "liAanbieding:

10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Op vertoon van uw
Zandvoortpas en de

huur van een film

Gratis een emmer
popcorn t.w.v. € 3,-

Actie geldig tot en met 7 mei 2006 M

Uw kunt eenmaal gebruik maken van V
deze actie. ff
Niet in combinatie met andere acties 3
Niet in combinatie met saldokaart jjt.

Eenmalige actie voor de maand maart

, . YJBFOLJiND . ,

Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13
2042 L5 Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

Nlad dr Hini-ifJ *-bl

Knikarmschermen
Uitvalschermen

Markiezen

Terrasoverkappingen

Parasols

Sereens

Rolluiken

Garagedeuren

Serrezonwering

Horren

Jaloezieën

Rolgordijnen

Plisse

Vouwgordijnen

Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 0235746390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatvreg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

Wereldservice in Reeen

Zandvoort, t: 023 57Ü694
Q-|ltfl "'Tl M tP^&lMlI-T ™*ll fM'W KEIMi

DICHTBIJ VOOR VER WEG'
WWW.RiEISBUftEAUK VSA . N

L

/pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
,' gratis cadeautje

, voor pashouders

^B ^/Jncbende Strandweg 1

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

E Broodje Shoarma €3,50

% Turkse pizza €2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

G reeven

j/\/] Makelaardij o.g
4* K: io% kortingvoor

~ 'f^ ZandvoortPashouders op

^^^Jr een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Zie ook de
volgende pagina
voor nog meer
aanbiedingen!
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^Xjtf*°v voor a]]e ZandvoortPashouders
^ de aanbiedingen van deze week

ZandvoortPas Haarmode
.-..^

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

SEA OPTIEK
In de maand april

voor ZandvoortPashouders:

io% korting op montuur + glazen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Sunday ijsje voor €1,25

Bij elk menu of schotel

een gratis Sunday ijsje

op vertoon van de ZandvoortPas.
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WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankje

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

Op alle artikelen 5% korting.

Deze week extra:

Op de babyartikelen

10% korting!

Onze nieuwe collectie Sia is binnen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders

Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Lijst van deelnemende

(in alfabetische vol

en en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Boomerang, Eetcafé- Passage

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

AAollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar- Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub -Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en tr_

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

rging en vrije tij

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

North Sea Piercing - Oranjestraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 U2 55

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhou

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 $71 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Op mode gebied zijn kleding, schoenen, parfum en huidproducten inmiddels al aan

bod gekomen op deze pagina. Maar wat we vooral niet moeten vergeten zijn de haar-

trends voor 2006. Je kapsel is het eerste wat bij anderen opvalt. Het is je 'ticket naar

succes'.

Op de meeste catwalks kon je

dit jaar zien dat de ontwerpers

zich niet alleen met de kleding

hadden beziggehouden, maar

dat zij zich ook veel met het

haarvan de modellen hadden

bemoeid. Krulspelden en haar-

lakwaren in de meeste shows

volop aanwezig.

Viktor&Rolf hadden, net als

altijd, hun eigen creatie op het

gebied van kapsel. Het haar

van de modellen werd strak

naar achteren geborsteld en

aan de rechterzijde van de

meisjes hing er een dikke

vlecht. Samen met de kleding

die zij presenteerden (satijnen

tops met mooie rokken) zorg-

de het vernieuwende kapsel

voor een chique en vrouwelij-

ke look. Dit betekent dat vlech-

ten erg in zijn voor de komen-

de zomer. Volg met vlechten de

scheiding van je haar of vlecht

een aantal plukken in en laat

de rest speels hangen.

Dior kwam voor de haartrend

2006 met de klassieke mid-

denscheiding. Wat weer in

tegenstelling is tot Victor&Rolf.

Descheidingiswild met veel

volume, erg romantisch, maar

toch stijlvol. De 'bohemian-

look'was tijdens de show dui-

delijk aanwezig en dat bete-

kent dat het voor de komende
zomer opnieuw de trend is.

Draag bij je scheiding weinig

make-up, net als bij Dior.

Dolce & Cabbana zorgden dit

jaar opnieuw voor oproer. Met
grootse kapsels struinden de

modellen over de catwa Ik. Alles

was druk, groots en indruk-

What's
new and what's

hot!?

De perfecte jurk voor de

komende zomer is niet

moeilijk te vinden. In menig

kledingwinkel staan de rek-

ken vol met de allerleukste

en meest romantische jurk-

jes. Maar om een jurk te zoe-

ken waarje lichaam en je

persoonlijk-

heid het beste

uitkomt, is wel

degelijk een klus. De zoektocht

naarde perfecte dress, dat ook

nog eens ultra-hip is, wordt

verlicht met de volgende hulp-

middelen:

Heb je je zinnen gezet op

een poppenjurk - met pof-

mouwtjes, bloemen mo-

tief en lieve strikjes? Dan

moetje op de volgende

wekkend. Allerlei soor-

ten kleuren ha ar: zwart,

bruin, blond en rood

werd uit één stuk

getoupeerd en wild

opgestoken. Ook afro-

kapsels waren niet te

missen bij hun show.

Voor een avondje

stappen is dit extreme

kapsel geschikt voor je

avondje uit. Met de

krultang maakje kleine krulle-

tjes die je later voorzichtig

uitborstelt. Vervolgens gebruik

je wat haarlak om het in

model te houden.

dingen letten: de meeste van

de poppenjurkjes zijn waan-

zinnig kort. Dit betekent dat

het voor de kleine mensen
onder ons en voor de wat

gedrongen types dit type jurk

een uitkomst biedt. Ook als je

een buikje hebt of billen die je

wilt verhullen is dit dé jurk.

'Show those legs', zeggen we
dan, vooral als die de eye-cat-

chers zijn! Heb je grote borsten

dan kan de poppenjurk met

een diepe decolleté erg sexy

staan!

H^Ben je super

mager dan is de

draperiejurk ide-

aal voor jou. De

draperiejurk met

veel volume heb je

in diverse stijlen

en modellen: hoge

taille of heel kort

zonder taille. Deze

jurk zorgt ervoor

dat je extra ron-

dingen krijgt op plekken waar

je het goed kan gebruiken!

Alexander McOueen zorgde

ervoor dat zijn modellen met

een minimalistische en on-

opvallend kapsel toch de

show stalen. Met een kam
werd het haarvan de model-

len naar achteren gekamd en

vastgezet met gel, de restvan

het haar lag losjes golvend

over de schouders. Hierdoor

kreeg de kleding van McOueen
alle aandacht. Witte en zwar-

te pakken werden, zonder al

te veel detail, geshowd. Dit

zorgde vooreen zakelijk, maar

toch zeer vrouwelijk effect.

Deze trend is dan ook zeker

geschikt voor een zakenlunch

of vergadering.

'fcZijn je benen niet om aan te

zien? Dan is de zigeunerjurk een

uitkomst! Ook deze zomer blijft

de zigeunerlook in. Heb je een

smal bovenlijf en wat stevigere

benen, dan is een jurk met strak-

ke top en wijde rok het mooist.

Om de jurk wat sfeer mee te

geven kun je een brede riem dra-

gen om je taille te showen of je

decolleté showen.

*Ook de halterjurk blijft de

komende zomer een 'must-

have' item. Blijf je het moeilijk

vinden om een jurk te vinden

dat jouw

rondingen

goed

opvangt of die

jouw minder

sterke punten

niet laat zien,

dan biedt de

halterjurk

altijd een

oplossing.

Je schouders

blijven immers

altijd mooi!

'RANJE BOVEN

Nee, ik ben niet zo'n voetbal-

fan. Ik heb het hier over

oranje op een nog ergere

manier.Mijn moedergaf me
ooit een schattig tubetje

waar op stond 'Bruin zonder

zon'. Wat ze er vergat bij te

zeggen was dat je zorg-

vuldig met de crème om
moet gaan wil je mooi bruin

worden. Met de crème al

langerdan een uur in mijn

bezit vond ik dat het de

hoogste tijd was om einde-

lijk eens bruin te worden.

Aan de slag. Beetje hier,

beetje daar. Op mijn gezicht

een beetje extra dacht ik. Ik

kon haast niet wachten tot

het resultaat zichtbaar

was...wat een feest!

De volgende ochtend snel ik

naar de badkamer om
mezelf te checken. Waarom
deze dag i van de ergste

dagen uit mijn leven tot nu

toe is zal ikje vertellen. Alles

was oranje. Mijn voeten,

benen, buik, armen echt

ALLES oranje! Na een nood-

kreet en wat hopeloos

geschreeuw komt mijn

moeder de trap op. Tot mijn

grote hysterische ergernis

huilt ze niet met me mee

maar begint me gewoon

uit te lachen. Maar haar

lach verdwijnt al snel als ze

mijn verhitte hoofd ziet.

Helaas was dat niet om
het verhitte, "kijk eens in

de spiegeT'flu istert ze voor-

zichtig. Dat de spiegel op

dat moment niet barstte is

mij nog steeds een raadsel.

Wat een drama, ik zou zeker

een week de deur niet uit

kunnen met zo'n kop.

Doodziek was ik ervan.

Gelukkig had mijn moeder

dat ook door en liet me thuis

uitzieken. Met twee keer per

dag scrubbend onder de

douche staan heeft het toch

nog een week geduurd voor

het ergste eraf was gesleten.

Geen zelfbruiners meervoor

mij, dan maarwiten lang-

zaam bruin worden met

factor^ of zo.
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Q café

Als u uw ei niet kwijt kunt,

komt u maar naar

De Lamstrael

Haltestraat 52

Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50

Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50

Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Al
Haltestraat 34

2042 LN
Zandvoort

T. 023-5712801

earfr DütTü-

Heinekeri*
rffefKrat üetB/stJ

Café Oomstee

Zaterdag 22 april

Voorjaarsfeest!
vanaf 20.30 uur met

Rudolf
Kreuger!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

PAASMENU

EETCAFÉ

* SPAANSE OVENSCHOTEL
* RIBEYE ca. 250 gr. met kruidenboter

* BOSVRUCHTENMOUSSE

26,50
euro

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22

2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855

keuken open tot 22.00 uur «dinsdag gesloten

ASIWNU2EIIGHTS

I

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€18,- p.p.- € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

'S

BI £Kippetftaf.
OOK VOOR FEESTEN E!N PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 37 100

WB.Z. Journaal
I lu* unatlirht ..................

Feest • Receptie • Opening
Uw voetlicht

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Celder E3ZAJNDV{|0RTSI
Hogeweg 32,2042 GH Zandvoort Lol'FUHT
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^^iCL 2i mrt. - 20 apr.

Je blijft het liefst thuis, of wordt er

door de omstandigheden toe

gedwongen waardoor die reis er

grotendeels bij inschiet. Het

vreemde is datje er niet zo mee zit

enje heel goed weet te amuseren!

^\ Stier

*.lj n april -20 mei
Na een lastige gesprek krijgt een

relatie ruimte. Vraag je je later af

waarom je dat niet eerder hebt

gedaan. Maarja, je moest er eerst

wat beter voor in je vel zitten.

Romantiek geeft je kracht deze

week!

Tweelingen

2i mei - 20juni

Door nieuwe mogelijkheden op je

pad kun je ook je geldzaken weer

op peil brengen, vooral als je de laat-

ste tijd nogal veel hebt uitgegeven.

Dus een grote meevaller voor je!

Geniet er met volle teugen van!

Kreeft

2ijuni - 22juli

Je zult orde op zaken moeten

stellen en moeilijke dingen uit het

verleden leren loslaten. Op die

manier sta je open om aan leuke

nieuwe dingen te beginnen.

Misschien datje ultieme wens nu

eens eindelijk uitkomt.

Leeuw

23juli - 22 1

Eigenlijk wil je wel eens wat anders,

of je komt voor je gevoel iets te

kort. Zitje in een relatie, dan durf

je er misschien niet over te praten

uit angst te kwetsen. Het recept

om verliefd te worden op iemand

anders, maar wil ie dat wel?

£7 Maagd

23 aug. 22 sept.

Boogschutter
' 23 nov. - 2i dec.

Samen zijn, thuis of op vakantie,

betekent afspraken maken over

hoeje hetfinancieel samen regelt.

Niet zo romantisch, wel handig

om problemen te voorkomen.

Romantiek komt later uitvoerig

aan de orde!

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Op advies of door bemiddeling van Je haalt soms financieel voordeel

iemand dieje goed gezind is, krijg uit een goede samenwerking en

je de kans om een conflict op te geniet deze week extra van een

lossen. Daardoor verandert een mooie liefdesrelatie. Tijd dus voor

relatie of samenwerking zo dat je een paar mooie schoenen en

op een andere manierverder kunt. pikante lingerie. Zal je partner

Beter voor alle partijen! uitermate blij mee zijn.

Waterman
2ijan. - igfeb.

Wil je op een andere manierje

geld verdienen? Het is nu een

goede tijd om daar achteraan te

gaan. Ook wordt dat oude

meningsverschil opgelost, waar-

door je weer met volle kracht op je

werk kunt storten.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Veranderingen in je werk geven

wel meerverantwoordelijkheden,

maarje krijgt ookgenoegvrijheid

om het op jouw manier op te los-

sen. Je krijgt er lol in enje goede

gevoel voor mensen werkt daar-

door nu ook prima.

', Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Grijp de kans om iets te leren met

beide handen aan, ook al lijkt het

eng. Je weet daardoor zo te ont-

plooien datje er later je voordeel

mee doet. En in de liefde zit alles

goed deze week, Schorpioen!

1.'

Vissen

20feb. - 20 mrt.

Je maakt korte metten met alles

watje tegenstaat. Als je al lang

tegen een aantal zaken hebt lopen

aanhikken, hak je nu de knoop

door.Je gaat als een speer en blijft

dat de komende weken ook doen!

Wil jij ook deze

krant bezorgen?

Voor informatie of aanmelden,

Bel 023 - 573 27 52 of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl

judoka
Er worden een aantal cijfers

gegeven. Aan u om de rest in te

vullen. Alle cijfers van 1 tot en

met 9 komen maar één keer

voor in de rijen, één keer in de

kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vier-

kantjes. De oplossing wordt

volgende week gepubliceerd.

8 6 5 4 7 1 2 3 9

7 4 2 5 9 3 6 1 8

3 9 1 2 8 6 7 5 4

2 8 3 6 5 7 9 4 1

6 1 4 8 2 9 3 7 5

9 5 7 3 1 4 8 6 2

5 3 9 1 6 2 4 8 7

4 2 8 7 3 5 1 9 6

1 7 6 9 4 8 5 2 3

3 8 4 7

6 4 5

4 1 6 2

1 3 9 7

2 5 1

3 2 4

8 2 1

2 3 7 6 9

4 1 3 8
Oplossing sudoku week 14

Zandvoortse Courant • nummer 15 • 13 april 2006

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Paasmenu van uw Zandvoortse Courant
Hoofdgerecht voor4 personen.

Voorgerecht
Zalmrolletjesgevuldmet smeerkaas op een bedje van alfalfa

Benodigdheden:
200 gr. gerookte zalmfilet,

1 kuipje smeerkaas,

(zee) zout, peper uit de molen,

1 bakje alfalfa,

2 hard gekookte

eieren,

1 citroen. |3&^H

Bereiding: ^^ "^
Laat de smeerkaas enigszins

zacht worden door het buiten

de koelkast te plaatsen. Maal

de gepelde eieren door een

draaizeef. Spreidt op een koel

bord plakjes gerookte zalm en

besmeer die met de smeer-

kaas. Strooi de gemalen eieren

over de smeerkaas. U kunt het

smeerkaas/eierenmengsel op

smaak brengen met een wei-

nig peper en (zee)zout. Rol de

zalm voorzichtig op en laat ze,

ingepakt in plasticfolie, opstij-

ven in de koelkast. Verdeel de

alfalfa overvier ontbijtbordjes

en snijd de rolletjes zalm in

plakjes. Drapeer die over de

alfalfa en serveer met een par-

tje citroen en warm geroosterd

witbrood. Zet eventueel een

pepermolen op tafel voor de

liefhebber.

Hoofdgerechj
Bresse kipfilet met morieljessaus

Benodigdheden:

600 gr. Bresse kipfilet,

1 dl. gevogeltefonds,

50 gr. roomboter,

20 gr. gedroogde morieljes,

ca. 3 cc. Droge witte wijn,

250 gr. crème fraïche,

(zee) zout, peper uit de molen.

Bereiding:

De gedroogde morieljes in

lauwwarm water zetten om te

wellen. Peper en zout de kipfi-

lets en braad ze licht aan in

roomboter. Haal ze hierna uit

de pan. De pan ontvetten en

afblussen met de witte wijn.

Even laten inkoken. De gevo-

geltefonds toevoegen en ook

even laten inkoken. Vervolgens

de crème fralche toevoegen en

laten inkoken. De inmiddels

gewelde morieljes toevoegen

(eventueel in ringen snijden)

en laten doorkoken. De kipfi-

lets toevoegen en gaar laten

stoven (circa 15 minuten). De

kip trancheren en de saus

eroverheen naperen. Serveren

met pommes Duchesse (diep-

vries) en sugarsnaps.

Dessert
Aardbeien dupoivre'

Benodigdheden:

400 gr. gewassen aardbeien,

1 blikje groen peperkorrels,

250 cc. slagroom,

1 zakje vanillesuiker,

1 *'sch roefdopje' Pernod.

Bereiding:

Droog de aardbeien voorzich-

tig met keukenpapier. Prak de

peperkorrels met een mes of

vork fijn. Sla de slagroom, met

vanillesuiker en de Pernod lob-

big (niet stijf). Wentel de aard-

beien door de peperpuree.

Maak op een dessertbord een

spiegel van de slagroom en zet

daar de aardbeien rechtop in.

Voor decoratie een enkele draai

van de (zwarte) peper uit de

molen.

*= een schroefdop van de

Pernodfles vol.

£>



Van

SCHAIK
i Makelaar O.G.1

Tjerk Hiddesstraat 143

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

Eïl
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK /

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Schitterend driekamerappartement op de 9e

etage met prachtig vrij uitzicht over de duinen.

Ind.: hal; toilet; badkamer met douche, wasta-

fel en wasmachine-aansluiting; woonkamer met

toegang naar het balkon op het zuidoosten; 2

slaapkamers. Lift in gebouw aanwezig.

Eventueel garage gelegen in de Van Galenstraat

ter overname ad. € 23.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Oosterparkstraat 83

Op uitstekende lokatie, nabij strand en centrum

gelegen royaal pension annex woonhuis (totaal

9 kamers).

Ind.: beg.gr. hal; gang; kelder; 2 grote kamers;

toilet; sauna en douche; keuken; berging; was-

ruimte; ie et.: bordestrap; overloop; 4 kamers

met douche; toilet; 2e et.: overloop; 3 kamers

met douche. Woonoppervlakte ca. 190 m 2
.

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Jan Steenstraat 9A

In rustige buurt, nabij het dorpscentrum, ligt

deze charmante en goed onderhouden woning.

In 1990 is de woning geheel verbouwd en v.v.

kunststof kozijnen met dubbel glas.

Ind.: hal; vestibule; slaap-annex werkkamer;

moderne badkamer met ligbad, wastafel en toi-

let; ruime berging; ie et.: woonkamer met open

keuken; 2e et: 2 slaapkamers waarvan 1 met

schuifpui naar balkon; badkamer met douche,

wastafel en toilet.

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Complete website

599,-
lAnAnAI.ea3ybit.nl

Met een webste zullen potentiële klanten, uw bedrijf of uw
informatie altijd weten :e vind &n.

Wij maken de website- die u wilt. Een website waarmee u

uw doelstellingen bereikt en de juiste Informatie op een
uitdagende maner aanbiedt.

SEASYBIT
Voor mser tftte/ w*i>? o.' offisrt* rt ome rteöff*

Iet; Ö23-S7333S? fox: 023-S7333S6

Sandd
^S Hit op Wn fw BKWtSte postbedrijf Vijn Nederland.

zoekt

Postbezorgers
in

ZANDVOORT EN BENTVELD
in de postcodes 2041,2042 en 2116

Als parttime postbezorger bieden wij jou een
a a nt rekke! i|ke ve rgo edi ng.

Ben je dinsdagen vrijdag beschikbaar,

neem dan eOntactop met Sandd via

0800 - 726 33 28
lE>*!"!

of kijk apwww.jaridd.nl

Het kan nog gekker!

Geuren top 5!

Kenzo Flower edp 30 ml voor € 29,95

Coolwater Woman edt 30 ml voor € 19,95

Dolce & Gabbana Light Blue edt 25 ml voor € 21,95

CK one edt 100 ml voor € 34,95

Dolce & Gabbana (rood) edt 50 ml voor € 34,95

Natuurlijk pakken wij uw cadeau's zoals u van ons gewend bent feestelijk voor u in.

ledere zaterdagmorgen
tussen 9.00- en 11.00 uur

20% korting

op al uw aankopen.
Uitgezonderd: Tabak, geneesmiddelen,

babyvoeding tot 6 mnd en actie op actie.

Actie geldt op: 13-14-15 en 16 april 2006
Verkrijgbaar bij

ETOS v.d. Top

Haltestraat 10E

2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-5732268

€fa

Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
door Ton Timmermans

Weet u nog: het Pientere Pookje

De ontwikkeling begint in

1955. Drie jaar later wordt op

de AutoRAI in Amsterdam een

rijdend exemplaargeïntrodu-

ceerd. De eerste DAF 600 rolt

van de band. De auto heeft als

wereldprimeur de Va riomatic,

in de volksmond het Pientere

Pookje. Nederland is apetrots

op haar eigen personenauto-

industrie.

De broers Wim en Hub van

Doorne vervaardigen in een

werkplaats van krap 16 m 2 fiet-

senrekken. Enthousiast begin-

nen ze met het repareren van

aanhangwagens. Nog geen

eeuw geleden, in de jaren

twintig, komt de "Van Doorne

Aanhangwagen Fabriek", kort-

weg DAF, in de Peelstreek bij

Eindhoven tot grote bloei.

In de jaren zestig groeit de

Eindhovense DAF-fabriek uit

haar jasje. Een deel van de pro-

ductie wordt verplaatst naar

een fabriek in het Limburgse

Borne. In 1975 moet DAF,

vanwege geldgebrek, de

productie van personenauto's

uitbesteden aan het Zweedse

Volvo-concern. Alleen de DAF-

vrachtwagens blijken winstge-

vend. In de jaren 90 neemt een

Amerikaans bedrijf DAFTrucks

over en krijgt de fabriek in

Borne de on-Nederlandse naam

NedCar. Van daag de dag vallen

daar weer zware klappen.

Met financiële steun van een

lokale bierbrouwer beginnen

de broers na de oorlog met de

productie van zelfontworpen

vrachtwagens en legertrucks.

De A van DAF krijgt een nieuwe

betekenis, namelijk die van

Automobiel. Als in een boeiend

jongensboek groeit het familie-

bedrijf onder de bezielende

leidingvan uitvinder 'Meneer

Hub'.Trotsalseen pauw presen-

teren de broers Van Doorne op

de AutoRai van 1958 hun DAF

600. Het is een vriendelijk ogen-

de personenauto geworden.

De wagen heeft een variomatic,

een unieke aandrijving met

automatische schakelsysteem;

een won der van techniek, ont-

worpen door meneer Hub. De

auto met het Pientere Pookje

is een uitkomst voor bestuur-

ders met schakelvrees. Hoe

geavanceerd de techniek ook,

het wagentje krijgt in de volks-

mond al snel bijnamen als

'truttenschudder met jarretel-

aandrijving'. Zeker onder auto-

liefhebbers heeft Hollands

Trots geen beste naam.

Het meest bijzondere van het

DAFje is dat je niet hoeft te

schakelen. Iedereen kan ermee

rijden. Jan de Lange,auteurvan

het boek 'Dafjes', zegt daar-

over: "Het is zowel het grote

voordeel als ook het grote

nadeel van de DAF geweest.

Als je met zo'n auto reed gold

het als bewijs dat je niet kon

schakelen. Niemand wilde de

indrukwekken dat hij niet met

het koppelingspedaal om kon

gaan. Het ging zelfs zover dat

bij het halen van je rijbewijs er

een aantekeningopje papieren

werd gemaakt.

De DAF 600 blijkt succesvol:

tijdens de Rai worden ruim

400 exemplaren verkocht en

het model blijft vier jaar prak-

tisch ongewijzigd in productie.

In het begin zijn de auto's

alleen verkrijgbaar in de ver-

sies Standaard en Luxe. De

Standaard-uitvoering is zeer

sober uitgevoerd, gespoten in

grijs-groen met grijs interieur,

ivoor gekleurde bumpers en

wieldoppen ontbreken. Van de

Sedanuitvoering worden in

totaal meer dan dertigduizend

stuks gebouwd. Tegenwoordig

staat in Eindhoven het

DAF-museum, waar diverse

DAF-auto's kunnen worden

bewonderd: van personen-

auto's tot brandweerwagens.
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Oplichting ouderen:
jaarlijks 400.000 pogingen

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft een onderzoek laten

verrichten naar oplichting bij ouderen. De oplichters pakken

hun misdaad steeds professioneler aan. Naar aanleiding van de

onderzoeksresultaten zal het Fonds een plan presenteren om
de veiligheid voor ouderen te vergroten.

Om de veiligheid van ouderen

te vergroten en tegelijkertijd

oplichting een halt toe te roe-

pen gaat het Nationaal Fonds

Ouderenhulp in samenwer-

king met Homesafety van

Essent een doeltreffende op-

lossing aanbieden die oplich-

tingtegen gaat. Dit plan wordt

in juni tijdens een congres over

oplichting gelanceerd. Voor de

kosten verbonden aan deze

dienst, zoekt het Nationaal

Fonds Ouderenhulp nog een

oplossing zodat ook minder

draagkrachtige ouderen er

gebruikvan kunnen maken.

Hierbij kunnen ookgemeentes

een belangrijke rol spelen.

In Nederland worden jaarlijks

duizenden (!) pogingen onder-

nomen om 60-plussers aan de

deur op te lichten. In een vijf-

devan de gevallen lukt diefles-

sentrekkerij daadwerkelijk. Een

gewild middel bij oplichters is

list en bedrog via de telefoon.

"Uit de media bleek al langer

dat oplichting bij ouderen een

groeiend probleem is, de om-

vang kwam echter niet naar

voren uit de bestaande cijfers,"

aldusJan Romme, directeur van

het Nationaal Fonds Ouderen-

hulp. "Dit komt omdat slechts

een heel klein deel van de

ouderen aangifte doet bij de

politie." Een kwart van de onder-

vraagden vindt aangifte doen

niet de moeite waard, 10% gaf

aan te verwachten dat de politie

toch niets met deze aangiftes

doet. Bijna 25% van de ouderen

vertelt het zelfs aan niemand.

Oplichters maken steeds vaker

deel uit van goed georga-

niseerde bendes die zich o.a.

uitgeven als keurige politie-

agenten, verkopers, klusjes-

mannen, meteropnemers -tot

zelfs 'zwangere' vrouwen aan

toe. Zo blijkt dat bijna 40%
van de ouderen overdag de

buitendeur niet op slot doet.

Om deze misdadige praktijken

enigszins in te dammen acht

Ouderenhulp het van groot

belang dat ouderen snel

betere voorlichting krijgen. Als

zij bewust worden van de

gevaren rondom oplichting

zijn ze beter in staat zelf

maatregelen te nemen. Om
oplichting te voorkomen moe-

ten ouderen volgens het

Nationaal Fonds Ouderenhulp

steeds op vier punten letten. 1)

Doe altijd de deur op slot; ook

overdag. 2) Doe altijd de deur

open met de ketting erop. 3)

Vraag om een identificatie-

bewijs en controleer dit indien

mogelijk bij de betreffende

instantie, laat degene achter

een gesloten voordeurwach-

ten. 4) Vraag of degene terug

komt als ook een bekend

iemand aanwezig is.

De politie Zuid-Kennemerland:

"Wellicht denkt u dat dit alleen

anderen overkomt. Helaas,

het kan iedereen gebeuren.

Doe in ieder geval aangifte

bij de politie. U geeft de politie

de kans de daderte achterha-

len en u voorkomt dat meer

mensen slachtoffer worden
van oplichting.

Ouderenbonden roepen zichzelf op tot actie

Op 7 april heeft de Projectgroep Ouderen en Bewegen een

brandbrief verzonden aan alle afdelingen van de drie oude-

renbonden. Daarin roept zij op om het thema 'bewegen voor

ouderen' hoog op de agenda te zetten. Het daadwerkelijk

actief bezig zijn houdt lichaam èn geest soepel. Zo worden

veel onnodige problemen en narigheid voorkomen.

"Wilt u zich als afdeling inzet- ouderenorganisaties en

ten om uw leden in beweging ondertekend door de drie

te krijgen?" De briefis gericht ouderen bonden, de Algemene

aan alle afdelingsbesturen van Nederlandse Bond Ouderen

(ANBO), Protestants Christelijke

OuderenBond (PCOB) en de Unie

Katholieke Bond Ouderen (KBO).

Via de ouderenbonden doet

de projectgroep Ouderen en

Bewegen een dringend beroep

op senioren om preventief actief

te zijn.

"Bewegen maakt mensen los;

samen bewegen is goed voor de

sfeer", stellen de ondertekenaars

van de brief. De projectgroep wil

samen met het Nederlands

Instituut voorSport en Bewegen

(NISB)datalleouderenafdelingen

het onderwerp bewegen actief

gaan stimuleren en ook als

actiepunt in hun programma-

aanbod opnemen. Als positieve

bijdrage aan het ouderenbeleid

noemen zij sociale contacten,

positieve gezondheidseffecten

en het behoud van zelfredzaam-

heid. Uit een onderzoek dat

TNO in 2005 onder 265 lokale

afdelingen van de drie oude-

renbonden uit heeft gevoerd,

blijkt dat 56% van de afdelin-

gen geen bewegingsactivitei-

ten aanbiedt. Op de beweeg-

dag maken de deelnemers

kennis met enkele vormen

van bewegen zoals Nordic

Walking, dynamic tennis, Ta

i

Chi, stoelhonkbal en oud-

Hollandse spelen.

y
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Op een unieke locatie, midden in het

centrum van Zandvoort maar toch rustig

gelegen, wordt appartementencomplex

'Oranjehof' gesitueerd.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 86m 2 tot 156m 2
.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie bij

de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Bezichtiging op de locatie

met toelichting van de

architect op afspraak!

Appartemcntencomple x "O ranjeHof 1

6 appartcmenlenj en 3 penthouse»
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Makelaars O.G.

CENSE n
uanLINGEN

Tel 023 -5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Nieuwe haring happen
^bij Thalassa

Strandpaviljoen 18

Huig & Anita Molenaar (Bonnie)

nodigen u uit om
zaterdag 3 juni tussen

16.00 - en 19.00 uur

te komen haring happen.

Vers van het mes.

Gratis kaarten af te halen bij

Thalassa Strandpaviljoen 18

Gewoon lekker,

lekker gewoon.

Tel.: 5715660
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Auto Strijder
feil?, v. *4ph«n«4«il 1 (I J

Zandvoort
Toi. 013 * 5?} 4S fiS

Occasions

Swict

VW Golf Automaat 1.6

141 19*9 sfemnw XfflCkm

TUBf-ortii.kntfMnMtpi

mi Voor; €10.750

VW Polo 1.4

}4i. ftmn prtMC miLWIuH w*ge
_

***?» Voor: €5.950

VW Lupo 1.4

Mn. rux*j*?*«

Voor:

VW Golf Variant 2,0

Ij:****ni :*ïirr« Hjjitrfr «ftMpt

'ö: nrti tams? '*Jc

™r •:*-.r. Voor C S,950

VWSharan2.0

iP Sffl CS.950

Peugsol 206 1.4

mm Anti* ]-t«iLti

141. XH^dMimf UlïtMM'

ftUpI KOT, L*W dhjrFtf

»t» Voor; €6.750

irtkrtoi iftwms. Wauw i*t

* »,» Voor. € 25-950

Opel Corsa 1.2

jwi. h* p<nmm » 1»»rt

,» uat Vcwn É 8.750

RanaullTwimge 1.2

KW. ÜH HkiwtW 1I+MkVi

Hhtg «Wv btd urn

«i «tk Voor: €7.950

www.autos triider.ni

Autosport

Nationaal raceseizoen start met paasraces

weerflink in de belangstelling.

Jan Paulvan Dongen uit Zand-

voort is één van de rijders in

deze klasse.

Clio Cup
Evenals de afgelopen jaren zijn

er ook dit seizoen weer genoeg

wagens voor de Dunlop Sport

Maxx Clio Cup. Cupcoördinator

Frans Lubin heeft tijdens het

winter kampioenschap al

weten te melden dat hij een

redelijk gevuld sta rtveld heeft.

Belangrijkste namen zijn Mike

Verschuur, Bertus Sanders,

Di I Ion Koster en Mare Koster.

Seat Cupra

De Shell Helix Seat Cupra Cup

komt net als de afgelopen

twee jaar wederom in actie.

Het sta rtveld is niet zo groot,

slechts 12 equipes hebben zich

gemeld bij de nieuwe cupcoör-

dinator Pim Kisjes.

De trainingen beginnen op

zaterdag vanaf 9.30 uur. De

eerste races zijn op dezelfde

dag vanaf 13.00 uur. Op 2e

paasdag begint het program-

ma om 10.00 uur.

Foto: Chris Schotanus

De paasraces vormen traditiegetrouw de opening van het

nationale raceseizoen. Voor de deelnemers in de diverse klassen

betekent de winter vaak hard werken om het geld bij elkaar

te krijgen om aan een nieuw seizoen te kunnen meedoen. De

technici van de diverse wagens zijn vanaf oktober ook druk bezig

om de auto's weer in goede staat te krijgen.

Het afgelopen jaar is de

McGregor Porsche GT3 Cup

Challenge een mooie blikvan-

ger geweest, maar importeur

Pon heeft de stekker eruit

getrokken. Dde BenO Siemens

BMWi30i cup is echtereen zeer

goed alternatief te noemen.

BMW
Het BMW veld telt ongeveer

20 wagens waarin de top van

de nationale racerij is verte-

genwoordigd. Uit Zandvoort is

dat Di Non Koster. Uit de direc-

te omgeving zijn het vader

Michael en zoon Sebastiaan

Bleekemolen uit Aerdenhout

die ook beiden een auto zullen

gaan besturen.

Fomule Ford

Door het verdwijnen van de

Formule Renault die opgaat in

een Noord Europees Kampioen-

schap, staat de Formule Ford

Voetbal

'Slechts' één punt tegen kampioen Voorland

Zaterdag heeft SV Zandvoort tegen kampioen Voorland 'slechts'

één punt in de wacht gesleept. Lange tijd echter stonden onze

plaatsgenoten op winst. Pas in de slotminuten konden de

Amsterdammers op gelijke hoogte komen.

SV Zandvoort zaterdag heeft

het moeilijk. De op één na laat-

ste plaats is niet genoeg om
direct in de tweede klasse te

blijven. Afgelopen zaterdag

kwam de nogongeslagen kam-

pioen Voorland op bezoek. Nu

niet direct het gemakkelijkste

elftal om tegen te spelen.

Zandvoort kwam in een sterke

opstelling in het veld. Met
Robin Castien in de spits,

Den nis Keu n ing centraal op het

middenveld en Sander

Hittinger als leider van de ver-

dediging. Het geloof was aan-

wezig en de spelers hadden

een goed gevoel. Door doortas-

tend werk van Den nis Keuning

konTjeerd Ariesen via de linker

vleugel opkomen tot de achter-

lijn. Met een bekeken pass kon

de verdediger Castien aanspe-

len die simpel bij de tweede

paal kon intikken, 1-0.

Ook de tweede helft gaf een

geconcentreerd Zandvoort te

zaterdag-bas lemmens scoort het tweede doelpunt

zien. Al vijf minuten na de thee

kon Bas Lemmens met een

snoeiharde kopbal uit een cor-

nervoor de 2-0 zorgen.

Het laatste kwartier werd voor

Zandvoort echter fataal. Inde

75e minuut kon Voorland de

aansluiter maken en met

slechts een viertal minuten te

gaan kon René Paap niets

anders doen dan aan de nood-

rem trekken toen een Amster-

dammer recht op doelman

Jorrit Schmidt af

kon gaan. Met een

penalty spatte de

Zandvoortse hoop

uiteen. Jules Ema-

nuelson, broer van

Ajaxied Urby Ema-

nuelson, velde het

oordeel. Zandvoort

was één punt rij-

ker maar had twee

punten onnodig

laten liggen.

Handbal

ZSC dames laten winst

bijna glippen

De handbalsters van ZSC begonnen de thuiswedstrijd tegen

DSS zeer voortvarend. De 12-9 overwinning viel echter kleiner

uit dan nodig was, omdat DSS halverwege de tweede helft kans

zag op gelijke hoogte te komen.

Het begin was volledig voor

ZSC,dat binnen 10 minuten een

zeer ruime 6-1 voorsprong had

opgebouwd. Nadat dit verschil

bereikt was kwam DSS echter

terug tot 6-5. In de slotfase van

de eerste periode wist ZSC toch

nog een afstand van drie pun-

ten te bewerkstelligen zodat de

ruststand 8-5 was. In het begin

van de tweede helft wist DSS

het ZSC andermaal moeilijk te

Basketbal

maken en op gelijke hoogte te

komen, 8-8. Na deze tegenslag

haalde ZSC in de slotfase de

winst alsnog binnen. De eind-

stand van 12-9 was voor de

Zandvoortse dames. Debbie

Tibboel was met zes doelpun-

ten de produktiefste ZSC-speel-

ster. De restvan de Zandvoortse

treffers werden gemaakt door

Romena Daniels (4), Asia el

Bakkali (2) en Laura Koning (1).

Beslissingswedstrijd moet
promovendus aanwijzen

De heren van The Lions waren heel dicht bij een directe promo-

tie naarde eerste klasse. Lisse echter wilde niet meewerken en

bezorgde kampioen Volendam de eerste nederlaag. Omdat de

beide teams op de tweede plaats eindigen, moet een beslis-

singswedstrijd uitmaken wie samen met Volendam volgend

jaar een stapje hoger mag.

Lions had zelf zaterdagmiddag

in Amsterdam geen kind aan BV

Schrobbelaar. Met grote over-

macht stelden onze plaatsge-

noten zich kandidaat om te pro-

moveren. In de avond moesten

de Lissenaren aantreden tegen

Volendam. Na een uiterst span-

nende wedstrijd wist Lisse met

(83-81) te winnen van de tot dan

toe nogongeslagen Volendam-

mers. De beslissingswedstrijd

zal op zaterdag 22 april op neu-

traal terrein gespeeld worden.

Autosport

Danny van Dongen succesvol

op Spa Francorchamps
Zandvoorter Danny van Dongen was het afgelopen weekend
samen met de Belg Mare Coossens succesvol in de openings-

wedstrijd van de Belcar op Spa Francorchamps. Het Belgisch

Nederlands duo wist met de Marcos LM 600 beslag te leggen

op de derde plaats.

Het duo moestal in de tra in ing

een flink stuk prijsgeven op

de Corvettes, die in de Belcar

serie als één van de favorieten

moeten worden gezien. In de

race was dat beeld niet anders.

Het duo Bert Longin en Anthony

Kumpen waren veruit de beste.

Zelfs het Nederlandse duo David

Hart en Aerdenhouter Sebas-

tiaan Bleekemolen moest het

Belgische duo voor laten gaan.

Van Dongen was tevreden.

"Meer magje op dit moment
nog niet verwachten. De

Corvettes zijn een klasse apart.

We zijn bezigom de auto verder

te ontwikkelen.We hopen op die

manier gedurende het seizoen

de afstand te verkleinen",aldus

Danny van Dongen. De volgende

Belcar race is in Zolder op 21 mei.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 4 april

en de verdere in week 14 door het college genomen
besluiten zijn 11 april vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Open dag gemeente Zandvoort

Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor?

Wat doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol

om te melden dat stoeptegels niet goed liggen?

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag

zien hoe zij werkt. Op zaterdag 22 april kunt u tijdens

de Open dag tussen 11.00 -15.00 uur in de centrale hal

ontdekken wat de gemeente voor u doet.

We leiden u graag langs de verschillende informatie-

kraampjes. Ook kunt u een kijkje nemen in de raadzaal

waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke

afspraken maken voor Zandvoort. Kinderen kunt u

met een gerust hart meenemen. Speciaal voor hen is

er een tekenwedstrijd met een kleine attentie voor alle

deelnemers én een prijs voor de mooiste tekening.

Toezicht is geregeld.

ledere bezoeker van de Open dag krijgt een gratis

toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum en

elk uur wordt een kist wijn verloot. En voor de eerste

100 bezoekers is er een gratis haring. Haringen hebben

alles te maken met het Zandvoortse wapenschild. Ook

dat lichten we graag toe.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 20 april 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 ophalen huisvuil

Op maandag 17 april wordt iv.m.2e Paasdag geen huis-

vuil opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil

van de maand agwijk op dinsdag 18 april opgehaald.

Extra raadvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 13 april. Op de

agenda staat:

- Spreekrecht burgers

- Raadsopdracht

- Onderzoek geloofsbrieven van dhr M. Bierman

- Benoeming wethouders
- Benoeming plaatsvervangend voorzitter (onder voor-

behoud)

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaanomig.30uuropen.Deagenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00

uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9).

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op

de agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt

maken, meldt u dit ten minste 48 uurvoorde aanvang

van de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch

op 023 - 57 40 100 en via de website (Bestuur >

Raadscommissies > Meepraten).

Commissie voor alle aangelegenheden

Omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen

commissies zijn geformeerd, fungeert het presidium

zolang als tijdelijke commissie voor alle aangelegen-

heden. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van

25 april vergadert het presidium in deze hoedanigheid

op donderdag 13 april vanaf 16.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda

staat:

- Vaststelling Gedragscode voor bestuurders.

- Voorzieningen wethouders, raadsleden en commissie-

leden 2006 en de regeling outplacement gewezen

wethouders.

- Vaststelling Verordening Ambtelijke Bijstand en

Fractieondersteuning.

- Onafhankelijke adviescommissie voor de behande-

ling van bezwaarschriften.

- Voorstel Noodstroomvoorziening raadhuis

- Voorstel wijziging legesverordening

- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren overgeagendeerde onderwerpen. U hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-

wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-

punten die op 25 april 2006 aan de gemeenteraad

ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële

consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en

met 25 april 2006 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Vondellaan 12, plaatsen dakopbouw, ingekomen

31 maart 20o6,20o6-054Rv.

- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen uitbouw achterzijde,

ingekomen 03 april 2006,2006-055^.

- Boulevard Paulus Loot 17, verbouw restaurant,

ingekomen 06 april 2006,2006-056^.
- Willemstraat 4, plaatsen dakkapellen voorzijde,

ingekomen 06 april 2006,2006-057^.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Bramenlaan 1,4 coniferen, aanvraag ingekomen

14 maart 2006, renovatie tuin, wel herpla ntplicht.

- Zandvoortselaan (Gemeentelijke bomen), 66 platanen,

aanvraag ingekomen 3 april 2006, reconstructie van

de Zandvoortselaan (39 bomen worden verplant,

27 bomen worden gekapt, 55 nieuwe bomen wor-

den geplant).

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Nassauplein 1, vergroten van de dakkapel (achter),

verzonden 04 april 2006, 2006-004RV.

- Burgvan Alphenstraat 108, plaatsen verwijzingsbor-

den, verzonden 04 april 2006 2006-028LV.

- Haarlemmerstraat 48, veranderen indeling woning,

verzonden 06 april 2006, 2006-032LV.

- Oranjestraat 12, bouw appartementengebouw,

verzonden 07 april 2006, 2005-2igRv2e fase.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

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 het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het

bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechtervan de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ

Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo,óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Duiksport

Duikteam Zandvoort organiseert reünie

Boven of onder water, overal

zijn ze in hun element. Tijdens

de kwart eeuw dat hun club

bestaat hebben de leden heel

wat beleefd. Op 1 april 1981

werd Duikteam Zandvoort

(DTZ) opgericht door Simon

Corper en vrienden.Om herin-

neringen op te halen en elkaar

bij te praten wordt een feeste-

lijke reünie georganiseerd op

zondag 23 april.Met nameoud-

leden zijn van harte welkom.

Door Ton Timmermans

Zelfs met een auto het water

induiken, doen ze voor hun ple-

zier. Al enkele jaren na de

oprichting trok het Duikteam

Zandvoort internationale aan-

dacht. Voor het oog van een

Japanse televisieploeg gleed

een auto met enkele 'slachtof-

fers' het koude water in. In 1985

werd dit staaltje herhaald met

enkele KLM-medewerkers. Zo

heeft het team de afgelopen

jaren tal van activiteiten geor-

ganiseerd. Veiligheid in alles

wat de duikers ondernemen

Leden van de duikvereniging, Lyde de

staat steeds voorop. Zo doen

de leden vaak veiligheidsoefe-

ningen voor booreilanden.

Deze zogeheten MTC-trainingen

worden regelmatig gehouden

in Oostvoorne. Die tweejaarlijk-

se oefening is altijd een ware

happening waarbij hoge eisen

worden gesteld aan de con-

ditievan de deelnemers.

DTZ is een actieve club, die in

de zomermaanden ondermeer

duiken in open water organi-

seert. In 2004 werd het plaat-

selijke Zwanenmeertje schoon

gemaakt met als oogst een

oude auto en enkele roestige

fietsen. Ook staat het plezier-

duiken in Vinkeveen en omstre-

GraafAstrid Snoep en Eveline Kouwer

ken vaak op het programma.

Twee keer per jaar zijn er ver-

schillende leden actief bij het

duiken met de bewoners van

Nieuw Unicum. Ook buitenland-

se duikreizen staan wel eens

op het programma: Egypte,

Bonaire, Filippijnen en Indonesië.

Op de komende reünie in

strandpaviljoenThalassa wordt

een fotowedstrijd gehouden.

De mooiste, spannendste of

grappigste onder- of bovenwa-

ter prent ontvangt de publieks-

prijs: de eeuwige roem. Leden

en oud-leden zijn van harte

welkom. Aanvang 16.00 uur.

Graag vooraf een telefoontje

naar Lyde de Graaf:

023-5353389 (na 18.00 uur).

Golf

8e (Kl)ab van der Moolen golftoernooi
Op zaterdag 15 juli aanstaande wordt op de golfban van

Spaarnwoude voor de 8e keer het (Kl)ab van der Moolen golf-

toernooi georganiseerd. Detoernooiorganisatie kan slechts (?)

120 deelnemers inschrijven.

Het toernooi wordt gespeeld

volgens het 'Stableford' sys-

teem en gaat over 18 holes.

Inschrijving kan alleen indien

men beschikt over een Golf

Waardigheidsbewijs (GVB).

De eerste bal zal om 08.30

uur afgeslagen worden. De

prijsuitreiking wordt rond

19.00 uur in het Gemeen-
schapshuis verwacht en zal

worden omlijst met een koud

buffet.

Het inschrijfgeld bedraagt €72

en is inclusief greenfee, 6 con-

sumptiebonnen, een lunch-

pakket en het koud buffet.

Abonnementshouders van

golfbaan Spaarnwoude beta-

len slechts €42. Tevens bestaat

de mogelijkheid om alleen aan

het buffet deel te nemen, de

kosten daarvan zijn €16.

Inschrijven kan alleen door

storting van het inschrijfgeld

op rek. nr.: 42.53.35.968 t.n.v.

(Kl)ab v/d Moolen Golf en

onder vermelding van uw
naam en HCP of GVB. De abon-

nementshouders moeten ook

nog hun spelersnummer ver-

melden. Betalingen die na 10

juli binnenkomen, kunnen niet

meer verwerkt worden. Meer

informatie kunt u krijgen via

5731447 ofa.moolen@wxs.nl

Sport Combinatie

ZSC doet mee aan de
Nationale Sportweek

De Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) doet mee aan de

Nationale Sportweek. Deze wordt in de week van 18 t/m 22 april

gehouden. Alle sportafdelingen van ZSC geven d.m.v. een aan-

tal clinics uitleg over hun sport en natuurlijk kan de sport ook

zelf beoefend worden.

Dinsdag 18 april kunnen de

handballers terecht van 19.30

uur tot 21.00 uur op de locatie

Duintjesveld. De honk- en soft-

bal liefhebbers worden ook op

dinsdag 18 april verwacht, ech-

ter op de locatie Kennemer-

weg en wel van 18.30 uur tot

20.30 uur. Woensdag 19 april is

het de beurt aan de tennisaf-

delingvan 15.00 uur tot 16.00

uur op de locatie Duintjesveld.

Vrijdag 21 april kunnen de dart-

liefhebbers meer te weten

komen over deze sport van

19.30 uur tot 21.00 uuropde
locatie Ken nemerweg. Zaterdag

22 april sluit de voetbalafde-

ling de Nationale Sportweek

af van 10.00 uur tot 11.00 uur

eveneens op de locatie

Kennemerweg.

Tennis

Goede start For Finance/TCZ
Het eerste gemengde team

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is de

competitie van de hoofdklasse

goed begonnen. Titelkandidaat

D'alessie Meppel werd op een

onverwachte 5-3 nederlaag ge-

trakteerd. Direct na de enkelspe-

len werd duidelijk dat Zandvoort

het niet gemakkelijk zou krijgen.

Enkel

De beide geroutineerde dames

Andrea v.d. Hurk en Mireille Bink

zorgden voor een 1-1 stand bij

aanvangvan de heren enkel spe-

len. V.d. Hurk had geen enkele

moeite met de Slowaakse

Zuzana Kucova, 6-4, 6-0. Bink

echter moest haar meerdere

erkennen in de Oost Europese

Stanislava Horzenka 2-6, 6-7.

Raoel Snijders zond daarna Boy

Westerhof met 6-3, 6-0 terug

naar Meppel, maar nieuweling

Martijnvan Haasteren (Sander

Hommel is niet meerop komen

dagen) was in drie sets niet

opgewassen tegen Eric Reuijl 7-

6,4-6,1-6.

Dubbel

Ook na de beide dubbels was de

stand in evenwicht. De beide

'Zandvoortse' dames konden

door hun grote routine, Bink was

ooit Nederlands kampioen dub-

belspel, hun wedstrijd redelijk

gemakkelijk naar zich toetrek-

ken, 6-4 en 7-5. De heren echter

moesten de Meppelaren voor

laten gaan via een tiebreak (3-7)

in de derde set, 6-3,4-6, 6-7.

Mix
De mixed dubbels moesten de

uiteindelijke winnaar aanwijzen.

V.d. Hurk/Snijders liepen over

hun tegenstanders heen, 6-1,6-

3 maar het andere paar, Bink/v.

Haasteren, hadden meer moei-

te. Ookdeze partij moest via een

tiebreak in de derde set uitma-

ken wie de sterkste waren. Het

Zandvoortse duo wist die naar

zich toe te trekken waardoor

Zandvoort voor een regelrechte

sensatie zorgde doortitelkandi-

daat Meppel een 5-3 nederlaag

te bezorgen.

De adverteerders
van deze week
Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Auto Strijder

Bertram & Brood

Bloemen hu is W. Bluys

Bloems ierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNC Groep

Danzee

De Heeren

Easybit Webware Solutions

Etos

Kippetrap

La Fontanella

Monuta
Netexpo Internet

Nova College

P.van Kleeff

Sandd

Willemse

Elektrotechniek

Wok Palace

Zandvoort Optiek

Paasactie

Bruna

Corry's Kaashoek

Ha rocamo Restaurant, Brasserie Thalassa, Strandpaviljoen DeLamstrael

Havenaar, Bouwbedrijf Trade Ard De Nieuwe Puur

IJzerhandel Zantvoort Van Schaik, makelaar Eetcafé Boulevard

Fong Lie

Harocamo

Restaurant/Brasserie

HerenkapsalonTon Goossens

JuwelierJim Draaijer

Martijn's Fietsenhoek

Rosarito Beach and Horse

San Remo Gelateria

Sparke

Toko Bintang

£>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

HOCEWEC 74 ZANDVOORT

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900

• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers

en een zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 220 m 2
, zomerhuis ca. 80 m 2

• Perceeloppervlakte 338 m 2

Vraagprijs: € 695.000,-

f

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT

Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6 e en 7 e

verdieping gelegen met fantastisch uitzicht

L-vormige living (65 m 2
), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer

Dit penthouse beschikt over vele extra's

en is absoluut een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte ca. 230 m 2

Appartement: € 625.000,-

Per garage: € 30.000,- (3 stuks)

DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

• Goed onderhouden royaal 4 kamer hoek-appartement

met zonnig balkon en zeezicht

• Op de 2 e verdieping gelegen en v.v. een moderne

keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas

• Gebouw is voorzien van lift

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 224.500,-

HALTESTRAAT 33 (beleggingsobject)

• Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,

deze word verkocht in verhuurde staat

• Royale 2-kamer bovenwoning met eigen entree

• Royale woonkamer van ca. 32 m 2

• Moderne keuken, moderne badkamer
• Balkon aan de voorzijde

• Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

Koopprijs € 395.000,-

ZANDVOORT

WILHELMINAWEG 16 ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol

gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voor -en achtertuin en oprit

• De woning beschikt over authentieke details

• L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers.

• Woonopp. ca. 180 m 2
,
perceelopp. 479 m 2

Vraagprijs: € 789.000,-

BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

• Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over

de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

• Dubbele garage en oprit voor meerdere auto's

• L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
• Goed onderhouden, doch gedateerd

• Woonopp. ca. 190 m 2
,
perceelopp. 637 m 2

Vraagprijs: € 895.000,-

TER VERSTERKING VAN ONS DYNAMISCH TEAM ZOEKT CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
OP KORTE TERMIJN EEN SECRETARESSE/ALLROUND BINNENDIENST MEDEWERKER.

Wij bieden een zeer afwisselende baan, in een jong en gezellig team, voor 32 uur per week.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het opstellen van koopaktes, het uitwerken van taxatierapporten,

algemene correspondentie, telefoonbehandeling en nog veel meer!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR IEMAND DIE:

y^ Flexibel is

y/" Ervaring heeft met de computer o.a. Windows en Word
y^ Zelfstandig kan werken
y^ Bekend is met Zandvoort

y Eventueel ervaring heeft in de makelaardij.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie met cv. naar:

Cense & Van Lingen Makelaars

T.a.v. F.M. Knauf

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort.
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Op 12 en 13 april stond Wendy
van Dijk, bekend van onder

meer Hart in Aktie, bij Nieuw

Unicum startklaar om een

wens te vervullen van bewo-

ner Paul Droogh. De vrij-

willigers die Paul altijd trouw

terzijde stonden met zijn

tu inactiviteit, hadden Wendy
van Dijk aangeschreven om

Opnamens van Hart in aktie

zijn allerliefste wens, een vlin-

dert u in, te vervullen. Helaas

heeft Paul, die een ernstige

spierziekte had, zijn wens
niet meer kunnen meemaken.

Paul is drie dagen voordat

Wendy kwam overleden. Zijn

wens, die ook voor hem
geheim was, is toch voltooid.

In twee dagen tijd was de

in het Nieuw Unicum

metamorfose voltrokken. In

de aangepaste tuin staat een

kas waar vlindervriendelijke

planten de honderden vlinders

momenteel nog bij elkaar

houden. Straks als het warmer

wordt kunnen de vlinders in

en uit vliegen. De bedoeling

van Paul was dat de tuin

niet alleen voor hem bestemd

was maar dat ook alle be-

woners zouden mee kunnen

genieten.

Op zondagavond 23 april om
20.30 uur bij SBS 6 kunt u de

reportage van Hart in Aktie zelf

meemaken en zien hoe Wendy
van Dijk en haar team het

onmogelijke mogelijk maakt.

De Mannetjes

Bierman komt niet

hier wonen

'Deze wethouder is

vast een voorstander

van de nieuwe naam

van Zandvoort:

Amsterdam Beach'

v y

Scooterrijder komt om
Een ongeluk in 'de bocht' van de Kostverlorenstraat, heeft

maandagavond het leven gekost van een 37-jarige scooterrijder

uit Heemstede. Het slachtoffer botste frontaal op een tegen-

ligger, bestuurt door een 28-jarige vrouw uit onze woonplaats

en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde in de

bocht van de Kostverloren-

straat tussen de kruisingen

met de Sophiaweg en de

Ouarles van Uffordlaan. Naar

verluidt kwam het slachtoffer

uit de richtingvan de Sophia-

weg. De auto, waarvan de in-

zittende ongedeerd bleef, kwam
uit de richtingvan de Ouarles

van Uffordlaan. Het verkeer uit

beide richtingen werd meer
dan een uur omgeleid.

Een blaastest van de vrouw

wees uit dat zij niet onder

invloed van alcohol was. De

juiste toedracht van het onge-

luk wordt door de politie van

district Kennemerland Zuid

onderzocht. Mogelijk heeft de

drukte in Zandvoort iets met

het ongelukte maken gehad.
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Geldig t/m zondag 23 april

• Desembrood witof

volkoren € 1,75

• Waldkornbrood

heel €1,95 /half € 1,-

• Roomboter Appeltaartje

€ 5,95

Vanaf heden:

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

\
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

NIEUW COMPLETE

ZONNEBRILLEN

COLLECTIE

MARLIES DEKKERS
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

Afscheid nemen van de
oud-wethouders

in de gemeentelijke

publicatie leest u

wanneer dat kan

Gvi*i«-nti> Z.irniwOürt
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ma: 14.00 uur - 20.00 uur Gesloten:

di: 14.00 uur 17.00 uur Donderdag

wo: 10.00 uur • 17.00 uur 20 april

do:

vrij:

14.00 uur

10.00 uur

17.00

• 12.00

uur

uur

(i.v.m. personeels-

feestje)

14.00 uur 20.00 uur Zaterdag

za: 10.00 uur • 14.00 uur 2g april

Colofon IJL *

j&4
Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

nuis-aan-huis bezorgd in neel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732 752 Email: joop@
Email: redactie© zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur. Druk:

Overige dagen op afspraak. Boesenkool Krantendruk BV
Cast ricummerwerf 23-37

Advertentie acquisitie: 1901 RWCastricum
_etty van den

3rand-Kinderdijk Verspreiding:

Tel. 06 -434 297 83 Verspreid Net BV,

Email: letty@ Voor nabezorging bel vrijdag

zandvoortsecourant.nl tussen 14.00 -18.00 uur

advertenties© 023 -5716 105 of

zandvoortsecourant.nl 06-121 361 36

Bladmanager: Uitgever:

Gillis Kok V.o.f. Zandvoort Press

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@ Oplage:

zandvoortsecourant.nl 9.250 exemplaren

Internet 1

www.zandvoc3rtsecourant.nl 1

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

toegestaan zonder uitdrukkelijk 2 toestemming van de uitgever.

Kerkdiensten hui
ZATERDAG 23 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uur ds. J.G. Korteweg uit Haarlem

Protestantse gem. Aerdenhout,

In verband met verbouwingswerkzaamheden

zijn de diensten in april en mei verplaatst naar

Heemstede Oude Kerk, Wilhelminaplein Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Burgerlijke stand

18 maart 2006 - 24 maart 2006

Geboren:

Isa belle, dochter van: Jon quiè re, Bart Jan Sixti en:

Becks, Andsella

Gehuwd:

Stammis, Klaas en Heil,Teresa Mary

Overleden:

Gras, Hendrik Marinus, oud 89 jaar

Draijer, geb. Duivenvoorde, Johan na Catharina,

oud 78 jaar

Droogh, Paulus Johan nes, oud 42 jaar

De Jong, Pieter, oud 41 jaar

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Waterstanden--^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Zandvoortse raad bijeen voor bijzondere vergadering Column

Apr 1 Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 20 ^B 04.19 08.33 16.28 21.10

Vr 21 - 05.10 09.28 17.44 22.29

Za 22 ^B 06.09 11.30 19.09 23.59

Zo 23 - 07.34 12.49 21.09 -

Ma 24 01.20 09.10 13.49 22.24 ^B
Dl 25 02.19 10.10 14.39 23.14 -

Wo 26 03.10 11.00 15.25 23.30 ^B
Do 27 03.51 11.39 16.12 23.59 -

Collecteren bij de buurman!
Met de Paasraces op paas-

maandag 17 april werd

traditiegetrouw het race-

seizoen op Circuit Park

Zandvoort geopend. Op
deze mooie dag gaf het

Circuit Park zijn buurman

Het Dierentehuis Kenne-

merland de gelegenheid

om tijdens de races te col-

lecteren voor de nieuw-

bouw van het asiel.

Gelukkig liet de zon zich

geregeld zien en was het

gezellig druk De vier vrij-

willigers van de Dieren-

bescherming hadden

geen moeite bezoekers

van de races aan te spre-

ken voor een donatie. Er

werd gul gegeven en aan

het eind van de dag bleek

er maar liefst €687,70 te

zijn opgehaald!

Al met al een geslaagde

dag voor de Dierenbe-

scherming. Zo komt de

noodzakelijke nieuwbouw

van het Dierentehuis

Kennemerland in Zand-

voort steeds dichterbij.

Wilt u ook helpen om de

laatste 3 ton bij el ka ar te

krijgen? Uw bijdrage is

welkom op bankrekening

32.63.14.342 t.n v Fondsen-

werving Dierenbescher-

ming. Het Dierentehuis

Kennemerland bedankt

het Circuit Park Zand-

voort nogmaals voor hun

toestemming om te

collecteren.

Word
vrijwilliger
Help on* hart- en vaatziekten

te bestrijden.

Kijk wat u kunt doen op onze
website of bel 070 315 55 39.

Ncdü-ilandsW^ Hwlstohting

www.hart5tFchting.nl

Op 13 april is de nieuwe
Zandvoortse gemeenteraad

voor een bijzondere vergade-

ring bijeen geweest. Op de

agenda stonden de raadsop-

dracht, opgesteld door de

coalitie van VVD, OPZ en

PvdA en de benoeming van

de drie wethouders.

Oppositie

De oppositiepartijen

CDA, GBZ, SP en

GroenLinks voelden

zich buitengesloten

toen de raadsopdracht

ter tafel kwam. Ze

maakten bezwaar

tegen de gevolgde

procedure waarin ze

niet van te voren

waren gekend. CDA
fractievoorzitter Gert-

Jan B I u ijs twijfelde

zelfs over de rechtma-

tigheid van de gang

van zaken en stelde

een onderzoek in het

vooruitzicht. Via een

achttal amendementen pro-

beerde de oppositie nog enige

grip op de zaakte krijgen maar

slechts één daarvan kon doorde

coalitie worden gehonoreerd.

De raadsopdracht zal nu door

het college als collegeprogram-

ma worden uitgewerkt.

GroenLinks

Tijdens de besprekingen over de

raadsopdracht was het opmer-

kelijk dat WD-leider Wilfred

Tates probeerde om GroenLinks

bij zijn coalitie binnen te halen.

Meerdere keren gaf de liberaal

aan dat de programmapunten

n iet zove r u itee n I igge n . "Wat u

aangeeft belangrijk te vinden

ligt echt zover niet af van wat

wij willen", was de boodschap

aan Cees van Deursen (GL).Toen

echter bij de stemming over de

raadsopdracht het GroenLinks

raadslid tegen stemde, merkte

Tates op dat er nu geen mogelijk-

ving te verkrijgen. De wet geeft

wel aan dat er dispensatie

van één jaar mogelijk is voor

bijzondere gevallen en dat even-

tueel één jaar verlenging kan

worden verleend. Nu staat de

Gemeentewet op de lijst van te

vernieuwen wetten en zou er de

De nieuwe wethouders Marten Bierman (OPZ), Gert Tonen (PvdA) en Wilfred Tates (WD)

heid meerwas voorGroenLinks

om in de coalitie te stappen.

Dispensatie

Een levendig debat leverde de

benoeming van de wethouders-

kandidaat van OPZ, Marten

Bierman, op. Na bestudering van

de geloofsbrieven door een ad

hoc commissie, werd duidelijk

dat Bierman niet voornemens

is om in de gemeente Zandvoort

te gaan wonen. De gemeente-

wet geeft echter aan dat zowel

burgemeesters als wethouders

en raadsleden, binnen de ge-

meentegrenzen moeten wonen.

Dit om gevoel met de samenle-

mogelijkheid kunnen ontstaan

om de dispensatie jaarlijks te

kunnen verlenen. Dit is echter

niet de intentie van de wet.

Gemeentewet
OPZ heeft gemeend om al een

voorschotte kunnen nemen op

de nieuwe Gemeentewet en wil

wethouder Bierman ieder jaar

voordispensatie voordragen. Uit

het debat bleek dat niet ieder-

een het daarmee eens is. VVD
raadslid Fred Paap sprak dan ook

van een probleem voor OPZ bin-

nen nu en een jaar omdat vol-

gens hem de Tweede Kamer

niet eerder dan maart 2007de

Gemeentewet in behandeling

zal nemen. Daarna moet hij nog

doorde Eerste Kamer geloodst

worden en in de Staatscourant

worden gepubliceerd voordat

hij geldig is. Dat duurt volgens

Paap minimaal een jaar of zelfs

nog meer. Bierman had een aan-

tal weken geleden

voor de microfoon

van Goedemorgen

Zandvoort laten

weten er niet overte

denken in Zandvoort

te gaan wonen.

Nu nuanceerde hij

die uitspraak en

zei zich te willen

"oriënteren op woon-

gelegenheid binnen

de Zandvoortse

gemeentegrenzen".

Stemming
Na de geheime

stemming over de

kandidaat-wethou-

ders werd duidelijk

dat alleen kandidaat

GertToonen (PvdA) met alge-

mene stemmen was gekozen.

Tates had twee tegenstemmen

en Bierman vier, waardoor alle

drie de wethouders konden

worden beëdigd.

Als laatste had burgemeester

Rob van der Heijden nog een

verrassing in petto. Omdat
Toonen de raad moet verlaten

om wethouder te kunnen

worden, werd hij geëerd door

middel van een Koninklijke

onderscheiding, voor zestien

jaar raadsarbeid. Hij werd

benoemd tot lid in de Orde van

Oranje Nassau.

Cartoon Hans van Pelt

Een juweel in de
kroon van Zandvoort

Vlak voor de Paasdagen was het dan echt helemaal klaar. Het vernieuwde

Raadhuisplein ligt er schitterend bij, een juweel in de kroon van Zandvoort.

Bovenstaandefoto werd in de vroege vooravond genomen en het isfrappant

dat er slechts een enkele wandelaar op zichtbaar is.

Wegdromen in

Zandvoort

Dagdromen. Wie doet het

niet? Als je even rustig zit.

Weggezakt op de bank. Al

of niet voor de TV. Want TV
kijken is slaapverwekkend.

Dat is al jaren bekend. Of

's nachts. Maar dan zijn de

dromen levensecht. Zo lijkt

het tenminste. Wakker ge-

schrokken denkje damdroom
ik of is het echt? Soms droom

ik wel eens, lach niet, van

pa pi Hotten! Ik zal het uitleg-

gen. Als kind zijnde moest je

'mooi'zijn. Vooral met feest-

dagen. Verjaardagen. Kerst.

Of Pasen. Vooral met Pasen.

Voorjaar. Nieuwe kleren.

Nieuwe schoenen aan. En

krullen in je haar. Compleet

met grote, strik. Nu had ik

aan krullen geen gebrek. Nog

steeds is de mensheid jaloers

op deze natuurlijke uitwas.

Ze noemden mij ook altijd

krullenbol. Gruwelijk vond

ik dat. Maar mijn moeder

vond ze te wild. Die krullen.

Op feestdagen moesten ze

getemd. Pijpenkrullen waren

de mode. 's Avonds gebeurde

het volgende ritueel. Van

oude kranten werden stroken

gescheurd. Gedraaid tot een

soort lange stokken werden

ze in mijn haar gedraaid.

Nat gemaakt met bier of

suikerwater. Een in stukken

gescheurd oud laken erom-

heen gedraaid. Stuk voor stuk

werden mijn haren getemd.

En dan moest ik slapen. Met

die dingen in mijn hoofd. Een

drama. Dat kan ik je wel

vertellen. Fatsoenlijk liggen

was niet mogelijk. Meestal

legde ikde'stokken'omhoog.

Ook dat deed zeer. Het-

-zelfde als oorknoppen, die

je's nachts bent vergeten uit

te doen. Mijn papil lotten

moesten blijven zitten. Tot

de volgende ochtend. Die

krengen eruit halen was
nóg erger. "Wie mooi wil

zijn moet pijn lijden". Geluk-

kig is dat allemaal uit de

mode. En mogen de kinderen

makkelijke kleren aan!

tW***'**"*"
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WEEK 16 • 2006

23 apr. Clubspecial, Circuit Park Zandvoort

29 apr. viering koninginnedag, centrum vol met

kraampjes, spelletjes en evenementen.

[29 apr. Zeepkistenrace

Aanvang 17.00 uur, Haltestraat

7 mei FastlaneClubraces,Circuit Park Zandvoort

7 mei Jazz in Zandvoort

Louis van Dijk plays Louis van Dijk.

Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

' 13 mei Zandvoort Darts Open Jeugd,

voor 9 t/m 16 jarigen.

Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.

Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00

Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

20-28 Week van de Zee:

mei Gezellig cultureel evenement in centrum

van Zandvoort: live muziek, cabaret,

kinderdisco, swingende workshops

en kraampjes

Zondag 23 april 2006

Koorworkshop
'Mozart on the beach'

Na het succes van de korendag 2005 waaraan

60 mensen hebben deelgenomen, organiseert

Pluspunt voor het vijfde jaar een dag voor zangers

en zangeressen die enige ervaring hebben in een

koor. In dit Mozart jaar zullen twee stukken

van Mozart worden ingestudeerd, de rest is nog een

verrassing.

Onder leiding van de

bekende dirigent André

Kaart zal 's morgens van

10.00 tot 13.00 uur

worden gewerkt. Na

een gezamenlijke lunch

worden van 14.00 tot

17.00 uur de puntjes op

de i gezet. Vervolgens

worden de deelnemers

weerom 19.00 uur in de

Protestantse kerk aan

het kerkplein verwacht.

Daar zal dan vanaf

20.00 uur het resultaat

van de workshop aan het

publiek worden getoond.

De kosten voor deze work-

shop zijn slechts € 25,00

p.p. inclusief lunch. Voor

meer informatie of voor

opgeven: Pluspunt, Fle-

mingstraat 180,5717113.

Iets te verkopen?

Plaats voor slechts

€ 5,- een 'Zandkorrel'

Zie pagina 8

Zwangerschapscursus

Waves, beach en health center is een ontspannings-

en behandelcentrum aan de boulevard, dat in juni

haar éénjarig bestaan zal vieren. Naast de ontspan-

ningstrainingen, massages en pilateslessen begint

op vrijdag 28 april een zwangerschapscursus van 16.30

tot 18.00 uur. Deze praktische en informatieve cur-

sus wordt vier keer per jaar gegeven voor aanstaan-

de moeders, onder leiding van Cathy Samé Lottin.

Het doel van deze cursus

is zwangere vrouwen op

een ontspannen en

actieve wijze te begelei-

den. Je krijgt inzicht in de

lichamelijke veranderin-

gen die tijdens de zwan-

gerschap, bevalling en de

periode erna plaatsvin-

den. Naast deze theorie

leerje in het praktische

deel een goede lichaams-

houding te ontwikkelen.

Je krijgt tips over hoe je

het beste kunt omgaan
met belangrijke spieren

en spiergroepen die tij-

dens de zwangerschap

en bevalling belast wor-

den. Tenslotte leerje ook

doelgerichte ademha-
lings- en ontspannings-

oefeningen. Cathy Samé

Lottin is oefentherapeut

Mensendieck en geeft

vol enthousiasme deze

cursus. Door haar para-

medische deskundigheid

is de cursus ook bijzon-

der geschikt wanneer je

zwangerschaps- of bek-

kenklachten hebt.

Ben je in juni of juli uitge-

rekend? Wil je je inschrij-

ven of meer informatie?

Bel Cathy: tel. 571 3255 of

mail info@newwaves.nl.

Cursus: 5 lessen vöör en

1 les na de bevalling.

Kosten: 120 euro. Kijk ook

op www.caritasalome.nl

Waves bevindt zich aan

de Burgemeester van

Fenemaplein 2-6, onder

het Palace hotel.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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 Q
ZANDKORREL f

Jeugdafdeling Wim Hildering speelt

'Bliksem op kasteel Von Blitzen'

Een komedie in drie bedrijven geschreven door Jack Sharkey en vertaald

door Nicolet Steemers. Het stuk is een absurdistische parodie op de roman van

Mary Shelley's 'Frankenstein' uit 1818.

L_______________________J

Franken Ba bsy, studiege-

noten van Daisy zijn te

gast op kasteel Von

Blitzen. Daisy is de doch-

ter des huizes, zij besluit

na vier jaar haar ouders

eens op te zoeken en op

de hoogte te stellen van

het feit dat zij haar diplo-

ma gehaald heeft. Het

heeft er echter alle schijn

van dat zij niet geheel

gelegen komen en er

gebeuren vreemde din-

gen op kasteel Von

Blitzen: mysterieuze ver-

dwijningen, akelige

geluiden uit de kelderen

griezelige gebruiken

komen aan de orde. Om
nog maarte zwijgen over

de zonderlinge verschij-

ningvan Mord.de hand-

langervan Daisy's vader,

die iedereen angst inboe-

zemt. Dit alles wordt

gecompleteerd door het

bestaan van een geheim

laboratorium, waarin een

experiment plaatsvindt

dat sinds Frankenstein

niet meer is vertoond!

Het verhaal van de krank-

zinnige geleerde Victor

Frankenstein die een

dode tot leven wekt en

zo een monster creëerde

is alom bekend. Sharkey

maakte daar een kome-

die van, die eigenlijk weer

de vloer aanveegt met

alle andere persiflages

van Frankenstein. Het

resultaat is een hilarisch

stuk, dat op weergaloze

wijze wordt verbeeld

door de jonge acteurs

van Wim Hildering.

Waarschijnlijk zullen de

personages van o.a.

Donald Von Blitzen (de

krankzinnige geleerde

vertolkt door Martijn

Olieslagers), zijn hand-

langer Mord (Jurjen

Mans) en de Transyl-

vanische huishoudster

(Bart Koper) nog dagen

door uw hoofd spoken.

De uitvoering is op 22

april in De Krocht, aan-

vang: 20.15 uur
.
za ' open

om 19.30 uur. Kaarten

zijn aan de kassa van

De Krocht te verkrijgen

€ 5 per stuk.

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

nZjLNIIVDOHrSl
dan wordt deze alsnog binnen

rni:iUMi 24 uur nabezorgd!

Indrukwekkende herdenking
in de Zandvoortse duinen

Op donderdag 13 april fietsten 28 leerlingen van groep 7 en

groep 8 van o.b.s. De Duinroos te Zandvoort voor de 20e keer

naar hun geadopteerde monument in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Leerlingen van OB5 De Duinroos bij het geadopteerde monument

De heer H. Borghouts, Com-
missaris van de Koningin in

Noord Holland en de heer M.R.

van der Heijden, burgemeester

van Zandvoort, fietsten voorop

de stoet. Na 4 kilometerfietsen

arriveerden de belangstel-

lenden en genodigden op het

"Kromboomsveld" waar de

plechtigheid plaatsvond.

De laatste missie

Terwijl de 2eWO bijna ten einde

is, voltrekt zich op 12 april

1945 om 22.58 uureen tragedie

boven de Zandvoortse duinen.

Vanaf vliegbasisTarrant Rush-

ton in Engeland vertrekt een

Halifax transportvliegtuig van

de Royal Air Force (RAF). De zes

bemanningsleden voeren een

speciale opdracht uit. Zij moe-

ten een lading wapens, muni-

tie en springstoffen bestemd

voorde Nederlandse Binnen-

landse strijdkrachten afwerpen

in de buurt van Ter Aar (ZH).

Kort na middernacht wordt

het vliegtuig ter hoogte van

Zandvoort geraakt door Duits

afweergeschut. Brandend stort

de Halifax met een enorme
explosie in de duinen neer.

Niemand van de bemanning

kan zich nog tijdig uit het

vliegtuig redden. De plaats

van de ramp is door de aan-

wezigheid van een Duits mij-

nenveld moeilijk te bereiken

maar toch weten enkele

Russische militairen het toestel

te bereiken en ze zorgen voor

een provisorisch graf van de

slachtoffers. De slachtoffers

zijn later herbegraven op het

Ereveld op de Oosterbegraaf-

plaats te Amsterdam.

Adoptie gedenksteen

Wat de heer K.C. van der Mije

Pzn in 1947 niet lukte om, via

een oproep in het Zandvoorts

Nieuwsblad, op deze gedenk-

waardige plaats een monu-
ment op te richten voor de zes

dappere Britten, lukte wel in

1986. De Stichting Comité

Zomerzegels heeft in elke

provincie destijds een plaats

uitgekozen met een schenking

waardoor de monument-
adoptie kon worden gestart.

De toenmalige Van Heuven

Goedhartschool (tegenwoor-

dig De Duinroos) adopteert

het"Vliegersmonument"in de

Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Het doel van de adoptie

is om de schooljeugd te inte-

resseren voor de geschiedenis

van de 2e WO. In zijn toespraak

belooft de heer A. Reinders,

hoofd van De Duinroos, in

lengte van dagen dit monu-
ment te verzorgen. Tevens

vraagt hij aan twee leerlingen

naar de betekenis van deze

speciale middag. Robyen Jurre

vertellen in hun eigen woorden

de geschiedenis van de neerge-

storte Halifax en waarom zij de

slachtoffers herdenken. Burge-

meesterVan der Heijden roept

de jeugd op om begrip en

respectvoor el ka ar te hebben.

We moeten de vrede blijven

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Banier

Wat zijn de wapperende

banieren (een soort vlaggen)

in de rotondes van de aan en

afvoerwegen van Zandvoort

een feestelijk gezicht. De

banieren zijn ontworpen

door onze eigen kunstenaar

Marianne Rebel. Afgelopen

jaar was het ontwerpvan de

vlaggen ookvan haar hand,

alleen waren de kleuren toen

niet geworden zoals Marianne

ze bedacht had. Dit jaar zijn

de originele kleuren afgedrukt

en het geeft een welkoms

gevoel bij binnenkomst. Hoe

de gevoelens zijn bij het ver-

laten van Zandvoort is nog

een open vraag. Maar één

ding is zeker. Het zal niet aan

de vrolijk gekleurde banieren

liggen.

Banier meteen P

Maar niet alleen in de ver-

keersrotonde's zijn de banie-

ren te bewonderen. Ze zijn ook

op de boulevard geplaatst. Op
het vlaggendoek staat een

grote P en in het logo van

Zandvoort is een getekende

fiets cq. motor, zo kan men
zien dat hier een (bewaakte)

fietsenstalling te vinden is.

Leuken creatief bedacht. Alleen

opeen bewaakte stalling moe-

ten de toeristen nog even

wachten; die komen pas wan-

neer de actie "bij de hand naar

het strand"van start gaat.

Verwijzing

Tijdens het bewonderen van

het mooie Raadhuisplein viel

het me op dat er geen enkele

verwijzing te vinden is naar

het Zandvoorts Museum.
Waarom zo bescheiden voor

zo'n mooie toeristen attractie.

Wat me nog meer verbaasde?

De deur van het museum was

op goede vrijdag en op 2e

paasdag gesloten. Het muse-

um is natuurlijkeen onderdeel

van de gemeente maar een

beetje klantvriendelijk van de

gemeente naar de Zandvoort-

bezoekers is toch wel wenselijk.

Positieve gevolgen

De rubriek oog en oor wordt

zelfs door de gemeente

goed gelezen, zo meldt een

trouwe lezer. Op zijn verjaar-

dag, 11 april, kreeg hij een mooi

cadeau aangeboden in de

vorm van het terugplaatsen

van de zeven witte bankjes op

de Rotonde bij het Casino. Met

veel plezier heeft hij alle bank-

jes even ingezeten. De dag

erna werden er acht grote

bloempotten met zeedennen-

bomen (in plaats van de

palmbomen) op de Rotonde

geplaatst. Het venster van

Zandvoort heeft weer allure!

Succes

Afgelopen zaterdag kon men vier

zakken Gft-compost gratis bij de

Remise afhalen. Het was een

gezamenlijke actie van de

Gemeente Zandvoort en het

afvalverwerkingsbedrijf Meer-

landen als beloning voor het

scheiden van het Gft afval. De

file met wachtende auto's

stond in de Kamerlingh Onne-

straat vanaf de Remisetot aan

de ingang van BMZ aan de

Noorderstraat. Door geduldig

in de rijte blijven staan, liggen

er in mijn tuin vier zakken om
verwerkt te worden. Bedankt

ook namens mijn tuinplanten.

Nat rokertje

Honderden pakjes met

Griekse sigaretten van het

merk Ph il lip Moris waren een

paar dagen terug op het

strand aangespoeld. Dat had

men snel in de gaten en het

jutten naar gratis sigaretten

kon beginnen. Zelfs de doua-

ne was snel ter plekke om
de pakjes op te halen. In

het Juttersmuseum aan de

Rotonde liggen 63 pakjes ter

bezichtiging. Ze zijn gejut

door bezoekers en door super

jutterWim Kruiswijk.

uitdragen want er is maar

een flinterdun verschil tussen

oorlog en vrede. De heer

Borghout,Commissaris van de

Koningin zegt in zijn toespraak

ondermeer dat vrede niet van-

zelfsprekend is. In de samenle-

ving en juist op scholen moet

er een afweging zijn datje niet

moet schelden maar meer met

elkaar moet praten. De ouderen

die de oorlog hebben meege-

maakt willen de geschiedenis

van de 2 e WO aan de jeugd

overdragen, beëindigt de heer

Borghouts zijn toespraak.

Tijdens de bijeenkomst over-

handigt de heer Borghouts

aan leerling Annelot Kaspers

een afbeeld ing van het wapen-

schild van het 2g8 e Squadron

van de RAF die straks een mooie

plaats krijgt in de school. Na

afloop van de korte plechtig-

heid leggen drie leerlingen een

krans bij de gedenksteen.

Daarna worden de Engelse,

Nederlandse en Provinciale

vlaggen gehesen. Een groep

leerlingen zingt het Engelse en

Nederlandse volkslied en als

afsluiting het Zandvoortse volks-

lied. Met deze 20 ste herdenking

wil dejeugd tonen dat ookzijde

vrede.jaarlijks, blijven uitdragen.

Leerlinge Annelot Kaspers ontvangt een afbeelding van het wapenschild, uit

handen van commissaris van de Koningin van Noord Holland, de heer Borghouts.

€fa



Open Dag
Gemeente Zandvoort
Zaterdag 22 april
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Voor iedere

bezoeker een
gratis toegangs-
kaartje voor het

Zandvoorts
Museum

Ook U bent

van harte

welkom!
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Tot ziens in

het Raadhuis
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Fysio Fit,

een praktijk in beweging
Door Lienke Brugman

Eén van de eerste fysiotherapie praktijken van Zandvoort was

veertig jaar geleden de praktijk van Chris en Lyda Willemse.

Omstreeks 1960 startte Dhr. Willemse met het toen nog onbe-

kende fysio en manuele therapie. Zijn helaas te vroeg overleden

vrouw gaf o.a. zwangerschapsgymnastiek. Dochter Mariëtte

Willemseen Karin Vader vulden dit team aan zodat 'Fysiotherapie

Willemse' in de badplaats zijn plaats had gevonden.

Frits van Loenen Martinet

werd door zijn tante er op

attent gemaakt dat er een

vacature vrij kwam bij de prak-

tijk van Willemse. "Werkzaam

bij een chartervloot was deze

omschakeling van buitenwerk

naar werk dat altijd binnen

wordt beoefend een hele

omschakeling", herinnert Frits

zich nog haarscherp. "Omdat
ik eindelijk wel eens wat meer

medische revalidatie ruimte

ingericht in het souterrain van

de praktijk, zodat patiënten

actief konden meewerken aan

hun gezondheid. Dit gebeurt

nu enkele ochtenden en mid-

dagen per week onder super-

visie van een fysiotherapeut.

Verder worden er in samenwer-

king met huisartsen oefenpro-

gramma's gestart voor diabe-

tici met overgewicht, patiënten
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thuis wilde zijn en een gezins-

leven wilde opbouwen, was
deze keuze uiteindelijk toch

datgene wat me aansprak."

Na een 4-jarige opleiding voeg-

de Van Loenen Martinet zich

moeiteloos aan in de praktijk

van Willemse. Ze vormden met

elkaar een uitstekend team en

konden goed met elkaar over-

weg. Voor Frits en collegae

deed zich de mogelijkheid voor

de praktijkvan Dhr.Willemse

overte nemen. Een kans die

met beide handen werd aan-

gegrepen. Gaandeweg werd de

praktijk gemoderniseerd zodat

kon worden voldaan aan de

eisen van de 21ste eeuw. Tevens

werd met vooruitziende blik een

met hart en longproblemen en

patiënten die net zijn geope-

reerd en moeten revalideren.

Letterlijken figuurlijk een prak-

tijk in beweging.

De fysiotherapie is anno 2006

gerelateerd aan ondernemer-

schap, iets waar Frits in het

begin best moeite mee had. "Je

moet echter mee", zegt hij rea-

listisch als hij is, "tijden zijn ver-

anderd als gevolg van ver-

nieuwde eisen, gesteld door de

overheid, zorgverzekeraars en

de beroepsvereniging. Dit

betekent dat er cursussen

gevolgd moeten worden om
aan deze eisen te kunnen blij-

ven voldoen en om te leren

ondernemen." Hij toont me

een kleine blik in de computer

waarin, naast gegevens van de

patiënt, ook de protocollen en

toetsingen van de verzekering

staan waaraan voldaan moet

worden. "Je gaat n.l. met de

Zorgsector verzekeringscon-

tracten aan waarbij je van alles

en iedereen verslag moet gaan

geven, een zeer arbeidsinten-

sief werk", aldus Van Loenen

Martinet die hierdoor uren

gekluisterd zit aan zijn PC. "Net

als de andere, wat oudere,

therapeuten ben ik niet opge-

groeid met deze materie. Ook

is dit jaar de z.g. DTF (direct

toegankelijk fysiotherapie)

geïntroduceerd wat betekent

dat de patiënten geen verwij-

zing meer nodig heeft van de

huisarts maar zich direct tot

de fysiotherapeut kunnen

wenden. Fysiotherapeuten die

hier aan deelnemen moeten

dan echter wel beslissen of je

in aanmerking komt voor een

behandeling en voldoen aan

een weervastgesteld protocol",

aldus de therapeut.

"Met vier fysiotherapeuten,

sinds kort aangevuld met een

osteopaat, denken we een goed

team tot stand te hebben

gebracht voor het verlenen van

goede zorg waar het belang

van de patiënt centraal staat",

benadrukt Van Loenen Martinet,

"onze naam is ook veranderd:

van praktijk Willemse naar

'Fysio- Fit' Zandvoort waarbij

we alles, mesologie, fysio- en

manuele therapie én osteo-

pathie in één locatie hebben

gebracht". Voor Frits van

Loenen Martinet is het een

enorme uitdaging om dit alle-

maal mee te mogen maken.

"Op je 50ste jaar zo een grote

verandering! Om, naast een

goede therapeut met tijd voor

de patiënt, ook een uitsteken-

de ondernemer te zijn: Fysio-

Fit gaat ervoor. Een praktijk in

beweging? Zekerweten.
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ook van de vele voordelen

in veel Zandvoortse bedrijven!

Vul snel de bon in op Pagina 4!

Interview met Cees van Deunen, Groenlinks

Cees van Deursen staat

voor het milieu

De lijsttrekker van

CroenLinks, Cees van

Deursen, besloot pas in

december vorig jaar om

in de politiek te gaan.

Wat hem de doorslag

gaf? "Ik vond het nodig

dat er een groen geluid

in Zandvoort kwam",

aldus de GL voorman.

De 56-jarige Cees van Deursen

is een echte Zandvoorter.

Geboren aan de Zandvoortse-

laan maakt hem ook nog eens

een echte 'wegger'. Als kind

was hij niet weg te slaan bij de

Zandvoortse duinen en de zee.

Zijn liefde voor dieren, milieu

en natuur zat er al vroeg in.

Cees had alles, een goede

baan, een leuke huurflat,een

auto en een vrouw. Maartoch

bleef het kriebelen. Samen met

zijn huidige vrouw vertrok

Cees toen hij in de twintig was,

voor twee jaar naar Zuid-Afrika.

"Het was een geweldige tijd.

Veel leeuwen en giraffes gezien

en rondgereisd. Ik raad ieder-

een die jong is aan om wat van

de wereld te zien", zegt hij nog

steeds laaiend enthousiast

over dit mooie land.

Van Deursen is altijd betrok-

ken geweest bij maatschappe-

lijke organisaties.Greenpeace,

Milieudefensie, Natuurmonu-

menten en de Stichting Duin-

behoud; zolang het maar met

natuurte maken heeft. "Helaas

heb ik wegens tijdgebrek niet

echt actief mee kunnen doen.

Ik werkte 60 uur per week
in de automatisering en het

bankleven, maar natuur en

milieu speelden wel altijd

een belangrijke rol in mijn

leven."

Omdat hij het nu wat rustiger

aan doet, heeft hij tijd voor

andere dingen. Na tien jaar

voo rz itte r te z ij n geweest va n

de bibliotheek trok de politiek

hem: "Ik was acht jaar zijde-

lings bij de politiek betrokken

en nu wordt het echt tijd om
zelf actief als volksvertegen-

woordiger mee te gaan doen."

Wat wil Van Deursen de

komende vier jaar onder de

aandacht brengen? "Het

milieu en het wonen in de

sociale markt zijn onderbelicht.

Wat ik een belangrijk punt vind

is de sociale woningbouw in

het Louis Davids Care.

Groen Links wil dat minimaal

30% van de nieuwe woningen

voor de sociale sector worden

gebouwd",aldus Van Deursen.

Of hij in zijn eentje echt een

vuist kan maken is nog de

vraag. "GroenLinks zit in de

gemeenteraad en daar moe-

ten we gebruik van maken.

We hebben nu een podium

zodat mensen zien waar

GroenLinks voor staat", geeft

hij als reden.

Het college is inmiddels

gevormd.VVD.OPZende PvdA

hebben de afgelopen weken

flink lopen vergaderen. "Vanaf

het begin was al duidelijk dat

deze partijen het college zou-

den gaan vormen, maar

ondanks dat heeft het twee

weken geduurd! En alles heeft

achterslot en grendel plaats-

gevonden, dat vind ikechteen

slecht voorteken, een heel

slecht voorteken", sluit hij af.
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strandpaviljoen.8 X^ ' _/ 023-5716406

organiseert in samenwerking met

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant
Griekse avond op woensdag 26 april

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis)

in buffetvorm voor € 14,50 p.p. Compleet met life entertainment

van de griekse muzikanten Attika.

Aanvang vanaf 17.30 uur. Locatie: Strandpaviljoen 8,

achter het casino. Voor reserveringen: 023-5716406

tflteJKxrsr

Heinekeri*
iVt't mud: cttüjrtJ

Café Oomstee

Zaterdag 22 april

Voorjaarsfeest!
vanaf 20.30 uur met

Rudolf
Kreuger!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Luntfuromw l^eólouroml

(appeltje)

beslaat 60jaar T

Daarom meren adjfeest op

zandaw 23

mui 10.00 Uil 16.00 uur

koffie met iets lekkere € 0, 60

mui 12.00 UI21 .00 uur

Jluhüeum&cfóMel € 12,00

Tob zondags!

%erkstraat 17 • Zandmwrt

Voortdurend zoeken wij nieuwe bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-67 44 33 of mail naar

info@zandvoortsecourant.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Inboedel verkoop

wegens verhuizing.

Za 22 + zo 23 april,

9.00-16.00 uur.

O.a.: TV, video, DVD,

koelkast, draagbare airco,

verwarming, sauna,

tropische planten.

Diverse keukenapp.,

dameskleding mt 40/42.

Tevens: BMW 52oi,

bwjr. 1990.

Kostverlorenstraat 105,

tel. 5739416

Rozenobel Antiek

vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Gezocht: woonruimte

voor seizoenswerkster.

Voor 1 of 2 personen.

Max€ 250 p.m.

Tel. 5716855

Woningruil.

Aangeboden:

Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie

2-kamerwoning met box.

Eigen opgang, wentel-

trap naar zolder.

Huur:€ 175,00 p.m.

Gevraagd: woning in

Zandvoort. Mag ook een

seniorenwoning zijn. Tel.

020-6149567

Te koop: Magnetron

chroom € 25.00,4 eetka-

merstoelen chroom met

rotan zitting € 20.00,

Heineken wanklok

chroom 039 cm € 10.00,

tafeltje beuken/chroom

H73XB43XD30.

Tel. 5716522

Tutti Frutti 2de hands

moderne merkkleding

dames, heren en kind.

Innamet/m augustus.

Gevestigd in Amsterdam

en Zandvoort. Corn.

Slegerstraat 6. Tel.

5731712. Hele jaar door

een €3 rek.

JONG IN ZANDVOORT
Door Nel Kerkman

Een rare gewaarwording om, na jaren, weer op mijn oude school-

plein van het Wim Certenbach College op een bankje te zitten.

Naast me zit de jongere van Zandvoort van deze week; Luzy

Diyanto. Ik heb haar ontmoet tijdens de uitzending van het radi-

oprogramma 'Goede morgen Zandvoort', van de lokale omroep

ZFM. Zij had daar een interview over het landelijke project
"

WhoZnext" waar
ik haar straks meer

over ga vragen.

Tijdens onze af-

spraak heeft ze het

erg druk met de

diverse activiteiten

die op 12 april

door het WhoZ-
next team worden

georganiseerd.

Luzy Diyanto is op

26 juli 1988 in

Indonesië geboren

en woont, samen
met haar moeder,

in Zandvoort.

het prima maar daarna klikte

het niet zo goed meer met de

leerkrachten en het beteken-

de dat Luzy twee keer is blijven

zitten. Nu doet ze het laatste

jaar van het Wim Gertenbach

College en het bevalt haardaar

prima. Ze zit met nog 8 leerlin-

gen in het WhoZnext team dat

een onderdeel is van het exa-

men PTA (programma, toetsing

en afsluiting). Luzy heeft

streetdance en capoeira geor-

ganiseerd en buiten haaracti-
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Ie n van haar diploma naar het

Tio (Hogeschool toerisme en

hospitality) vestiging Amster-

dam. Het is een particuliere

school en daar hangt een

prijskaartje aan maar Luzy

gaat ervoor en wil haar verlo-

ren studiejaren inhalen. Ze

heeft al een dag op de Tio

meegedraaid en de studie

trekt haar wel.

Interesses

Haar hart ligt bij het dansen

zoals breakdance en hip-hop

en geeft als assistent lerares

bij Kenamju les aan de klein-

tjes vanaf 4 jaar. Op 27 mei is

"Ik wil dolgraag naar Indonesië terug'

tuzy Diyanto

School

Op acht jarige leeftijd is ze verstond maar het zelf niet

naar Nederland gekomen en goed kon spreken. Maar bin-

kwam in groep vijf terecht van

de Oranje Nassau School. Het

was voor haar een hele over-

gang omdat ze wel Nederlands

nen een halfjaar beheerste ze

onze taal. Daarna heeft ze drie

jaar het Coornhert Lyceum

gedaan. In het eerste jaar ging

viteiten zijn er pan na K.0 (een

soort straatvoetbal) en straat-

basketbal. Voor het interview

begon heeft Luzy eerst een

demonstratie streetdance

gegeven en daarna kregen

haar klasgenoten een les aan-

geboden. Haar gymnastiekle-

raarVan Dee iserg onderde

indrukvan haar kunnen. "Ze

heeft haar loopbaan gemist"

zegt hij enthousiast. Ook leraar

Hokke vindt het een geslaagd

project en de dag is nog niet

eens om. Luzy wil na het beha-

er een show van het sportcen-

trum Kenamju in gebouw de

Krocht en daar ziet ze nu al

naar uit. Verder zit ze op paard-

rijles bij de manege Sande-

voerde, heeft op tennis geze-

ten en heeft acht jaar bij O.S.S.

geturnd. Luzy is een actief

typje dat niet stil kan blijven

zitten. Ze heeft overwicht

op andere personen dat is te

merken wanneer er leerlingen

zitten te klieren met een luid-

speaker die ze, na een waar-

schuwing, resoluut afpakt.
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Een poosje terug ging ze nog

wel uit in Zandvoort maar ze

vindt de toestroom van het

publiek iets te jeugdig in de

disco's en de muziekkeuze van

sommige Dj 's niet zo geslaagd.

Meestal gaat Luzy in

Amsterdam uit daar is het veel

gezelliger net zoals in Haarlem

waar ander publiek komt. Luzy

mist in Zandvoort een plek

waar je door de week gezellig

even naar toe kan gaan. In de

zomer is Zandvoort gezellig

maar 's winters is het er zo saai

en dan vergelijkt ze het met

Indonesië waarje heerlijk met

vrienden buiten kan zitten dat

mist ze erg. Natuurlijk mist ze

ook haarvaderdie in Indonesië

woont. Om de twee a driejaar

gaat ze naar hem en haar

familie toe. Haar wens is om
ooit haar halfzus Tamara te

vinden die vier jaar ouder is als

Luzy. Zover ze weet woont haar

zuster in Amerika en is model,

meer weet ze niet. Even zie ik

haar gezichtsuitdrukking ver-

anderen maar dan gaat haar

mobiel, de breakdancers wach-

ten op haar! Snel geeft ze mij

een hand en vertrekt. Succes

Luzy met al je verdere plannen.

^**--**,v** .**..** .*••*• -

+ -

De Kinderhoek

De taart voor

de meestei
ïï•i 1 *

"Wel griezelegrutjUs",

zei bakker Kadet.

"Een taart voor de meester?

dat is je-van-hetü

Die maak ik direct

om negen uur klaar.

Nou, dat 's voor de bakker!

dat komt voor elkaar".

Telefoon op de haak

bakker vlug aan de slag.

Meesters taart die moet klaar

nog diezelfde dag!"

't Wordt een taart om te smullen

nou, wat zegje ervan?

Je kunt zien dat die bakker

héél goed bakken kan!

Lienke.

*

*

*-'T* *i' Sfc '** **"3*

Paas puzzelactie: de winnaars!

De Zandvoortse Courant organiseerde drie

weken lang een puzzelactie. Vele inzendingen

zijn op brief of kaart ingeleverd bij Bruna

Balkenende, alsmede via een speciaal daarvoor

geopend emailadres.

Uit de vele goede oplossingen zijn

onderstaande winnaars getrokken

Hoofdprijs:

Digitale camera

Ingrid Keur, N. Beetslaan 42

Uitslag week 1:

Horloge

Joyce Kinneging, Vondellaan 30-3

A. Keur, Haarlemmerstraat 36

Mevr. Molenaar

Nic. Beetslaan 22b

Pas

A. Paap, Celciusstraat

Joke Mos, Hogeweg 75

Hanneke Pel, Zandvoortse laan 193

Uitslag week 3:

Horloge

Ton Wiersma, M. molenaarstraat 10

Mevr. Lindeman, Dr. De Visserstraat 9

Sam Stalenberg, Witte Veld 13

Pas

Esmee Stalenberg, Witte Veld 13

Karen Moes, Siriusstraat 8

'era Soederhuizen, Marisstraat 4

nnaarsvan een ZandvoortPas krijger

deze binnen enkele dagen thuisbezorgd. De

winnaars van een Sekonda horloge kunnen

deze op maandag of dnsdag tussen 10.00 en

16.00 uur ophalen bij het redactiekantoor,

Hogeweg 32.

Uitslag week 2:

Horloge

M.Trousset, Hogeweg 52

N. Bosch, De Zetter 17

Mevr. Huygen, Piet Leffertstraat 32

Pas

F.van Dalen, Cort v/d Lindenstraat 28

C. H. van Brero, van Galenstraat 11

Ger Slop, Marisstraat 4

De door Radio Stiphout beschikbaar gestelde hoofdprijs, een

digitale camera, wordt door Jurgen Stiphout aan de gelukkige

winnares Ingrid Keur overhandigd.



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Welzijnsorga" r*

voorZan«
v

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Cursussen
Word 2

Deze cursus is voor cursisten die de cursus Word en

Windows al hebben gevolgd en zich meer willen ver-

diepen in het programma Word. In deze cursus leert

u gebruik maken van vele handige trucs en toepas-

singen van Word. Na het volgen van deze cursus, heeft

u voldoende kennis om complexe handelingen te ver-

richten en geavanceerde documenten te maken.
Bovendien kunt u de alledaagse handelingen met
Word veel efficiënter verrichten.

Prijs voor 6 lessen x 2 uur: €125,-

Handleiding:€ 12,50

Start datum 20 april 2006 16.15-18.15

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong

uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij

ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren

graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd zou-

den willen zien.

Daarom hebben wij besloten om zo'n middagi maal
per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.

Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale

middag'Mokum in Zandvoort'opvrijdag2i april 2006
van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op

locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.

Wat kunt u verwachten:

Amsterdamse gezelligheid

Amsterdamse muziek

Kleine hapjes

Thema's rond Amsterdam
Natuurlijk contact met oud-Am sterdammers.

Voor vervoer kunt u gebruikmakenvan de Belbus

wanneer u even belt naarTel. 5717373.

De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag
geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald

u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt isdatdewensvan de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 10.00 -12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 -14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 -11.30 uur

Het Inlooppunt
In de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek,

Prinsesseweg 34, is 'Het In looppunt' elke woensdag-
ochtend van io.oo tot 12.00 uur.

Senioren kunnen onder het genot van een (gratis)

kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten. Wie vragen

heeft kan terecht bij de ouderenadviseur.

Woensdag 3 mei 10.45 uur

Een reisje door het oudste museum van Nederland,

HETTEYLERS MUSEUM
\Lezing met dia's door Mw. Leny 't Hooft 1

RADIO* TV

Zondag Donderdag

08.00 Countrytrack (H) 18.00 Goedemorgen

10.00 ZFMJazz Zandvoort (H)

12.00 Muziekboulevard 20.00 BREED

14.00 Zondag in 22.00 De Hoop

Kennermerland 23.00 Eb & Vloed

17.00 The Groove Empire

19.00 ZFM Klassiek Vrijdag

21.00 TeppZeppi 17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

Maandag 21.00 Sea IT

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H) Zaterdag

21.00 Vrijdagavond Café (H) 08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Dinsdag Zandvoort

18.00 De cultuur van het eten 12.00 Muziekboulevard

19.00 Countrytrack of 14.00 Zandvoort op

gemeente raadvergade ring Zaterdag

21.00 ZFM Klassiek (H) 17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

Woensdag 21.00 BREED (H)

18.00 Tracks & Facts 23.00 NightWalk

21.00 TeppZeppi (H)

^. 23.00 Eb & Vloed 106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Fin al Destination 3

ThisRideWillBeThe
DeathOfYou.

. &v:

Net als in de eerste

twee delen van de tri-

logie, voorziet ook het

hoofdpersonage in Final

Destination 3 een gru-

welijk ongeluk. Wendy
Christenson (Mary

Elizabeth Winstead) is

met een groep school-

vrienden in een pretpark

wanneer er zich in haar

hoofd plotseling een vre-

selijke achtbaancrash

afspeelt. Ze besluit toch

met haarvrienden in de

machine te stappen,

maar net voordat de

thrill ride van start gaat

raakt ze alsnog in paniek.

Ze neemtflink wat men-

sen mee uit de karretjes,

maar ziet daarna haar

vreselijke visioen voor

haar ogen werkelijkheid

worden: de supersnelle

achtbaan crasht op gru-

welijke wijze met daarin

nog een aantal vrienden,

waaronder haar eigen

vriendje Jason.

Veel tijd om deze aangrij-

pende gebeurtenis te

verwerken heeft ze ech-

ter niet! Al snel blijkt dat

de vrienden die ze wist te

redden één voor één de

dood vinden. Samen met

Kevin (Ryan Merriman),

één van de overlevenden

en tevens Jason's beste

vriend, begint ze een race

tegen de klok om deze

kettingreactie van dubi-

euze dodelijke'ongeluk-

ken' voor te zijn. Maar
zullen ze uiteindelijk zelf

ook in leven kunnen blij-

ven? Of moeten ze de

harde les leremyou still

can't cheat deathl?

Synopsis door Marcel

(Bron:RCV)

Filmprogramma
20 t rm 26 a pril

Dagelijks
13.30

Nanny
McPhee,
de magische kïnderjuF

Dagelijks
16.00

MARCH OF
THEPENGUINS

Commentaar:
Urbonus

Do/Vr/Za/Ma/Di
19,00

INAL /->

DESTINATIONS

Do/Vr/Ia/Mo/Di
21.00

New World
'Adc-nbcnemende rrod-Dfe"

Colin Fairel

10 Chrktian Bale

Woensdag
19.30

CACHE

(D
Circus Zündvacrf
r"~l/"i*-lhi niTx,lüir'', R

2042 M- Zandvoor
I nilKtJVBiTJKft'SM

www.circuszandvoort.nl
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KNRM: Passie voor de Zee
*• *

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

is iets anders dan de Reddingsbrigade. Velen hebben nooit

geweten dat dit twee verschillende instellingen in

Zandvoort zijn. De Reddingsbrigade is vooral actief op het

strand en de KNRM zit voornamelijk op zee. Vincent Roest

en Henk Weppner behoren sinds anderhalf jaar tot de

bemanning van de Redding Maatschappij. Afgelopen

februari gingen zij voor een training van tien dagen naar

de ruige Schotse kust. Ze vertelden mij over de oefenin-

gen die zij moesten doen en over hun passie voor de zee

KNRM

Door Stephanie Vork

Iedereen die vrijwilliger

wordt van de KNRM volgt

een aantal cursussen. Je

haalt je EHBO en gaat

voor oefeningen naar

Schotland. Aid aar tra in je

met verschillende leden

van verschillende KNRM
stations uit Nederland en

je leert de visie en achter-

liggende gedachte van

de ReddingMaatschappij.

Je krijg training in

vaartechnieken, je doet

een helikopter onder water

oefening, je leert omgaan met

elementen (de deinende zee,

stromingen, sneeuwstormen,

hagelbuien) en het belang-

rijkste doel is het werken in

teamverband in extreme om-

standigheden;een programma

van bijna 24 uur per dag. Hoe

benaderje bijvoorbeeld iemand

die in het water ligt? Vincent:

"Je wilt er zo snel mogelijk

heen. Maar ga nou eens zelf in

het water liggen en kijk hoe

snel de boot op je afkomt, dat

kan nooit goed zijn voor

iemand die in nood is. Je moet

de actie 'man over boord'

helder uitvoeren met de taak

die je op dat moment krijgt."

De KNRM is al in 1824 opge-

richt naar aanleiding van een

reddingsoperatie op zee. Er

bestaan 40 stations door heel

Nederland. In Zandvoort zijn er

27 vrijwil ligers actief, waarvan

22 bemanningsleden. De KNRM
is totaal onafhankelijk van de

overheid. Haar bestaansrecht

heeft zij door donaties, erfe-

nissen en een aantal stichtin-

gen die de KNRM steunen.

Vincent: "Toen ik hier kwam,
had ik niet het idee dat het zo

omvangrijk is".

Elke maandagavond komen
de bemanningsleden samen
op de 'bootavond'. Dan zijn

ze daadwerkelijk bezig met

onderhoud aan de booten het

boothuis of doen zij een oefe-

ning. Als vrijwilliger moetje er

wel veel tijd voorover hebben,

je bent bijvoorbeeld 24 uur per

dag oproepbaar. Als je een

oproep krijgt, is het de bedoe-

ling datje binnen een kwartier

in het water ligt. Daarom is

het makkelijkerom vrijwilligers

te hebben die in Zandvoort

wonen en werken. Henk:"We

hebben nog geen mensen in

nood gehad, gelukkig. Maar als

het zover is, dan zijn we er wel".

De Redding Maatschappij en

de Reddingsbrigade werken

ook samen, zeker als het gaat

om een zoekactie. Hoe meer er

samen gewerkt wordt hoe beter

men op elkaar ingespeeld is.

Juist als er iets groots aan de

hand is, moet je er met z'n

allen heen, dan moet je ook

samen kunnen werken. Daar-

naast delen zij dezelfde passie.

De passie voor het water.

Aanstaande 6 mei is er een

open dag bij de KNRM, ieder-

een kan zelf een kijkje komen

nemen. De donateurs mogen
dan mee op de boot. Ten-

minste, als het weer mee zit.

Vincent en Henk doen een

dringende oproep, de Redding

Maatschappij zoekt nieuwe

vrijwilligers, die het liefst wonen

en werken in Zandvoort. Naast

de gezelligheid dieje hebt met

elkaar binnen de KNRM, kan je

ook nog wat betekenen voor

een ander. Vincent:"Toen wij in

Schotland waren, zaten we in

een pub aan de haven. Er kwa-

men een aantal vissers langs

onze tafel en ze gaven ons alle-

maal een hand. Deze vissers

bedankten ons. 'Want als wij

in noodzijn,zijnjullieerom

ons te helpen'. Dat is toch het

mooiste compliment datje als

bemanningslid kunt krijgen?"

Cultuur

Nog één keer lachen

Zondag 23 april staat alweer het laatste optreden voor dit

seizoen in het theatervan Circus Zandvoort gepland. Zandvoort

zal onderdeel uitmaken van de Comedytrain Cafétour, een

optreden van aanstormende talenten. Speciaal voor deze

laatste avond hanteert het Circus een speciale prijs: €8,50.

Al meer dan vijftien jaar is

Comedytrain hét keurmerk van

stand-up comedy in Neder-

land. Met sinds jaar en dag ook

een eigen theater, Toomler, in

Amsterdam. Een podium voor

iedereen die stand-up in de

vingers wil krijgen, en een

gerenommeerde club waar

een groot publiek zich laat ver-

rassen en vermaken. Come-
dians als HansTeeuwen,Theo

Maassen, Sanne Wallis de Vries,

Mare-Marie Huijbregts, Najib

Amhali en Jan Jaap van der Wal

begonnen allen in Toomler en

maken nog steeds deel uit van

Comedytrain.

Cafétour

Comedytrain organiseert voor

zijn jonge aanstormende talen-

ten een cafétour. Deze tour

wordt georganiseerd om de

jonge comedians ervaring op

te laten doen buiten het eigen

podium in Toomler en om een

wat breder publiek kennis te

laten maken met zijn talenten.

Dus wil jij als eerste de nieuwe

Theo Maassen of HansTeeuwen

ontdekken? Zondag 23 april is

je kans in Circus Zandvoort!

De voorstelling begint om
20.15 uuren de toegangsprijs

is €8,50. Kaarten zijn te

verkrijgen aan de balie van

Circus Zandvoort, tel. 571 8686.

Volgend seizoen

In september gaat Circus

Zandvoort uiteraard weerver-

der met Cabaret en Stand-Up

Comedy. Wil jij als eerste

weten wat het nieuwe pro-

gramma wordt of wil je

gebruik maken van speciale

acties? Geef je dan op voor de

nieuwsbrief! Naam en email-

adres opgeven bij de balie van

Circus Zandvoort,

Gast hu is plein 5 te Zandvoort.

tel. 023-571 86 86 of via website

www.circuszandvoort.nl .

Kinderexcursie
'Bodemdiertjes zoeken 'm de Stadskweektuin...'

Op zaterdag 22 en zondag 23 april organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland tijdens het grote jaarlijkse Voorjaarsevenement in

de Stadskweektuin in totaal vier keer een excursie voor kinderen

in de Kleine Beestjestuin. Kinderen van 4 t/m 10 jaar gaan tijdens

deze excursies onder leiding van IVN-natuurgidsen zelf kleine beest-

jes vangen en ontdekken welke diertjes er nog meer voorkomen.

De Beestjestuin is een onderdeel van de Stadskweektuin en is speciaal

ingericht met leuke bordjes die vertellen over de dieren die in de tuin leven.

Foto: IVN Zuid-kennemerland/Cemeente Haarlem.

nement. De Stadskweektuin isAanvang op beide dagen is om
12.00 uur en 13.00 uur.

Duur:i uur.

Aanmelden bij de stand van

het IVN op het voorjaarseve-

te vinden aan de Kleverlaan in

Haarlem-Noord.

Informatie: Frank Jansen, 023-

5290984 of op www.ivnzk.nl

£>
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1 Kilo Haasfiletrollade

voor € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPasTiouders de aanbiedingen van deze week

n
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

Koene Cl&Sriiny Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

FOTO HENHO GORTER
AnMi *» Öotni. i

Gratis
Een wegwerpcamera .-- <.-.»

voor
Z.V.-Fashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(LMé KrtdfriM fmnri < TM MS SHUM

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!
Nieuwe collectie fotolijstjes is binnen.

Voor onze nieuwe collectie

spiegels en schilderijen:

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

WiD\IÏI

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

Veilig en verant-

woord bruinen!

Voor Pashouders

5% korting op
zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96,

2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

I ili
fan 4/loc&

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas

Bij het kinderbuffet:

gratis kindcrijsjc

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankje

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Opö&Sfft). 22.00 *«

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

LaicreÈ *40Jtd

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

.
..U

10% korting op aUe

dag specialiteiten

op het krijtbord in

Circl.es Restaurant.

Gasten van Circles

Restaurant hebben

aLtijd gratis entree.
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15% KORTING
OP TIJDSCHRIFTEN

T/M 30 APRIL

bruna
op vertoon van de ZandvoortPas

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LVV Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de bon in op pagina 4Ï

GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per we-elc!

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

Thuis & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% korting op gordijnen.."*
'Dr. J.g.9Aezgerstraat32 TeC: 5715084

iviviv.petrasp'(aidspillozvs.nl

ALente-uiensoep
eigen fabrikaat

jl 1 liter voor
iPffffiïü € 2,50

Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451 ,0 -^_

M QftlNQWW MICO€LKOOP

(O) FOTOGRAFIE
REPORTAGES EYEffMEHTEHI - PUHIPLIIbH

1 Q*v korting Viror
ZandvoartPa [houder:

op cnnui dighal» {ai'j'jrjfiir'.

U\f*&*r> 0* JIJ ÏJ*?W
I mjil iiiluVuY-'-.'olixjiJl'h' nï

www.QuMf0tOOhafie.nl

londvorl *r> Zaïdvnorten op wr»
bijzondere monter In bee-ld

WWWJANDVDOftHMaif LD. N L

'" ' 'J.iuiüir

de,

Op veRwon van èe

ZanèvooKT?as

h] her waanèwenu a

€29,50

1 glas wijn guaiisl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

* • • • *

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • *

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

3-[eatfïer
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht

en uw totale welzijn.

Voor pasteden bieden wij in april en mei: een GRATIS

Lichaams- en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend

voedingsadvies, www.uvuwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, Pure6.Simple

023-5737268 / 0622249100 (Adé(e) www.pureherbal.nl

dinsdag t/m vrij'dag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

•75 Turkse pizza € 2,50

•% Alle Italiaanse pizza's €6,-

iMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

xJYxeuw
/^nnnenkoebenhuis

»Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

m voor pashouders

^eerover y^1 foi?j wi s? 40

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bijl consumptie

1 gratisZAMDVQOR -r
SCOOTER!

bl&ewert Qon zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

e
/\a t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

ZandvoortPas
Lijst van deelnc

(in alfabetis

en drinken

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Boomerang, Eetcafé- Passage

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar- Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trends:

Beili E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers.

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orging en vrije

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5J40J40
North Sea Piercing - Oranjestraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 111403^9

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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WOK PALACE

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Vwifcetfttttwt

Wij zijn wegens vakantie

van Woensdag 19 april t/m

Zaterdag 6 mei gesloten!

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49
www.mollieenco.nl

Take Fjve
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 22 april t/m 5 mei € 24,50

Nieuw Zeelandse Groenlip
mosselen rockefeller

ZEER GROTE GEGRATINEERDE MOSSELEN MET SPINAZIE

OF

Waldorfsalade
MET GEITENKAAS

OF

Americain van Hereford
OPCROÜTONS MET COMPOTE VAN TOMATEN EN FRAMBOOS

• • •

Gebakken hele regenboogforel
MET CITROEN BEURRE BLANC EN GEROOSTERDE AMANDELEN

OF

KROKANT GEBAKKEN KALFSFILET
in Japans broodkruim en sultana jus de veau

OF

Gefrituurde Tofu
IN KERRIEBESLAG

• • •

Dessert van de dinerkaart

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

ASI'A'NIEJE'LIGHTS

!

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

J

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 37 1CH>

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!

Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder ö ZANDVOORT5

E

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Feest • Receptie • Opening
irii IHM

Trompwinkel sieraad

voor Grote Krocht

De onlangs verbouwde en gerestylde Trompwinkel is een echt

sieraad voor de Grote Krocht geworden. De zaak van de sym-

pathieke Peter Tromp heeft een chique uitstraling gekregen

met de stemmige kleurschakering.

Zandvoortse Courant • nummer 16 • 20 april 2006

Tromp is dan ook een trots

man:"We hadden de gelegen-

heid toen de straat, in het

kadervan het vernieuwen van

het Raadhuisplein, voor de

deur werd opengebroken en

hebben die met beide handen

aangepakt. We moesten dan

wel een aantal dagen dicht

maartoen stond erookwat!"

Een mooie zaak met het ver-

trouwde, zeer uitgebreide

assortiment Nederlandse en

buitenlandse kazen. De top van

de Nederlandse zuivel en het

vers gebakken brood en brood-

jessortering, en dat laatste ook

nog eens goed belegd, is nog

steeds in deTrompwinkel ver-

krijgbaar. Dat echter niet

alleen. Waar PeterTromp ook

voor staat is een uitermate

deskundig advies op het

gebied van zuivel. Wie gasten

krijgt en ze wil verrassen met

een kaasdessert, is bij hem in

goede handen. Tromp: "We
hebben voor ieder wat wils.

Voor iedere smaak kunnen

wij een mooie kaasplank ver-

zorgen."

Wat menigeen al weet maar

lang nog niet iedereen: de

Trompwinkel heeft ook een

uitgebreid assortiment van

tapasonderdelen. Olijven in

alle soorten en maten, al dan

niet in combinatie met bijvoor-

beeld feta of knoflook, gevuld

of niet, gevulde pepertjes en

wat dies meer zei. Wie eens

wat anders dan de gebruikelij-

ke kaas en worst wil serveren

op feesten en partijen kan ook

bij Tromp terecht. Mooi opge-

maakte schalen met kaasspe-

cialiteiten worden graag en

met liefde gemaakt en aan

huis bezorgd.

DeTrompwinkel, Grote Krocht

3, tel: 023-5719058.

V Heden
Verleden

KLM Open is ook Zandvoort Promotie
Komende zomer zal een groot aantal golfers van wereldniveau neerstrijken

in Zandvoort. Op de Kennemer Golf- en Countryclub wordt dan het KLM Open
golftoernooi gepeeld. Een evenement dat als het absolute hoogtepunt van

het Nederlandse golfseizoen mag worden gekwalificeerd en zich qua publieke

belangstelling kan meten met de belangrijkste races op het Circuit Park Zandvoort.

Na een groot aantal jaren

elders verspeeld te zijn,

onder andere in Noordwijk

aan Zee en Hilversum, keert

het toernooi terug in

Zandvoort. Het is komende

zomer voor de 17e keer dat

dit prestigieuze toernooi op

de banen van de Kennemer

gespeeld wordt. Op de DVD
'120 jaar Zandvoortse kran-

ten' troffen we drie toernooi-

en aan, waarvan wij hieron-

der een overzicht geven, die

de importantie van het eve-

nement onderstrepen.

1963
De Schot Ken Brown was in

1963 de winnaar na een

spectaculaire strijd met de

AustraliërVaughen Sommers

en de Spanjaard José Cani-

zares. De drie leverden een

uiterst spectaculaire strijd

die pas op de laatste holes

beslist werd. Ruim 7000 toe-

schouwers (voor die tijd een

zeer groot aantal, red.) geno-

ten volgens het Zandvoortse

Nieuwsblad van absolute

topsport waarin de favoriet

en winnaar van 1962 de

Engelsman Paul Way genoe-

gen moest nemen met een

gedeelde zes plaats. De Neder-

landse prof Jan Dorrestein

eindigde op de 67e plaats.

1989
Het KLM Open Golftoernooi

trok in 1989 wereldtoppers

als de Spanjaarden Serveriano

Ballesteros en José-Maria

Olazabal, maar ook de

Welshman Mark Marland

behoorde tot de favorieten.

De toen 23-jarige Spanjaard

José-Maria Olazabal groeide

uit tot de absolute sensatie

van het toernooi. Na een

bloedstollende strijd over

9 extra holes (nog steeds

een record, red.) versloeg hij

de Ier Mark McNulty in een

partij die door de tienduizen-

den toeschouwers ademloos

werd gevolgd, terwijl ookdeTv-

kijkers via deTROS televisie opti-

maal konden meegenieten. De

winnaar mocht de wissel beker

en een cheque van 155.000 gul-

den in ontvangst nemen uit

handen van Prins Bernhard die,

net als op het circuit, ook een

regelmatige bezoeker was van

de Kennemer.

Het succes van het toernooi op

de uit 1928 daterende Kennemer

Golf- en Countryclub, was der-

mate groot dat ook in 1990
Zandvoort gastheer was van

de absolute wereldtop.

Het 4,5 miljoen gulden kosten-

de toernooi van 1989 had 30

procent meer toeschouwers

getrokken dan in 1988 toen het

evenement op de Hilversumse

werd afgewerkt. De toeschou-

wers betaalden op donderdag

en vrijdag 25 gulden entree-

geld, terwijl zaterdag en zon-

dag40 gulden moest worden

neergeteld om van wereldklas-

se golfte kunnen genieten.

1990
Voor deze editie van was na

zijn spectaculaire spel van

het jaar daarvoor de Span-

jaard José-Maria Olazabal de

grote favoriet. Nadat de

wind de spelers op de eerste

twee dagen parten had

gespeeld, kwam het op zon-

dagmiddag tot een verras-

sende ontknoping. De Schot

Stephen Mc Allister versloeg

de Engelsman Chapman,
terwijl Olazabal niet verder

kwam dan de derde plaats.

In de jaren na 1990 werd

het toernooi opnieuw afge-

werkt in Hilversum en

Noordwijk, maar komende
zomer, van 10 t/m 13 augus-

tus, keert dit topevene ment

weer terug naar de Zand-

voortse Golf- en Country

Club, waar ongetwijfeld tien-

duizenden opnieuw zullen

kunnen genieten van golf

van wereldklasse.

€k £>



ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN
TRAININGSBUREAU
PRAKTIJK VOOR
PSYCHO-NLP-TA

THERAPIE
PERSOONLIJKE
COACHING

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze

activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer.

De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf

meer kwaliteit van leven gunt, want:

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN !

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl

of bel 023-5734353 / 06-54625999
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WOK PALACE

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

Fax. 023-573 55 61
Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

heeft t

Fac

uw

Burg. En

Tel.: t

t

dministratiekantoi

ijd voor uw admini

tureren, BTW-aang
gehele administra

gelbertsstraat 30, 2042 KN Z
123-5739272 • Mob.: 06-453

'-mail: kittywillemse@planet.i

ir

stratie.

ifte,

tie.

andvoort

04531

il

Öluijs

Lente

bloemen!
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IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montogedienst

bij U oen Huis

Tel: 023 -571 24 13

MHïtoge volgens Politie Keurmeifc VimIicj Wanen

Lekker schoon, fris en strak in je vel!

Totale lichaamsreiniging!
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Postbezorgers
in

ZANDVOORT EN BENTVELD
in de postcodes 2041,2042 en 2116

Als parttime postbezorger bieden wij jou een
aantrekkelijke vergoeding.

Ben je dinsdag en vrijdag beschikbaar,

neem dan contaCÉ op met S^ndd via

0800 - 726 33 28
trtm

of k ijk op www. sa n-d d . n I

in veel Zandvoortse bedrijven! Vul snel de bon in op Pagina 4!

Wander & Karin paviljoen 8

Een nog echt authentiek strandpaviljoen (nr 8)

is Wander & Karin, direct achter het casino gelegen.

5^
I Êt

ML i
'

Helder blauwe look, houten tafels en stoelen; het geheel oogt

fris en knus. Een plek vooralle leeftijden om eens lekker bij te

tanken na een dagwerken of heerlijk er tussen uit met het gezin

voor betaalbare prijzen. De kaart is absoluut goed met een lek-

ker, uitgebreid borrelgarnituur.

toiletvoorziening. Ideaal dus

omdat andere gasten dan niet

vooreen dichte deur komen te

staan. Maandelijks zal er een

authentieke Griekse avond

worden georganiseerd met

heerlijk buffet en Attika life

muziek. De eerste avond zal al

op 26 april worden gehouden.

Zeer uniek is het dat gasten die

nog heerlijk op het strand

liggen en trek krijgen, een

strandmenu kunnen bestellen,

die wordt op het strand zelf

geserveerd. De gast is herken-

baar doordat hij bij bestelling

binnen een ballon meekrijgt

die hij aan zijn strandstoel kan

vastbinden. Karin heeft zelf een

beautysalon aan huis en kwam
op het idee om deze in het

Zandvoortse Courant

zomerseizoen te verplaatsen

naar het strand direct aan

het paviljoen vast. Er zal een

sportmasseur aanwezig zijn,

een pedicure, hotstoom en

ontspanningsmassage en nog

veel meer. Wat dacht U ervan

om tussen het zonnen door

uw wenkbrauwen eens even

te laten epileren? Kortom laat

je eens even lekkerverwennen

na een dagje zon en zee.

Verder zit er nog veel in de

planning o.a. workshops siera-

den en poppen ma ken, feestjes

voor kids en zelfs aerobics.

Voor meer informatie over dit

gezellige paviljoen kunt u het

best hun website bezoeken,

www.wanderenkarin.nl.

De nieuwe eigenaren Wander
& Karin hebben dan ook zeer

goed nagedacht over wat zij

zelf prettig zouden vinden om
te ervaren aan het strand en

zij hebben dan ook veel spran-

kelende ideeën. Zo hebben zij

een hoekje bedacht om lekker

te lezen of oud-hollandsche

spelletjes te doen. Daar staat

hun eigen computer; echter

mensen die een dagje op

het strand vertoeven kunnen

gratis hun mail bekijken.

Aanvullend staat ervoorfees-

ten, partijen of bruiloften een

ruime partytent met apart

afgesloten terras en eigen

_,» •*••••».•••••••

What's
new and what's

hot!?

Het zomerseizoen is niet meer

weg te denken zonder een

nieuwe strandoutfit. In de

zomer zie je de gi ris en de boys

in een minimaal gekleed

boven- en onderlijf. Wil jij ook

de blits maken, lees dan de vol-

gende tips:

^^ Een strapless bikini staat

niet bij alle meiden, dames.

Alleen met kleine borsten kun

je er super leuk uit zien. Heb je

erg kleine borsten probeerdan

een push-up bikini of een biki-

ni met voorgevormde cups.

Optisch maakt dat zeker gro-

ter. Veel toeters en bellen, zoals

franjes, felle kleuren en schui-

ne strepen zorgen ook voor wat

meer boezem.

^^f Dit jaar is het badpakterug.

De meeste jonge meiden zul-

len denken/Een badpak? Mijn

leven nooit', maarvoorsommi-

ge meiden kan het een uit-

komst bieden. Met een badpak

verhulje bepaalde lichaamsde-

len waardoorje je zekerder kunt

voelen. Een badpak a la 2006

heeft echter wel veel spannen-

de vormen. Als je een rokje aan-

doet heb je zó een prachtige

avond na een dagje strand.

Een bikini of een badpak in één

kleur en zonder drukke print

maken je slanker. Een bruin

lichaam maakt je trouwens

ook slanker!

&W Heb je grote borsten dan

doe je er goed aan om een

bikini te kiezen met een brede

halter, eventueel afgezet met

een bies in een andere kleur.

Ook stevige bovenarmen kun

je zo goed verbergen. Zwarte

bikinis blijven tijdloos en pas-

sen over het algemeen bij elk

lichaamstype.

^y Voor de mannen blijft het

simpehgeen string,en geen al

te strakke broeken aubü

O Heb je een relatief kort

bovenlichaam? Dan doe je er

goed aan om een bikini te

dragen met lengtestrepen. Ben

je daarentegen wat aan de

lange kant,dan zullen breed-

testrepen je erg subtiel staan.

Ook opvallende designs zullen

voor jou dan weggelegd zijn.

Vind je je benen te lang kies

dan een broekje met pijpjes.

Dat werkt altijd verkleinend.
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YES!

Hebben we geen heerlijk

paasweekend gehad? Ik in

ieder geval wel! Naast twee

dagen werken heb ik ook

twee dagen kunnen genie-

ten. Niet alleen van het weer

maar ook van de drukte in

ons dorp. Restaurants weer

afgeladen vol, honderden

mensen op de boulevard in

plaats van alleen maar in je

ogen waaiende zandkorrels.

En voor ik het vergeet...

de paasrace als officiële

seizoensopener.

Als echte Zandvoortse ben

ik daar dan ook even de

sfeer gaan opsnuiven op

tweede paasdag. Niet alleen

de coureurs stonden te

popelen om weer de baan

op te gaan voor de compe-

titie, ook de dames op

het circuit lieten duidelijk

merken er weer zin an te

hebben. Het publiek kon

ondertussen genieten van

een stralend zonnetje en

een mooie race.

Ik ben een wintermens,

maar verlang nu toch wel

meer dan ooit naar de

zomer. Waarom? Geen idee

eigenlijk. Misschien omdat

ik vorige zomer in Frankrijk

heb doorgebracht of omdat

het al zo lang koud is in

ons land... Een ding weet ik

wel: de zon maakt mensen

gelukkig, ik heb het dit

weekend zelf ervaren. Wat
de zomer ook met zich mee-

brengt zijn mafketels.

Als je mazzel hebt trefje een

kerel met een walkman,

wandelend in z'n onder-

broek met een biertje in

zijn hand. Of een groepje

sloebers bij de bushalte die

geen vlieg kwaad doen

omdat ze te bezopen zijn. Bij

minder mazzel tref je een

groep allochtonen die wel

even willen laten zien dat

ze niet minder zijn dan de

rest. Al met al begint

Zandvoort weer te bruisen.

The summer is magie en

is in Zandvoort totaal op

zijn plaats.

Mcti/
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Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch

rustig gelegen, wordt appartementencomplex 'Oranjehof' gesitueerd.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-

ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-

keerkelder. De appartementen zijn verschillend

van omvang en variëren van 86m 2
tot 1 56m 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-

door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het

jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

Bezichtiging op de locatie

met toelichting van de

architect op afspraak!

De ruime livings en royale afmetingen

van de overige ruimten zorgen voor een

comfortabele woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een

lift en een camera voor de video/phone

installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats

in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Makelaars O.G.

CENSE n
I

van LINGEN

AppinHflefliÉiKömpJcx "Orarijtllrf

"

tl ^pHiaram in 1 {irniluiim

A

J
7 £M

Tel 023 - 5715715

www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

cntjuuc 9-

WOK PALACE

met o*t& 1R,e4tama*tt êif ce*t

cbiaet&je v&tt de ^aA.

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden^ ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

j^^.JZE^^j

Simnnwrrkcn n.in rondflirwnt

nwwö^j-jfmep ™

ÏTKS-

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

t 4i.ii#i*cwitHK# n+4tunlttdM

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

T

\

Wilt u precies dié

ene kleur in verf?

Onbekende kleur

namaken in verf?

In de kleur van

de gordijnen?

Met onze Match-Eye Spectrofotometer

bieden wij de mogelijkheid om in zeer

korte tijd iedere onbekende kleur te

meten en na te maken in verf.Vrijwel

ieder willekeurig gekleurd oppervlak kan

worden gemeten. Gordijnen, behang,

vloerbedekking, lampen en noem maar

op. Leverbaar in Flexa en Sikkens.

Pakveldstraat 19 • Hoek
Tel.: 023-571 25

3Cwekery

Beplanting

Vaste planten

Violen

Bemesting
van Stol bergweg t Tel. 5 7 1 70 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstal ion

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

lCn moftujtiLïBJta* tt^m
JJ^Ji ^imVtfi C" 'HUM* JB ^VLl~*3

www.autobadrijfzandvoort.nl

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)

Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
Voorkom ongevallen

55-plussers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen van een val

kunnen met name bij 55Plussers ernstig zijn. Een voorlichtings-

campagne moet laten zien dat simpele maatregelen eenvou-

dig en effectief zijn.

Blauwe plekken tot ernstige

botbreuken. Vooral bij senio-

ren heeft een valongeval ver-

velende gevolgen. Heupen en

polsen zijn erg kwetsbaar en

breken sneller naarmate men
ouder wordt. Het zijn vooral

dergelijke ernstige breuken die

leiden tot een vermindering

van zelfstandigheid en zelfred-

zaamheid. Daar komt bij dat

veel mensen na een ernstige

schuiver angstig worden voor

een nieuwe val. Daardoor

wordt het risico op een volgen-

de valpartij nog groter. Bij maar

liefst 31 duizend 55-plussers

blijkt het letsel zo ernstig dat

ze voor verdere behandeling

moeten worden opgenomen
in een ziekenhuis. Een heup- of

bekkenfractuur staat hoog in

detoptienvan noodzakelijke

verzorgingen op de EHBO in

ziekenhuizen.

Veel voorkomende oorzaken

van een val zijn: struikelen over

een drempel, vloerkleedje of

losse snoeren; verstappen op

een (vaste) trap of ladder; uit

balans raken bij te snel

opstaan uit lage stoel, bed

of van toilet; uitglijden op

gladde vloeren, vooral in de

badkamer, en op trappen;

slechte verlichting op trappen

en tussen slaapkameren toilet.

door Ton Timmermans

Een (val)ongeluk is snel

gebeurd en het genezings-

proces kan veel ellende met

zich meebrengen. En dat

terwijl het kwaad gemakkelijk

te voorkomen is. Veel maat-

regelen zijn eenvoudig zelf

te nemen. Preventiemaat-

regelen zijn het weghalen of

afschuinen van drempels, het

aanbrengen van antislip in de

badkamer en een tweede tra-

pleuning in een woning met

meerdere verdiepingen. Het

vastleggen van losliggende

snoeren langs plinten en een

sterkere lamp boven de trap,

verkleint de kans op een val

aanzienlijk. Niet alleen verbe-

teringen in en om de woning,

maar ook meer bewegen en

een verantwoord medicijnge-

bruikvoorkomen veel narigheid.

Verdere belangrijke tips en

andere wetenswaardigheden

vindt u op de internetsite

www.veilieheid.nl.

Fonds Ouderenhulp
start BoodschappenPlusBus

De vorige week presenteerde het Nationaal Fonds Ouderenhulp

een primeur. In Middelburg is afgelopen week de eerste

BoodschappenPlusBus onthuld. Een dienst die de eenzaamheid

onder ouderen bestrijdt.

nancierd met de opbrengst

van de Zomerzegels van

TPG Post. Het beroemde

leesplankje van Hoogeveen

en Jetses is het thema voor

de Zomerzegels 2006.

Door gewone, dagelijkse

bezigheden krijgen oude-

ren weer aanspraak en

leggen contact met andere

ouderen uit hun buurt. De

BoodschappenPlusbus is één

van de middelen die ervoor kan

zorgen dat ouderen langer zelf-

standig thuis blijven wonen,

daarnaast wordt eenzaamheid

op effectieve en laagdrempe-

lige manier tegengegaan.

Deze nieuwe dienst

wordt de komende
tijd door het Natio-

naal Fonds Ouderen-

hulp verder landelijk

ingevoerd. Zo worden

via het kenniscen-

trum van Ouderen-

hulp geïnteresseer-

Wat de dienst onderscheid van

een belbus:via de Boodschap-

penPlusBus kunnen ouderen

onder begeleiding van vrijwil-

ligers gaan winkelen of deel-

nemen aan allerlei activiteiten.

Ouderenhulp:"Het winkelen is

niet het doel op zich, maar een

middel om ouderen uit hun

isolement te halen. Het is dus

niet zomaar een taxi, die oude-

ren vervoert; via de Boodschap-

penPlusBus kunnen ouderen

er weer gezellig op uit."

Onlangs is in Middelburgde

eerste BoodschappenPlusBus

van het Nationaal Fonds

Ouderenhulp onthuld, gefi-

den opgeleid om in eigen

gemeente deze vorm van

dienstverlening op te zetten.

Inmiddels is de Boodschappen-

PlusBus gestart in ondermeer

Middelburg, Weert en Utrecht.

In Nederland leven ongeveer!

miljoen eenzame ouderen. Ook

Pluspunt heeft signalen dat er

in Zandvoort onder ouderen

veel eenzaamheid voorkomt;

harde cijfers ontbreken voor-

alsnog. Om het belang van

hulpmiddelen voorouderen te

laten zien heeft het Fonds

Ouderenhulp tweemaal op het

circuit races georganiseerd

voor scootmobielen. Hoewel er

steeds ruim (media)aandacht

was voor dit gebeuren, wordt

met deze activiteit helaas

gestopt. Hopelijk neemt de

Zandvoortse welzijnsorganisa-

tie Pluspunt de organisatie

voor een nieuwe race op zich.
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Onkostenvergoeding
zorgkosten

Chronisch zieken en ouderen hebben recht op vergoeding van

bijvoorbeeld dieetkosten. Maar dan moeten ze er wel zelf werk

van maken. Om de weg te vinden in het woud van regelingen

heeft de rijksoverheid een brochure samengesteld. In de folder

'Ik heb wat, krijg ik ook wat?' staat een overzicht van hoe een

en ander werkt.

De zorgverzekering dekt ze niet

altijd. Aan passing in de woning,

vervoersvoorzieningen of rol-

stoel. Ook kosten van gehan-

dicapte kinderen die nog thuis

wonen of kosten vanwege
ziekte of handicap. En isereen

extra belastingaftrekvanwege

ziekte of ouderdom? Om een

antwoord te krijgen op deze en

andere (zorg)vragen, kunt u een

nieuwe voorlichtingsfolder over

zorgkosten aanvragen. Meestal

gaat het om kosten voor hulp-

middelen, medische zaken of

thuiszorg. Er zijn verschillende

regelingen voor vergoed ing als

de kosten te hoog oplopen.

Is er geen vergoeding mogelijk

van kosten die voortkomen uit

ziekte of handicap,dan bestaat

er altijd nog de mogelijkheid

om ze van de belasting af te

trekken. Ziektekosten zijn bui-

tengewone uitgaven. Ze vallen

onder de aftrekposten die u in

mindering kunt brengen op

het inkomen. Aftrekbaar zijn

kosten die rechtstreeks ver-

band houden met ziekte of

invaliditeit, zoals medicijnen,

medische hulp, gezinshulp,

hulpmiddelen en dieet. Ook de

premies voor de aanvullende

(tandarts)verzekering en de

inkomensafhankelijke bijdrage

die u betaalt voor de Zorgver-

zekeringswet vallen hieronder.

De Tegemoetkoming Buiten-

gewone Uitgaven zorgt er

bovendien voor dat u een ver-

goeding kunt krijgen wanneer

uw inkomen zo laag is, dat u

weinig of geen belasting

betaalt. De brochure heet 'Ik

heb wat, krijg ik ook wat?

Wegwijzer bij kosten van han-

dicap en ziekte'en is te bestel-

len bij Postbus 51, Den Haag.

Ook is deze te downloaden via

Internet: www.postbus 51.nl

Hoe met
vergeetachtigheid om te gaan
"Vooral ouderen vinden zichzelf vergeetachtig of verstrooid.

Waar ligt de grens tussen ziekelijk vergeten en dementie?"

Prof. dr. Jelle Jolles van de Universiteit Maastricht geeft enkele

tips hoe het beste om te gaan met het geheugen.

De wetenschapswereld vindt

dat nog maar weinig voorlich-

ting gegeven wordt over het

geheugen, vergeetachtigheid

en veroudering.

Een tip is dat u probeert te

visualiseren wat u wilt onthou-

den. Daarmee wordt bedoeld

dat u zich er een plaatje bij

voorstelt. Het vormen van

beelden bij dingen die u hoort

en ziet, is een goede steun voor

het geheugen. U kunt dat

toepassen in veel situaties,

zoals bij het onthouden van

namen. Ook onthouden van

plannen gaat veel makkelijker

als u zich daarvan tevoren al

een voorstellingvan gemaakt

hebt. Wanneer u bijvoorbeeld

boodschappen moet doen

in de stad, werkt het goed

als u zich thuis in gedachten

voorstelt dat u naarde diverse

winkels loopt.

Een veelgebruikte geheugen-

steun is de bekende 'knoop in

de zakdoek'. Leg bijvoorbeeld

die brief die u optijd wilt posten

op een opvallende plaats neer.

Daarnaast kent iedereen wel

een aantal ezelsbruggetjes, die

het makkelijker maken om
dingen te onthouden. U kunt

een ezelsbruggetjes ook be-

denken voor namen, of getal-

lenreeksen zoals een pincode

of telefoonnummer. U kunt

gebruikmaken van notities of

een agenda. Alleen al het

opschrijven zelf maakt dat we
meer aandacht besteden aan

wat we willen onthouden.

Zie ook internet

www.geheugenwebsite.nl
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K' Ram
V2 27/' m/t. - 20 apr.

Dit isjouw week! Je krijgt meer

steun en succes in je werk dan je

had durven hopen. Maar als het in

de liefde nu ook leuk wordt, is het

natuurlijk helemaal super.Geduld

is een schone zaak

**\ Stier

JVHJ 2i april -20 mei
Je bent nog aan het nagenieten

van alle romantiek die je tegen-

komt, maar helaas kosten al die

leuke etentjes wel veel geld. Dit

houd je zo niet vol, dus het zal nu

een kwestie van aanpakken wor-

den, lieve Stier.

Tweelingen

2i mei -20juni

Datje reislustig bent, is bekend,

maar nu wil je meer. Een tijdje hele-

maal weg, of een stage? Gaat het

je om die relatie of wil je alleen

maar eens iets anders? Allemaal

vragen die je voor jezelf moet

beantwoorden.

4?
Kreeft

2ijuni -22juli

Die geliefde laatje niet zo snel

meer los. Daardoor kun je nu meer

aandacht aan andere dingen

schenken. Je krijgt namelijk de

ka nsomjegeld te verm eederen.

Dat zul je vast niet erg vinden!

Leeuw
ïÉ* 23juli - 22 (

Je gaatje komende week steeds

vrolijker voelen, want door je groei-

ende optimisme zul je meer voor

elkaar krijgen op welk gebied ook.

Je bruist van energie en bent reis-

lustig en ondernemend. Maak er

gebruik van.

tTTW Maagd

23 aug. - 22 sept.

Deze week krijg je extra charme en

je verbetert je financiële situatie.

Daardoor verwen je jezelf en je

vriend met leuke spulletjes. Pas

alleen op dat hij er niet gewend

aan raakt. Vermijd financiële ruzies.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Was je toch nog wat voorzichtig in

die relatie, na de tweede week is

het niet meerte stoppen! Je wilt

deze verliefdheid ook graag een

wat serieuzer tintje geven, door

samenwonen-of zelfs trouwplan-

nen te maken

Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Liefde gefet je nieuwe energie.

Daardoor durf je die veranderin-

gen, waarje al een tijdje tegen aan

liep te hikken, nu eindelijk door te

zetten. Je hebt meervrijheid en

ruimte nodig. Daarom ga je je

werk ook aanpassen.

Boogschutter

23 nov. - 2i dec

Dé week om op reis te gaan. Het

liefste de wijde wereld in zoals je

zo graag doet. Maar gewoon

ergens kamperen is ook goed. Door

in de natuurte zijn kom je ooktot

rust. Je hebt nogal wat uitte zoe-

ken overje leven.

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Die liefde lijkt een blijvertje. Door de

ander leerje veel overjezelfwaardoor

je oude gewoontes een beetje durft

loste laten. Je wordt veel flexibeler

én je zelfvertrouwen neemt toe.

Gevolgje krijgt meer waardering.

Jjg> ,
Waterman
2ijan. - igfeb.

In een goede relatie besluit je

samen verderte gaan, in een slech-

te heb je ruzie! Als je kunt zien dat

watje terugkrijgt vaak een reactie

op je iegen houding is, kun je het

ombuigen en wordt ook die lasti-

ge relatie opeens veel beter.

o Vissen

20feb. - 20 mrt.

Die sterke intuïtie van je leerje

steeds meervertrouwen. Daardoor

zul je inje werk ook eerder door

hebben waarje op moet letten.

Langzaamaan ga je de wind wat

meer mee krijgen. Je bent niet zo

alleen als het soms lijkt.

Prijsvraag bij Boudewijn's Visservice

Wat is een
Lates niloticus?

Beantwoord deze prijsvraag en maak kans op een heerlijke verrassing.

Inzenden kan tot en met 30 april 2006. Het BESTE en JUIST

omschreven antwoord maakt de meeste kans op de prijs. Stuur

uw oplossing naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK

te Zandvoort. Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.

Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@ boudewijnsvisservice.nl

De vorige prijsvraag is gewonnen doorfamilie V.d.Mije uit Zandvoort.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 75

9 3 1 2 5 8 4 7 6

6 2 8 4 7 9 3 5 1

5 7 4 3 1 6 8 9 2

8 1 5 6 4 3 9 2 7

2 4 9 5 8 7 6 1 3

7 6 3 9 2 1 5 8 4

3 8 6 7 9 2 1 4 5

1 5 2 8 3 4 7 6 9

4 9 7 1 6 5 2 3 8

X

6 5 8 4 2

8 9 3 7

5 4 6

5 3 1

4 1 5

3 8 2

5 8 4 6

2 9 3 1 4 5

3 6 5 2

Dier van de week

Deze week willen we Koen arts het geamputeerd. Koen

wat extra onderde aandacht is er niet minder gelukkig

brengen. Koen is een geca- om, hij scheurt gewoon over

streerde kater van volwassen de afdeling en ook op kasten

afmeting. Het bijzondere aan en stoelen kan hij prima

Koen is dat hij maar 3 pootjes komen. Daarnaast heeft Koen

heeft gehad. Een achterpoot- altijd een opperbest humeur

je moet hij missen omdat hij en geniet met volle teugen

botkanker heeft. Gelukkig van alle aandacht die hij krijgt,

voor hem zat het alleen in dat Dus als iemand een goed

pootje en om uitzaaiingen te thuis verdient dan is Koen

voorkomen heeft de dieren- het wel.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur)

openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl
v y

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Risotto met roergebakken tijgergarnalen
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Bereiding:

Laat de tijgergarnalen eventu-

eel ontdooien. Pel en snipper

de ui. Verwarm 2 eetlepels olijf-

olie in een pan met een dikke

bodem en fruit de ui zachtjes

aan. Schep de rijst erdoor en

bak alles tot de rijst ko rre Is

glanzen. Voeg de wijn en

de helft van de bouillon toe

en laat de rijst 10 minuten

zachtjes sudderen. Voeg dan

de doperwten en de rest van

de bouillon toe en laat de

rijst in nog 10 minuten gaar

worden, de rijst blijft lekker

smeuïg.

Pel de tenen knoflook en snijd

ze in plakjes. Snijd de paprika

in vieren en dan in dunne

reepjes. Verhit de rest van de

olijfolie in een koekenpan en

bak de gamba's met de knof-

look, paprikareepjes en chili-

poeder al omscheppend tot

de gamba's roze en ondoor-

schijnend zijn. Strooi er zout en

peper naar smaak over. Schep

de risotto in vier diepe borden

en verdeel de tijgergarnalen

met paprika erover. Schep

op het laatste moment nog

2-3 eetlepels fijngehakte peter-

selie of dille door de risotto.

Lekker met komkommer-
salade en ciabatta.

Benodigdheden:

500 gr. (diepvries)

tijgergarnalen,

1 ui,

3-4 etl. olijfolie,

400 g risottorijst,

150 ml. droge witte wijn,

1 I iter vis bou i I Ion

(van tabletten),

300 g diepvries doperwten,

2-4 tenen knoflook,

1 rode paprika,

1-2 theelepels chilipoeder of

paprikapoeder

zout,

versgemalen zwarte peper.

Autosport

Boeiende Paasraces
De nieuwe BenO Siemens BMWi3oicup bleek voor de nationale

racerij een aanwinst te zijn. Nu werd er nog gestart met 17 wagens,

rond het pinksterweekend moeten dit er ruim twintig zijn.

Wellicht dat op het NAV weekend op Assen op 13 en 14 mei dit

aantal al gehaald kan worden. In de eerste race op zaterdag was

Ricardo van der Ende de beste en op tweede paasdag was Jan

Joris Verheul de eerste rijder die het zwart wit geblokte doek aan

de streep na 12 ronden tegen kwam.

* -

Start van de BenO Siemens BMWiJoi

Zandvoorter D il Ion Koster had

een leerzaam weekend:

"Allereerst moet ik omschake-

len van een Clio naar een BMW.
Dat was even wennen omdat

de Clio een voorwielaanged re-

ven auto is terwijl de BMW
weereen achterwielaangedre-

ven wagen is". Koster reed zich

in de eerste race naar een

zevende positie. Deze plek leek

hij te overtreffen op maandag,

maar een marshall zou bij de

start hebben gezien dat D il Ion

Koster te vroeg was wegge-

gaan. "Jammer natuurlijk. Ik

was best lekker bezig", bromde

onze plaatsgenoot. Op dat

moment was de Zandvoorter

in een heftige strijd verwikkeld

met Rory Bertram.

De Formule Ford stond het

afgelopen weekend behoorlijk

in de belangstelling. Door het

verdwijnen van de Formule

Renault verschenen ertwintig

rijders aan de start. In beide

races was Michel Florie de

beste. In de eerste race leek

Romano de Ruit als eerste aan

te komen. De uitslag werd

daarna omgezet omdat De Ruit

Liroy Stuart onder 'geel' had

ingehaald. Ondanks dat hij de

plek teruggaf kreeg hij een

tijdstraf van 30 seconden. Een

straf met een luchtje, omdat
diezelfde Stuart voor de micro-

foon van een radio verslagge-

cup Foto: Chris Schotanus

ver gezegd zou hebben dat

hij dit bewust zou hebben

gedaan.

den kan worden, was te zien bij

de Shell Helix Seat Cupra Cup.

Na dewinstop zaterdag voor

de Landmachtwagen van

Sheila Verschuur en Sandra van

der Sloot, was het in de sprint-

race op maandag de beurt aan

kampioen Ronald Morien.

Daarachter was een fel gevecht

aan de gang met Gervan de

Brink, Sheila Verschuur en

Marcel Duits. De laatste twee

legden in de sprintrace beslag

op de plekken twee en drie.

De races op paasmaandag
eindigden waarmee ze waren

begonnen. Een veld van

twintig wagens, die samen
de DunlopSportMaxxClioCup,

vormden zorgde voor het nodi-

ge spektakel. In de eerste race

leek Mike Verschuur er met de

buit vandoor te gaan, maar

was Bertus Sanders de man die

uiteindelijk met de winst aan

de haal ging. Sanders die

tijdens de races om het Winter

Endurance Kampioenschap lid

was van de 'Kinderen van Lubin'

liet zien dat hij een kandidaat

Jan Paul van Dongen in zijn Formule Ford Foto: Chris Schotanus

Plaatsgenoot Jan Paul van

Dongen wist in de First Division

twee keer beslag te leggen op

een tweede plaats. Opnieuw
was de start een beetje de

handicap van hem. De regeren-

de kampioen in de First

Division moest in de eerste

race zijn meer-

dere erkennen

in de jonge

Nicky Catsburg

en in de twee-

de race in Hans

Boer.

Dat er in een

veld van 12

wagens toch

een mooie

wedstrijd gere-

voor de titel was. In deze twee-

de race had de Emmenaar
een goede start en stond de

leiding niet meer af. Daardoor

kon Sanders met het maxi-

male aantal punten dat er

gescoord kon worden, huis-

waarts gaan.

Van Dongen2 keer tweede Foto: Chris Schotanus
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Geslaagde WhoZnext dag

Streetbasketbal bij WhoZnext

De door het WhoZnext team van het Wim Certenbach College

georganiseerde dag voor hun medescholieren ende leerlingen

van groep 8 van alle Zandvoortse basisscholen is een groot suc-

ces geworden. Omdat ook nog het weer meezat kon gesproken

worden van een geslaagd project.

Onder begeleiding van Sport-

service Noord Holland en leraar

LO Guus van Dee, werden

de leerlingen van het Wim
Gertenbach, in de gelegenheid

gesteld om hun kunsten te

vertonen tijdens streetbasket-

ball, straatvoetbal en break-

dance/streetdans. Bij dat laat-

ste was zelfs één van de leden

van het whoZnext team als

instructrice betrokken. Zij maak-

te duidelijk zichtbaar dat street-

dance niet alleen om dans

gaat maar ook om een zeer

getraind lichaam. 's Middags

was er een demonstratie van

Capoeira (Braziliaanse 'vecht-

dans') en een echte break-

dancer. De aanwezigen kregen

onderricht van de diverse

'kunstenaars'.

Hockey

Zondag
tweede keer

Komende zondag 23 april zal

voor de tweede keer de och-

tend gereserveerd zijn voor het

project 'Trimhockey' van de

Zandvoortse Hockey Club

(ZHC). Trimhockey is bedoeld

voor het hele gezin en moet

gezien worden als een leuke

voor de
trimhockey
bezigheid in de open lucht,

ledere keer als de dames en/of

heren teams van ZHC thuis-

s pelen, zal er ook trimhockey

georganiseerd worden.

De aanvang is 11.00 uuren er

wordt gespeeld op het kunst-

grasveld van ZHC.

Sportprogramma t/m 26 april

Basketbal

Zaterdag 22/4

Sporthal'de Walvis',

Beverwijk

19.30 uur Lisse - the Lions

Handbal
Zondag 23/4

Wijk aan zee 13.00 uur

Wijk aan zee dames 1
-

ZSC dames 1

Hockey
Zondag 23/4

11.00 uur trimhockey

12.45 uurZHCdames- Athena

14.30 uur ZHC heren - Hoorn

Voetbal

Zaterdag 22/4

Castricum

14.30 uur Castricum -

SV Zandvoort zaterdag

Zondag 23/4 14.00 u u r

SV Zandvoort zondag- BSM I

Sh £>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 16 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 11 april

en de verdere in week 15 door het college genomen
besluiten zijn 18 april vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Bouwvergunningen intrekken

Op 11 april 2006 hebben burgemeesteren wethouders

van de gemeente Zandvoort beleidsregels vastgesteld

inzake het intrekken van bouwvergunningen volgens

artikel 59 lid 1 van de Woningwet en artikel 4.1 van

de bouwverordening. Deze beleidsregels liggen van

21 april tot en met 19 mei 2006 voor een ieder ter

inzage bij de publieksbalie en staat op de website

(Bestuur > Beleid > Nota's, plannen, rapporten). De

beleidsregels zullen op 1 juni 2006 in werking treden.

Afscheidsrecepties oud-wethouders

Vele ja ren hebben zij zich ingezet voor de Zandvoortse

gemeenschap. Velen zijn zij in hun werk tegengekomen.

Het bestuurvan de gemeente Zandvoort stelt u daarom

in de gelegenheid om afscheid te nemen van de

oud-wethouders: J.Hogendoorn.M.B. Demmersen
A.M. Kooiman. De receptie van oud-wethouder

Hogendoorn is op woensdag 26 april aanstaande, van

16.30 uur tot 18.30 uur. De receptie van oud-wethouders

Demmers en Kooiman is op donderdag 27 april,

eveneens van 16.30 uur tot 18.30 uur. De recepties

vinden plaats in de raadszaal van het Raadhuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Tollensstraat 1,9,11,13, 21, 31, Potgieterstraat 13,15,

Ten Kateplantsoen 4, 6, Heyeplantoen 4, 6, plaatsen

14 dakkapellen, ingekomen 11 april 2006, 2006-

058RV.

- Haltestraat 48, splitsten winkel en woning,

ingekomen 27 maart 2006, 20o6-o6oSp.

Bentveld:

- Zuid laan 37a, plaatsen dakkapel, ingekomen 11 april

2006, 2006-059LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van

het bestemmingsplan of bouwverordening kan

worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe

een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepu bliceerd. Mocht de vergunning ofvrijstell ing worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Nassaupleing, plaatsen twee ca rports, verzonden

10 april 2006, 2005-067LV.

- Prof.Zeemanstraat 59, plaatsen dakkapel, verzonden

10 april 2006, 2006-039LV.

- Zandvoortselaan 222, veranderen voorpui garage,

verzonden 18 april 2006, 2006-037LV

- Kostverlorenstraat 131, vervangen berging, verzon-

den 18 april 20o6,20o6-033Lv.

De hierboven genoemde vergunningen liggen bij de

Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens ope-

ningstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende

een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning.

Indien het geen vergunning betreft is dit de publica-

tiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een

dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend

- Duindoornlaan 29, 7 dennenbomen, verleend 20

april 2006.

- Parnassialaan 24,1 zeeden, verleend 20 april 2006.

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 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen va neen verzoekom voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo,óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Ongebruikte bouwvergunningen
na één jaar ingetrokken

Jaarlijks worden veel bouwvergunningen verleend waarna over

het algemeen de bouw of verbouw snel ter hand wordt geno-

men. Het is echter ook denkbaar dat de werkzaamheden pas

veel later, door uiteenlopende redenen, starten. Regelmatig

worden er van verleende vergunningen na meer dan een jaar

gebruik gemaakt. In de praktijk duiken zelfs regelmatig onge-

bruikte bouwvergunningen op die jaren geleden zijn verleend

maar die nimmer zijn ingetrokken.

De gemeente wil voorkomen

dat deze vergunningen hun

eigen planning aangaande

stedenbouwkundige projec-

ten gaan doorkruizen. Ook
moet worden voorkomen dat

bepaalde nieuwe inzichten

gerealiseerd worden en niet de

verouderde. Hierdoor zouden

namelijk gevaarlijke situaties

kunnen voorkomen. Ook is

het vanuit het oogpunt van

omwonenden onplezierig als

zij geconfronteerd worden
met oude bouwvergunningen

waartegen zij in principe geen

rechtsmiddelen meer kunnen

aanwenden.

Om deze problematiek te voor-

komen heeft het (oude) colle-

ge van B&W besloten om ver-

gunningen die ouder zijn dan

één jaar en waar nog geen

gebruik van wordt gemaakt,

nietig te verklaren. Het college

is wettelijk bevoegd een ver-

leende bouwvergunning in te

trekken als er binnen 26 weken

na het onherroepelijk worden

van de bouwvergunning nog

geen begin met de bouwwerk-

zaamheden is gemaakt of als

reeds gestarte werkzaamhe-

den langerdan een aaneenge-

sloten periode van 26 weken

stilliggen. Het college heeft

echter besloten om de termijn

van 26 weken te verlengen

naar 52 weken.

Voordat het echter zover is, zal

het college de betrokkene

informeren dat zij voornemens

zijn de vergunning in te trek-

ken. De persoon in kwestie kan

dan aangeven of hij wil mee-

werken om de vergunning in

te trekken. Als die medewer-

king niet verleend wordt, zal

hij in de gelegenheid worden

gesteld om zijn zienswijze

kenbaar te maken. Aan de

hand van die informatie kan

het college besluiten om de

vergunning al dan niet in te

trekken.

Deze beleidsregels zijn op 11

april 2006 door burgemeester

en wethouders vastgesteld en

deze liggen van 21 april tot en

met 19 mei 2006 voor een

iederter inzage bij de centra-

le balie van het gemeentehuis

en staan tevens op de

gemeentelijke website. De

beleidsregels treden op 1 juni

2006 in werking.

Voetbal

SV Zandvoort zaterdag ondanks winst

nog niet veilig

De strijd om de negende plaats

in de tweede klasse is nog

steeds niet gestreden en zal

komende zaterdag zijn beslag

vinden op het veld van

Castricum. De vereniging op de

tiende plaats namelijk zal por-

motie/degradatie wedstrijden

moeten spelen tegen een peri-

ode kampioen uit de derde

klasse. De club op de negende

plaats blijft komend seizoen

gegarandeerd in de tweede

klasse. De twee (en misschien

wel drie) verenigingen die daar-

voor in aanmerking komen zijn

SV Zandvoort en Castricum.

Beiden wonnen zaterdag. SV

Zandvoort trakteerde Kenne-

merland op een 3-0 nederlaag

en Castricum won zeer verras-

send in Edam van EVC (0-1).

-
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Afgelopen zaterdag kwam
streekgenoot Kennemerland

op bezoek en de boodschap

voor het elftal van Guus

Ma ree Ne was maar één ding:

winnen! De zaterdagvoetbal-

lers hadden dat goed in hun

oren geknoopt want vanaf het

begin werd Kennemerland op

Basketbal

Pieter Brune probeert te scoren

eigen helft gedwongen. In de

zesde minuut was het al raak.

Robin Castien kopte de bal

door de handen van keeper

Edwin van Maas in de touwen,

1-0. Een kwartier voor rust

zorgde Castien voor 2-0 door

de bal van zeker 20 meter ach

-

terVan Maas te schieten. Nu

had Zandvoort twee weken

gelden ook al met 2-0 voorge-

staan maar toen verkrampte

het team dermate dat

Voorland alsnog met 2-2 naar

huis ging. Nu echter was er

totaal geen sprake van ver-

kramping.

Ook na rust bleven de mannen

van Marcelle doorgaan met als

gevolg de 3-0. Met nog een

half uur te gaan kon Bas

Lemmens de bal snoeihard

inkoppen na een corner van

Castien. Toen ook nog

Kennemerlander Michiel

Elferink met een rode kaart het

veld moest verlaten was de

strijd gestreden. Nu was het

alleen nog afwachten wat

Castricum had gepresteerd.

Toen duidelijk werd dat zij

gewonnen hadden werd het

ook duidelijk dat de laatste

wedstrijd van het seizoen, in

Castricum, moet uitwijzen wie

er op de gehate tiende plaats

terecht zal komen. Komende
zaterdag 14.30 uur op het veld

van Castricum, Sportpark

Noord End, De Bloemen 71a in

Castricum.

Zaterdag beslissingswedstrijd Lions - Lisse

Komende zaterdag is de beslis-

singswedstrijd tussen de

herenteams van Lisse en the

Lions. De winnaar mag, samen

met kampioen Volendam,

komend seizoen uitkomen in

de eerste klasse.

Het einde van de competitie

kan bijna niet spannender voor

de beide teams verlopen. Lisse

versloeg de kampioen twee

weken geleden. Het was de

eerste nederlaag van de man-

nen uit Volendam. Lions had

als laatste wedstrijd geen kind

aan bv Schrobbelaar en kwam
met een zeer ruime overwin-

ningterug naar Zandvoort.

De beslissingswedstrijd zal

komende zaterdag 22 april

gespeeld worden in de

Walvishal in Beverwijk en zal

om 19.30 uur beginnen.

Voetbal

Alliance '22 kampioen tegen

SV Zandvoort zondag
Het Haarlemse Alliance '22 is afgelopen zondag op het complex

van SV Zandvoort kampioen van de vierde klasse geworden. Zij

wonnen in een interessante wedstrijd met 1-2 van onze plaats-

genoten. De Haarlemmers zijn met twee wedstrijden te gaan

niet meer door de concurrentie in te halen.

Dat de selectie van oefenmees-

ter Berry Buytenhek zich niet

als gewillige schapen naar de

slachtbank wilden laten voe-

ren was vanaf het eerste fluit-

signaal duidelijk. Direct werd

de aanval gezocht en ontston-

den er een tweetal kleine kans-

jes. Gaande de eerste helft ech-

tertrok de kampioen in spe het

spel naar zich toe en moest

opeigen helft en had absoluut

het betere van het spel. En kon

zelfs een aantal keren via Faisel

Rikkers gevaarlijk worden. Als

Rikkers wat geconcentreerder

had gespeeld, hadden de gast-

heren zeker op voorsprong

kunnen komen.

Met ongeveer een half uurte

gaan kregen de Zandvoorters

dan toch loon naar werken. Na

Koppende Hans Enge

Zandvoort doelman Edward de

Jonghe Urbach menig maal

handelend optreden.

Na een corner in de 37e minuut

was het echter dan toch raak

voor de gasten. Uit een kluwen

van spelers kon Tijs v.d. Anker

zijn club op de gewenste voor-

sprong brengen, 0-1. Vlak voor

rust werd die stand verdub-

beld dooreen mooie afstands-

treffer van Nick Hendriks, 2-0.

Na rust een totaal ander beeld.

Zandvoort zette Alliance vast

een corner kon Misha

Hormerïo inkoppen. De keeper

kon pareren maarde rebound

wasvoor Michael Kuijl die wel

wist te scoren, 1-2.

Alliance onderkende de situa-

tie maar kon er vooralsnog

geen verandering in brengen.

Menig keer gingen ze door het

oog van de naald maar kregen

geen tegentreffer meer te

incasseren. Helaas konden de

Zandvoortse 'youngsters' het

net niet meervinden waardoor

Alliance de kampioensvlag kon

hijsen.

De adverteerders
van deze week

Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Berkhout, Restaurant

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Enigma Reflexica

Etos

Gemeenschapshuis

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Lokaal't

Mollie&Co

Monuta

Netexpo Internet

P.van Kleeff

Pluspunt

Sandd

Take Five

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Versteege's IJzerhandel

Wander & Karin, paviljoen 8

Willemse Elektrotechniek

Wok Palace

Zandvoort Optiek

& £>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 -5 715 715

NVM virtual tour

v360c

WWW.CVL.NU

VAN OSTADESTRAAT 12 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis

met voor- en achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers, moderne badkamer
• Het pand heeft een verrassende indeling!

• Gehele woning voorzien van dubbel glas

• Woonopp. ca. 130 m2
,
perceelopp. 126 m 2

Vraagprijs: € 359.000,-

VAN CALENSTRAAT 110 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamer parterre hoekappartement

met royale tuin (ca. 55 m 2

)

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

en nette badkamer
• Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 MYPl'Vmi Jk

HALTESTRAAT 33 (beleggingsobject) ZANDVOORT

• Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,

deze word verkocht in verhuurde staat

• Royale 2-kamer bovenwoning met eigen entree

• Royale woonkamer van ca. 32 m 2

• Moderne keuken, moderne badkamer
• Balkon aan de voorzijde

• Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

Koopprijs: € 395.000,-

WILHELMINAWEC 16 ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol

gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voor- en achtertuin en oprit

• De woning beschikt over authentieke details

• L-vormige living, separate eetkamer,

moderne keuken en 5 slaapkamers.

• Woonopp. ca. 180 m 2
,
perceelopp. 479 m 2

Vraagprijs: € 789.000,-

DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

• Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement

met zonnig balkon en zeezicht

• Op de 2" verdieping gelegen en v.v. een moderne

keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas

• Gebouw is voorzien van lift

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 224.500,-

HOCEWEC 74 ZANDVOORT

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900

• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers

en een zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 220 m 2
, zomerhuis ca. 80 m 2

• Perceeloppervlakte 338 m 2

Vraagprijs: € 695.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
va, LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

- «

Ëfilfö

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/u ZANDVOORT

• Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7 e

verdieping gelegen met fantastisch uitzicht

• L-vormige living (65 m 2
), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer
• Dit penthouse beschikt over vele extra's en is absoluut

een bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 230 m 2

Appartement: € 625.000,-

Per garage: € 30.000,- (3 stuks)
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CommissieveTOTdening leidt tot tweespalt in coalitie

Tijdens de eerste reguliere

raadsvergadering van deze

raadsperiode, afgelopen dins-

dag, heeft het agendapunt
"Commissieverordening' tot

een voor de coalitie onge-

wenste stemming geleidt.

Terwijl de VVD en de PvdA

tegen een amendement van

de oppositie stemde, stemde

OPZ juiste met ze mee, waar-

door ook de kleinere partijen

door twee personen vertegen-

woordigt kunnen worden in

de commissies.

De vergadering begon met een

uitermate prettige mededeling

van wethouder Wilfred Tates.

Hij had van de rechtbank het

vonnis vernomen in de recht-

zaak die onder andere de Stich-

ting Duinbehoud, de Stichting

Geluidshinder, de gemeente

Bloemendaal en de gemeente

Heemstede hadden aange-

spannen tegen het voornemen

van de provincie om Circuit Park

Zandvoort zeven extra geluids-

dagen toe te kennen om inter-

nationale evenementen op het

circuit te kunnen houden. De

rechter schrapte vier dagen

maar liet de dagen die nodig

Nico Stammis van PVDA (links) en Hans Drommel van VVD (rechts)

worden welkom geheten in de nieuwe raad

zijn om op i oktober aanstaan-

de de openingsrace van het

nieuwe AiGP seizoen te kunnen

organiseren, in tact. Daardoor

kan dit voor Zandvoort en de

regio zo belangrijke raceweek-

end definitief doorgaan.

Raadsleden

Vervolgens werden er twee

nieuwe raadsleden geïnstal-

leerd. Zij vullen de gaten op die

zijn ontstaan doordat Wilfred

Tates (VVD) en Gert Toonen

(PvdA) zitting hadden genomen

in het nieuwe college. Bij beide

partijen werden de opvolgen-

de kandidaten van de kieslijs-

ten ingezet te weten: Hans

Drommel voor de VVD en Nico

Stammis voor de PvdA. Nadat

hun geloofsbrieven waren ge-

accepteerd, werd en zij ingezwo-

ren en konden zij hun nieuwe

plaatsen in de raad innemen.

Comissies

Het enige agendapunt waar

stevig over werd gediscussieerd,

was de Commissieverordening.

Er zu Hen deze periode nog maar

drie reguliere raadscommissies

zijn en wel: Projecten en

Thema's (P&T), Raadszaken en

Planning en Control (P&C). De

commissie College Zaken zal

voor het grootste gedeelte

opgaan in de commissie P&T.

Tijdens de vorige raadsperiode

was er wrevel bij enkele raads-

leden ontstaan over de bijzon-

derecommissieleden. Nu wilde

de coalitie dit geregeld zien en

kwam met een voorstel, waarin

stond dat de grote partijen met

2 personen in de commissies

plaats konden nemen. Dit stuit-

te tegen de borst van de oppo-

sitie die meteen tegenvoorstel

kwam. Door het aannemen van

dit amendement, zouden ook

zij met twee de vergaderingen

kunnen bijwonen. Ingrid de

Leeuw (SP) herinnerde OPZ aan

hun opstelling tijdens de vori-

ge periode en dat was niet

tegen dovemansoren gezegd.

Fractievoorzitter van de OPZ,

Carl Simons, was ook nu van

mening dat er bijzondere com-

missieleden in diverse commis-

sies zouden moeten kunnen zit-

ten. Toen na schorsing, waarin

zowel de VVD als de PvdA voet

bij stuk wensten te houden,

kwam het amendement in

stemming. De OPZ stemde met

de oppositie mee, waardoor er

een meerderheid voor het

amendement was.

De MANNETJEsllDe zeepkistenrace belooft een waar spektakel te worden

Schilderij

Rozenobelstraat geveild

'Een straatprijs van

,€120.000 is niet verkeerd'

Het maximale aantal deelnemers dat zaterdag mee kan doen

aan de zeepkistenrace is bereikt. Totaal hebben zich 63 deelne-

mers aangemeld voor dit Koninginnedagevenement. Maar liefst

32 deelnemers starten in de categorie 8 t/m 12 jarigen!

De schans wordt neergezet in

de Haltestraat ter hoogte van

de Schoolstraat en de finish is

bij restaurant de Albatros.

Traée Ard
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Geldig t/m zondag 30 april

• 4 oranje tompoucen

€4,95
• Oranje stoet €2,95

(rozijnenbol)

• 10 gesorteerde zachte

broodjes € 1,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

NIEUW COMPLETE

ZONNEBRILLEN

COLLECTIE

MARLIES
DEKKERS

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

Ook doet de legendarische

wagen mee uit de jaren 70

waarmee Zandvoort was ver-

tegenwoordigd bij het pro-

gramma Zeskamp. Deze wordt

bestuurd door Martijn

Jacobs. Er is aan deze wagen
door zijn vaderen opa in totaal

400 uur aan gesleuteld. Alle

vier de wielen zijn onafhanke-

lijk geveerd en de ombouw is

van aluminium. De wagen is

nog in originele staat en zelfs

de helm die wordt gedragen,

is uit dat programma.

De organisatie is bijzonder ver-

rast dat er zelfs twee inschrij-

vingen uit België zijn. Voor

deze deelnemers is er een

overnachting aangeboden

door hotel/restaurant Danzee.

Heeft u al ZandvoortNieuws?

Op www.zandvooTtTiieuws.Til

kunt u zich opgeven voor deze

digitale nieuwsbrief van de Gemeente zandvoort

gemeente, zodat u altijd

als eerste op de hoogte bent.
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Familieberichten

(De overweldigende en warme belangstelling,

en de vele mooie bloemen, waar zij zo van hield,

bij het afscheidvan

Janny
gaven blijkjvan erkenning en waardering voor de

liefde, zorg, medeleven en interesse die zij altijd

heeft gegeven aan haarfamilie en vrienden.

Wij waarderen dit zeer

en het is eengrote steun in dit immense verlies.

(jer van <Dy\

Lianne

(Roeien Jacqueline

%im

'Ruby

Zxindvoort, 27 april 2006
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Kerkdiensten

ZATERDAG 29 APRIL

Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165

10.45 uur pastor D. Duijves

ZONDAG 30 APRIL

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassen heim

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uur ds. L.van Drim melen uit Amsterdam
Protestantse gem. Aerdenhout,

In verband met verbouwingswerkzaamheden

zijn de diensten in april en mei verplaatst naar

Heemstede Pinksterkerk, Camp/aan Heemstede

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uurdhr.J.Wesseling

Burgerlijke stand

15 april 2006 -21 april 2006

Ondertrouwd:

Deinum, Mickel Dirk Ch rist ia an en: Zwemmer,

Wllleke.

Borghart, Coenraad en: Kuiper, Cynthia.

Overleden:

Bekker, Johannes, oud 84jaar.

de Vries, Rimke, oud 37 jaar.

Wate rstan den—-^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

April/Mei Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 27 03.51 11.39 16.12 23.59 -

Vr 28 04.31 12.19 16.52 - -

Za 29 - 00.50 05.13 13.18 17.39

Zo 30 - 01.34 05.55 14.09 18.20

Ma 1 02.24 06.40 14.59 19.10

Dl 2 - 03.09 07.14 15.49 19.49

Wo 3 03.49 07.59 16.18 20.40

Do 4 - 04.30 08.54 16.58 21.29

—
Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg34, T (023) 5714131

ma: 14.00 uur - 20.00 uur Gesloten:

di: 14.00 uur - 17.00 uur Zaterdag

wo: 10.00 uur - 17.00 uur 29 april

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Politieberichten

Doorrijden na aanrijding
Afgelopen zondagavond,

rond 23.00 uur, hielden

politieagenten een 25-

jarige Amsterdamse aan,

op verdenking van het

doorrijden na een aanrij-

ding. Zij werd ervan ver-

dacht kort daarvoor in de

Van Ostadestraat tegen

een geparkeerde auto te

zijn gereden. Na de aan-

rijding liet zij de auto

achter en ze liep vervol-

gens weg, zonder zich

bekend te maken. De

verdachte bleek zonder

toestemmingen mede-

weten van de eigenaar

de auto te hebben mee-

genomen. Zij had geen

rijbewijs en was onder

invloed van alcohol. Bij

een ademtest kwam zij

aan een gehalte van 610

ug/L Normaal gesproken

een hoogte waarbij

het rijbewijs wordt in-

gevorderd. Er wordt pro-

ces-verbaal tegen haar

opgemaakt.

Rijbewijs ingevorderd
Afgelopen maandag, om-

streeks 21.50 uur, heeft de

politie het rijbewijs inge-

vorderd van een 57-jari-

ge Zandvoortse automo-

biliste. Zij reed onder

invloed van alcohol over

de Herman Heijermans-

weg. Bij een ademtest

kwam een gehalte naar

voren van 590 ug/L. Het

rijbewijs van de vrouw is

ingevorderd en proces-

verbaal wordt opgemaakt.

RTVN-H
RADID*Tt NOIJHD-HOLLA.KD

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties!?

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk BV.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvc

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

'Zandvoorts' schilderij

bij Sotheby's geveild

Afgelopen maandag
is een schilderij van de

Duitse schilder Max
Liebermann (1847-

1935) onder de hamer

gegaan. Het schilderij

heeft als afbeelding

een opname van de

Rozenobelstraat uit

1880 en heeft als titel:

Hollandische

Dorfstrasse met als

subtitel: Strasse in

Zandvoort. Het doek

kreeg een richtprijs

van €40.000 tot

€60.000 mee. Rozenobelstraat 1880

Al vaker zijn schilderijen met als niets gedaan om 'ons erf-

Zandvoortse afbeeldingen goed'voor Zandvoortte bewa-

geveild en tot nu toe heeft de ren en aan te kopen. Ditmaal

gemeente Zandvoort zo goed was het college andermaal

Open Dag Gemeente Zandvoort
Afgelopen zaterdag was het Open Dag bij de Gemeente
Zandvoort. Een dag die in het verleden jaarlijks werd geor-

ganiseerd, maar vanwege een afnemende opkomst was ze al

een tijdje van de agenda verdwenen. Nu dus weer terug en

gezegd kan worden dat het een geslaagde dag is geworden.

De dag begon om 11.00 uur

met een openingswoord van

de burgermeester. Een ieder

die de moeite had genomen
om een kijkje te nemen, werd

bij binnenkomst verrast met

een toegangsbewijs voor het

Zandvoorts Museum en ook de

eerste 100 vis liefhebbers wer-

den verwend met een, naar

Zandvoortse traditie, harinkje

uit ut vuistje. Tevens was er elk

uurkansop het winnen van

een fles Zandvoortwijn. Maar

er was nogveel meertedoen

Cartoon

en te zien: een tekenwedstrijd

voorde kleinsten, een rondlei-

ding door het gemeentehuis

tot en met de gevangeniscel-

len van vroeger en natuurlijk

een heleboel informatiever-

strekking.

Van raadslid tot

bouwvergunning
Alle gemeentelijke informatie

was, zoals het hoort op een

Open Dag, beschikbaar. Voor

vragen over de samenstelling

van de raad of over actuele

Hans van Pelt

VJÈTHOLIPÉ

getipt door Anne Marion

Cense, dochter van Genoot-

schap Zandvoort-voorzitter

Ger Cense, dat de verkoop er

aan zatte komen. Gezien de

historische waarde van het

doek is zij van mening dat

wanneer het niet aangekocht

wordt, het waarschijnlijk naar

het buitenland zal verdwijnen.

"Het schilderij zou een unieke

aanvulling zijn van de kleine

collectie schilderijen met als

onderwerp 'Zandvoort', die zich

in het Zandvoorts Museum
bevindt. Dit onderwerp is

vele malen zeldzamer dan

de onderwerpen 'Katwijk'

en 'Scheveningen' en wordt

slechts zelden tot nooit op vei-

lingen te koop aangeboden,"

aldus Anne Marion Cense.

Omdat het college tot nu toe

niets laat horen, probeert

Cense om musea in de regio te

interesseren voor dit schilde-

rij. Een andere mogelijkheid is

om particuliere fondsen te

werven om het doek voor

Zandvoortte behouden.

Cense: "Het zou jammer zijn als

zo een kunstobject naar elders

zou gaan. Het zou de gemeen-

te sieren om met een Kunst-

nota te komen waarin een

'potje'wordt opgenomen om
bij voorkomende zaken hande-

lend te kunnen optreden: een

kunstfonds derhalve! Een Kunst-

nota, ook om de Zandvoortse

kunstenaars te helpen!"

Nog net voor het ter perse

gaan van deze krant werd de

verkoopprijs van het schilderij

van Liebermann bekend-

gemaakt. Voor maar liefst

€ 120.000 is het zeldzame

doekvan eigenaar verwisseld.

Het was druk in de centrale hal van het gemeentehuis

zaken, waren de huidige raads- voorzieningen en sociaal-cul-

leden afwisselend beschikbaar.

Daarnaast waren ambtenaren

aanwezig voor het beantwoor-

den van de meer gedetail-

leerde vragen. Hoe werkt de

aanvraag van een bouwver-

gunning, hoe zijn de sociale

turele activiteiten in Zandvoort

geregeld en hoe zit het nu pre-

cies metde brandweeren hand-

having in Zandvoort? Kortom,

het was een informatieve dag,

op een aantrekkelijke manier

gebracht.

Portefeuilleverdeling college
Dinsdagavond is de portefeuilleverdeling binnen het college

bekend gemaakt. Gemeentesecretaris Harry Coerts maakte

via een snelschrift de verdeling bekend. Duidelijk is dat Wilfred

Tates als eerste loco-burgemeester zal optreden, Gert Toonen

als tweede en Marten Bierman als derde.

Tates gaat beheren: Economie en

Toerisme, Bouw-en Woningtoe-

zicht, Circuit, Strand (RO en onder-

houd), lokaal RO beleid, lokaal

Verkeer en Vervoer, Parkeerbeleid,

Pachten, Milieu en Openbaar

Groen en het project LDC.

Toonen zal onder andere Oude-

renbeleid, Volksgezondheid,

Sociale Zaken/Werkgelegenheid,

Jeugd- en Jongerenwerk,WMO,
Minderhedenbeleid, Sport en

Recreatie, Woonwagenzaken,

Onderwijs, Financieel beleid,

Gemeentegaranties, Belastingen,

Parkeertarieven en project Nieuw

Noord gaan beheren.

Bierman heeft de volgende

zaken in portefeuille: Stedelijke

vernieuwing/ISV, Bestemmings-

plannen (met Tates als tweede

verantwoordelijke), Bouwgrond-

exploitatie, Structuurvisie,

Woningbouw, Natuurbeleid,

Personeel en Organisatie en

project Middenboulevard.

Volgens mij.

is Koninginnedag voor mij

hét feest. Elk jaar sta ik vroeg

op. Niet om een plekje te

veroveren op de rommel-

markt maar om mijn vlag

voor zonsopgang uitte han-

gen. Het is nog steeds de

oude, katoenen vlag van

mijn ouders die qua kleur er

niet meer uit ziet en langza-

merhand op een gatenkaas

gaat lijken. Het touwtje

waar de vlag aan opgehan-

gen wordt, is aardig doorge-

sleten. Hoe lang zou mijn

vlag het gewapper nog vol-

houden? Ik kreeg hem van

mijn moeder omdat ze niet

meer wilde vlaggen. "Wees

er zuinig op", zei ze, "want

deze vlag heeft de oorlog

overleefd ."Ze had de vlag al

die oorlogsjaren goed ver-

stopt en tijdens de bevrij-

dingwerd hij meteen uitge-

hangen. Net zoals ik het nu

doe. Eerst voor de Koningin,

dan halfstoken op5 mei weer

vol uit. Daarna wordt de vlag

weer keurig opgevouwen en

in de linnenkast opgebor-

gen. Een bijzondere vlag met

een speciale herinnering.

Met Koninginnedag haal ik

samen met de vlag ook m'n

oranjegevoel uit de kast. Een

oranje sjaal om mijn nek en

dan het dorp in. Lekker

genieten van een leuk pro-

gramma dat door ijverige

vrijwilligers in elkaar is

gezet. Elke keer sta ik ver-

steld van de energie die deze

werkgroep opbrengt om een

leuke Koninginne-en Bevrij-

dingsdag te organiseren. En

niet alleen voor mij maar

voor iedereen, groot en klein,

is er wel wat te doen op

deze speciale dagen. Daar-

om steek ik dit jaar mijn

oudevlagmedeuitalseen

'dankjewel' aan alle harde

werkers die eik jaar voor ons

klaar staan. Af en toe mogen

zij ook wel eens in het oran-

jezonnetje gezet worden.
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'28 apr. SwingSteesjun Station Haarlem,

\ Perron 3a, 20.00 tot oi.oo uur

«29 apr. viering koninginnedag, centrum vol met

kraampjes, spelletjes en evenementen.

29 apr. Swingsteesjun Oranjebal.

Met flamenco Spektakel. Perron 3a,

station Haarlem. Kijk voor alle info op

www.swingsteesjun.nl

/ 2 mei Postzegelavond. Locatie: Pluspunt, aan-

vang 19.00 uur. Deze veiling is weer een

surprise-veiling, dus het is niet bekend wat

er ter veiling wordt aangeboden.

7 mei Jazz in Zandvoort

Frits Landesbergen en John Engels

Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

1

13 mei Zandvoort Darts Open Jeugd,

voor 9 t/m 16 jarigen.

Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.

Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00

Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162 I

1

14 mei Urban Beach Festival 2006

Cultureel evenement, Badhuisplein.

20-21 Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort
MEI

20-28 Week van de Zee: Gezellig cultureel

evenement in centrum van Zandvoort:

live muziek, cabaret, kinderdisco,

swingende workshops en kraampjes

21 mei Kerkplein concert Concert 'de mooiste

filmmelodieën'. Lisette Emmink (sopraan),

Esther in 't Groen (viool), Josje Goudswaard

(piano). Protestantse kerk.aanvang15.00 uur.

28 mei Voorjaarsmarkt

Grote markt met honderden kramen

verspreid door het hele centrum

Kleding Mensen in Nood
Dit voorjaar wordt de kle-

dingactie voor Mensen in

Nood gehouden op vrij-

dags en zaterdags mei.

Wie kleding wil geven

wordt verzocht dat te doen

in gesloten stevige zakken.

Vrijdag 12 mei kan men
van 19.00 tot 20.00 uur

terecht bij de Gerefor-

meerde Kerk aan de

Julianawegen St.Agatha-

kerkaan de Grote Krocht.

Bij Huize Bodaan, het

Huis in de Duinen en

het voormalig Huis in

't Kostverloren worden

de kledingzakken op

12 mei tussen 18.00 en

19.00 uur opgehaald.

Zaterdag 13 mei kunt u

tussen 10.00 en 12.00 uur

alleen terecht bij de

Agathakerk aan de Grote

Krocht.

OPROEP
voor deelname aan het

MEGA VOORJAARSFESTIVAL
in Zandvoort!

Na een daverend succes van de voorjaars- en zomer-

markt van afgelopen jaar, organiseren de onderne-

mersvereniging (OVZ) & Pole Position op 28 mei aan-

staande opnieuw een grootse voorjaarsmarkt door het

centrum van Zandvoort. Door ondersteuning van het

Holland Casino fonds, Gemeente Zandvoort en tal van

ondernemers uit Zandvoort, is het dit jaar zelfs een

nog groter evenement geworden dan afgelopen jaar.

Eigenlijk is het veel meer

dan een voorjaarsmarkt

alleen, vandaar dat we
beter kunnen spreken

van een voorjaarsfestival!

De voorjaarsmarkt zal

maar liefst 350 kramen

tellen. Er zijn dit jaar

diverse optredens van

straattheater artiesten

uit binnen- en buiten-

land.

Naast alle koopjes en

noviteiten op de kraam-

pjes en het straattheater,

is er ook voor de kinderen

van alles te beleven. Zo

zullen er tussen de vele

kraampjes onder meer

draaimolens, springkus-

sens en botsauto's staan.

Natuurlijk zijn ook alle

winkels geopend, met

alle nieuwe voorjaarscol-

lecties en veel speciale

aanbiedingen. De mees-

te winkels zullen zelfs tot

22.00 uur geopend zijn.

Verder bieden veel hore-

cagelegenheden specia-

le festival menu's aan.

Heeft u als particulier nog

leuke curiosa of overtol-

lige huisraad, reserveer

dan een kraampje en

maak deel uit van deze

specialedag! De vlooien-

markt vindt dit keer

plaats op het gasthuis-

plein en zal zoveel moge-

lijk aansluiten op de

voorjaarsmarkt. Er zijn

maareen beperkt aantal

plaatsen dus reserveer

snel een plek. De kosten

bedragen €49,00 inclu-

sief kraam van 4 meter.

De vlooienmarkt is uit-

sluitend voor particulie-

ren met tweedehands

spullen!! De markt begint

al om 10.00 uuren duurt

tot 18.00 uur.

Wanneer u handelaar

bent of nieuwe artikelen

aan wilt bieden kunt

u zich inschrijven op

www.za ndvoort pro mo-

tie. nl. Voor jong talent,

straattheater of een

voorstelling van club of

dergelijke zijn er gratis

plekken. Dus ook voor

iets creatiefs is er (gratis)

ruimte op de voorjaars-

markt.

Voor meer informatie en

beschikbaarheid kunt u

contact opnemen met

Pole Position,

tel. 57 37 355 of kijk voor

actuele informatie op

www.za ndvoort pro mo-

tie. nl.

Feel Like dancing?
... maar je bent te jong?

Of te oud? Dan is er nu

dé mogelijkheid om dans-

les te nemen bij Daniëlle.

Elke dinsdagmiddag is er

een kans om je 'ski I Iz' te

verbeteren.

De lestijden zijn als volgt:

Ballet voor de ukkies

(3-6 jaar): 16.30 tot 17.30

uur.

Streetdance voor de

jonge dames (12-14 jaar):

17.30 tot 18.30 uur

Streetdance

voor de volwassen

Dames (30 jaar - ?):

18.30 tot 19.30 uur

De lessen vinden plaats

in het Gemeentehuis en

de kosten bedragen

€15,00 per maand. Op
2 mei wordt gestart met

de eerste lessen. Ben je

geïnteresseerd?

Bel dan Daniëlle Geurs,

tel. 06 27121071.

m Zaterdag

29 APRIL

Koninginnedag
ZIJN WIJ GEOPEND

VAN 09.00 TOT 14.00 UUR

brunc
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Tel. 023 571 6033

brunabalk@planet.nl

Zandvoort op TVNH
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TV Noord-Holland be-

steed op dinsdag 2 mei

aanstaande, aandacht

aan de bezetting van

Zandvoort. Tijdens het

programma Super8 zul-

len er beelden worden
vertoond van onder

andere het opblazen van

de oude watertoren door

de Duitse bezetter. Het

programma begint om
17.15 uuren wordt vervol-

gens elk uur herhaald. Op

zaterdag 6 mei zal het

programma nog drie keer

herhaald worden, om
9:40,12:40 en 15:40 uur.

Het opblazen van de oude watertoren van Zandvoort

Foto:Anth.BakelsSr.

Herdenkingsprogramma
4 mei

De gemeente Zandvoort

heeft onlangs het offici-

ële programma voor de

herdenkingen op 4 mei

bekend gemaakt. De eer-

ste herdenking zal om
12.00 uur zijn bij het

Joods Monument, op de

hoek van de Jacob van

Heemskerckstraat en de

dr. J.G. Mezgerstraat.

Om 18.45 uur za ' een

herdenkingsdienst in de

Protestantse kerk wor-

den gehouden die ge-

volgd zal worden door de

Stille tocht. Deze gaat in

eerste instantie naar het

Verzetsmonument op

het Verzetsplein (aan-

komst circa 19.30 uur). Na

een korte herdenking

aldaar, wordt de tocht

voortgezet naar het

Herdenkingsmonument

aan de Van Lennepweg.

Daar zal om 20.00 uur de

herdenkingsplechtigheid

beginnen.

Halve eeuw metaalgieterij

CA. Bos & Zoon
Een weinig opvallend maar oer-Zandvoorts bedrijf bestaat een

halve eeuw. Komende zondag 1 mei precies 50 jaar geleden

begon de vader van Cor Bos, de huidige eigenaar van Metaal-

gieterij CA. Bos & Zoon, het bedrijf aan de Bakkerstraat 7.

Cor Bos aan het werk in de gieterij

Het pand dat in de loop dertijd

uiterlijk gemoderniseerd is, ziet

er echter van binnen nog vrij-

wel net zo uit al toen Bos sr. er

begon met zijn gieterij. "Mijn

vader werkte, voor hij dit

bedrijf begon, met drie com-

pagnons bij Agentor. Een soort -

gelijk bedrijf, dat destijds in

Haarlem gevestigd was maar

z'n oorsprong had aan het

Zandvoortse Achterom. De

destijds in die omgeving wer-

kende en nu zeer bekende

beeldhouwer Kees Verkade,

liet daar zijn eerste werk door

mijn vader in brons gieten.

Overigens bestaat Agentor

nog steeds en is nu opnieuw

in Zandvoort te vinden aan de

Prinsessewg", schetst Cor Bos

het ontstaan van zijn unieke

bedrijf. Uniek omdat Bos sr.

alle benodigde apparatuur en

machines een halve eeuw
geleden zelf heeft gemaakt. "Ik

werk nog altijd met diezelfde

apparatuur. Het geeft aan dat

mijn vader een uitstekend vak-

man was, die overigens hoofd-

zakelijk met goud werkte. Mijn

vader werd landelijk gezien als

een specialist. Daardoor krijg

ik nog altijd opdrachten voor

renovaties van onder andere

koninklijke paleizen of andere

gebouwen waar antieke inte-

rieurs of meubelen gerestau-

reerd moeten worden. Het is

een precisie werk, maar ik vind

het fantastisch om te doen.

Ooit hebben we een gouden

geboortepenning van Prins

Willem Alexander gemaakt
voor Koning Beatrix", zegt Cor

met enige trots.

"Andere opdrachten krijg ik bij-

voorbeeld van het Penning

Kabinet in Leiden. Daarvoor

hebben we bijvoorbeeld een

afdruk gemaakt van een pen-

ning die duizend jaar geleden

in Brussel gemaakt is. Ikdoe

mijn werk nog altijd met veel

enthousiasme op de zelfde

manier en met gelijke materi-

alen als vijftig jaar geleden. Het

is en blijft een boeiend beroep

al werken we nog slechts in bij-

zondere gevallen met goud.

Nadat in de tachtiger jaren de

prijs van goud steeg, gingen

we steeds meer zilver, brons en

messing verwerken", zegt Cor

Bos die op 15-jarige leeftijd

bij z'n vader in het bedrijf

kwam. Een periode waarin de

firma meerdere werknemers

in dienst had.

Na het overlijden van zijn

vader in 1990, zette Cor de zaak

met steun van zijn moeder

voort. "Ik heb het vak van mijn

vader geleerd. Hij was een kri-

tische leermeester. Het heeft

lang geduurd voordat hij tevre-

den was over mijn vakman-

schap. Hij heeft er wel toe bij-

gedragen, dat ik nog altijd met

veel plezier mijn werk doe.

Ik run de zaak nu alleen", ver-

telt Cor hoe hij aan de liefde

voor zijn vak komt. "Nee, ik

heb geen showroom aan de

Bakkerstraat. M'n moeder

heeft nog wel het nodige werk

van ons bedrijf in haar bezit.

Zij is altijd een belangrijke

steun voor mijn vader geweest

en ook ik kan op haar kennis

rekenen."

Er is geen officiële viering van

het jubileum, maar de familie

zal zondag ongetwijfeld wel

even terug denken aan het

ontstaan van dit unieke

Zandvoortse bedrijf.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Rotonde
Als ver keersgebruiker van de

mooie rotonde van het

Raadhuisplein vraag ik me af,

en ook anderen met mij,

waarom de verkeerssituatie

anders is dan devier roton-

de's elders in de gemeente.

In het midden van elke roton-

de staat een rond blauw

verkeersbord met ronddraai-

ende pijlen die aangeeft dat

het een rotonde is. Verder

staan bij alle rotonde's bij

elke 'zijtak' een driehoekig

voorrangsbord, zover klopt

ook dat allemaal. Alleen bij

de vier andere rotonde's

staan haaientanden op het

wegdek die de voorrangsre-

geling aangeven, echter

bij de rotonde van het

Raadhuisplein staan die haai-

entanden er niet. Ook zijn er

geen zebrapaden meer die de

voetgangers de ruimte geeft

om rustig te kunnen over-

steken. Is het geheel nog niet

af is de vraag van menig

burger? Hopelijk wordt deze

gevaarlijke verkeerssituatie

snel veranderd.

Heerlijke haring

men geen kans voor. De char-

mante bewaking was streng

en rechtvaardig.

Waar over spraken zij?

Tijdens dezelfde open dag

zaten twee heren achter het

kraampje Politiek en bestuur.

Ze waren gezellig in gespreken

ik wilde Raadslid Boevé en wet-

houder Bierman (beiden van

OPZ) niet storen. Misschien

hadden ze het wel over het

huren van een leukZandvoorts

appartement voor wethouder

Bierman. Of mogelijkerwijs

spraken zij over de intercity die

in december rechtstreeks van

Amsterdam naar Zandvoort en

vice versa gaat rijden. Dat

scheelt wethouder Bierman

weer reistijd.

In het wapen van Zandvoort

zijn drie haringen aange-

bracht en daarom was het

niet zo verwonderlijk dat

er zaterdag, tijdens de open

dag van de gemeente Zand-

voort, als extra versnapering

haring werd aangeboden.

Twee dames van de folklore

vereniging De Wurf hielden

een oogje in het zeil of

je geen haring in het koffie-

bekertje rolde, om het ver-

volgens mee naar buiten

te smokkelen! Daar kreeg

Gemiste kans

Op dinsdag 25 april was de

laatste mogelijkheid om als

inspreker de Raad van

Zandvoort toe te spreken. Het

spreekrecht voor burgers is

namelijk komen te vervallen.

Wel wordt het spreekrecht in

de commissies uitgebreid, één-

maal in de eerste termijn en

éénmaal in de tweede termijn.

Met als voorwaarde om in de

tweede termijn te mogen
spreken, u ook inde eerste ter-

mijn het woord moet hebben

gevoerd. Dus had u nog iets

op het hart en wilde u

uw verhaal tijdens de raads-

vergadering kwijt? Dan

krijgt u een herkansing

tijdens de eerstko-

mende commissie-

vergaderingen.

Vreemde vogels

Voor veel Zand-

voortsers is vogelen

(fenologie) een pas-

sie. Ze kunnen aan

het geluid horen

welke vogel er

zingt. Als vogelleek

zegt het gefluit me niets.

Oké, ik kan een mus,een vink,

een pimpelmees en een

roodborstje nog wel herken-

nen maar zodra er een

vreemde vogel in mijn tuin

beland dan moet ik via

een boekje uitvinden wat

zijn naam is. Leden van de

vogelwerkgroep Zuid-Ken-

nemerland schudden de

meest onbekende vogel na-

men uit hun mouw. Want
hebt u wel eens gehoord

van een; blauwborstvogel,

een sprinkhaan zanger, een

gekraagde roodstaart of een

Tjiftjaf? Dit zijn vogels die

met nog 35 andere soorten

in onze duinen aanwezig

zijn. Afgelopen zaterdag,

zo meldde een vogelaar,

was er een schitterende

excursie in de Amsterdams
Waterleidingduinen met zeer

veel zingende nachtegalen.

Wilt u weten welke vogel

er fluit?

Opömeiiservanafingang
Oase om 7.00 uur de laatste

cursus vogelgeluiden.

Wel tijdig opgeven:

023-5233595.

Dit gebeurt eens in je

leven

Voor iedereen die niet in

vogels is geïnteresseerd maar

wel in cijfertjes, heb ik het

volgende berichtje. Op don-

derdag4 mei, om twee minu-

ten en drie seconden na 1:00

's morgens, zullen de tijd en

datum als volgt zijn:

01:02:03 04-05-06.

Het zal wel, ik ben niet zo

goed in cijfertjes.

<fa



Van

SCHAIK
Makelaar O.G.1

Schuitengat 27

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER /

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op de 2e etage van Residence d'Orange gele-

gen verzorgd 2 kamerappartement met zeezicht

en groot balkon op het zuiden.

Ind. Gang; keuken; slaapkamer met kasten-

wand; hal; toilet; badkamer met ligbad en

wastafelmeubel; inloopkast c.q. kastenkamer;

royale woonkamer met balkon zuid. Eventeel

garage ter overname ad € 25.000,- k.k.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 85

In complex Duinwijk gesitueerd 2 kamerappar-

tement (vh 3) met balkon op het zuidoosten.

Ind. hal met garderobekast; toilet; badkamer

met douche en wastafel en wasmachine-aan-

sluiting; slaapkamer; woonkamer met open

keuken en balkon; eetkamer. Afgesloten par-

keerterrein voor bewoners.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Van Speykstraat 2/25

Modern vierkamerappartement op de ie en 2e

etage met 3 balkons en berging en parkeer-

plaats in de onderbouw.

Ind. gang; toilet; zitkamer met balkon; luxe

open keuken met inbouwapp.; eetkamer met

Frans balkon; 2e et.: 2 royale slaapkamers met

elk een zonneterras (oost en west); moderne

badkamer met ligbad, douche; wandcloset en

wastafelmeubel.

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

P. Hi WILLE IU1SE

ELEKTROTECHNIEK

CMMtlrtWb ik rfk)K LYVW*f1

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Ochtend programma
innedag

Taartenwed strijd

rond zonsopgang

Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten ver-

geven, aangeboden door Bruna Balkenende.

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur

Rommelmarkt is toegestaan op de gehele L Davids-

straat en op de Prinsesseweg (met uitzondering

van het "bustraject") Buiten dit terrein wordt geen

rommelmarkt toegestaan.

Demonstratie OSS en North-Hill Country Dancers

g.30 - w.45 uur, Raadhuisplein

De jeugd van Turnvereniging OSS geeft weer een

spetterende demonstratie om 9.30 uur. De line

dancers van de groep: Norht-Hill Country Dancers

verzorgen rond 10.45 uur een demonstratie samen

met de Zandvoortse Jeugd.

Officiële opening

70.75 -10-45 uur, Raadhuisplein

Mmv.Zandvoorts Mannenkoor, Zandvoorts Vrouwen-

koor & Drumfanfare Duindorp uit Scheveningen

Ballonnenwedstrijd

70.75 uur> Raadhuisplein

vanaf 10.00 ophalen bij Gemeenschapshuis.

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

™ Sloten en in braok-

bcvoïligrngcn met
etgen moittógédientf

bij U oon Huts

Tel: 023 - 571 24 18

Montage «o%hh Politie Keunwrit Veilig Wbiilh

Hsörfw» BiiimH i > URHJdM I*—nwt*i* Xandmrt

Cïumi* - |d|Hni - Vfat, luLiH r*H[

WOK PALACE

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - vrij

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

Fax. 023-573 55 61

t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Middag programma Algemene informatie

ÈÈ*JÊ HE?

Kinderspelen (jeugd van 2 t/m 12 jr)

73.00 - 15.30 uur, Haltestraat

Inschrijven vanaf 12.00 uur voor Café Neuf.

Prijsuitrijking rond 16.00 uur

Karaokefestijn

15.30 - 16.30 uur, Haltestraat t.h.v. Café Neuf
Inschrijven vanaf 12.00 uur voor Café Neuf

Eerste Zeepkistenrace Zandvoort

76.30 - 27.00 uur, Haltestraat

Zeepkistenpaddock vanaf 12.00 op het Gasthuisplein

www.zeepkistenracezandvoort.nl

[•!•

Schilderwedstrijd:"Op Reis"

Vanaf 11.00 uur, Raadhuisplein

Op het raadhuisplein wordt net als vorig jaar een

gigantisch doek gespannen. De kunstwerken wor-

den na afloop door Marianne Rebell en Hilley Janssen

beoordeeld.

Middag voor Ouderen
13.30 - 16.30 uur, Gebouw de Krocht

Deze middag wordt muzikaal omlijst door de pianist

Hein Schrama.Tijdens de pauze zal een compilatie van

de lezing van het Genootschap Oud Zandvoort: "De

bezettingen bevrijding van Zandvoort" getoond worden.

[>JI«Pll Tpfs.l

Algemene informatie

De activiteiten op Koninginnedag en Bevrijdings-

dag worden georganiseerd door de Stichting

Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, SVNFZ,

de stichting is een groot deel van het jaar bezig

met de voorbereidingen van beide feestdagen en

zorgt op de dagen zelf dat alles goed verloopt. Op
beide feestdagen wordt de stichting ondersteund

dooreen grote groep vrijwilligers:"de Werkploeg".

Deze werkploeg, herkenbaar aan de rode jassen,

bestaat uit een groep enthousiaste (jonge) vrij-

willigers. Zij zorgen tijdens beide dagen o.a voor

op- en afbouw van activiteiten, begeleiding van

kinderspelen en allerlei hand-en spandiensten.

Mede door de fantastische inzet van de werkploeg-

leden is het voorde stichting mogelijk om op beide

feestdagen weer een aantrekkelijk activiteiten-

programma in elkaar te zetten.

Vrijwilliger worden?
Lijkt het je leuk om zelf ook mee te helpen bij de

activiteiten rondom Koninginnedag of Bevrijdings-

dag en ben je 16 jaar of ouder, neem dan contact

met ons op en meld je aan:

Nelly Lemmens,

tel: 5718119 of

Email: werkploeg@koninginnedagzandvoort.nl

De lekkerste fruitsalades vind je

bij Daniël Groenten & Fruit

Door Lienke Brugman
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Voor het negende jaar zit Daniël Groenten & Fruit op de Grote

Krocht. Het is één van de twee groentewinkels die je nog in

Zandvoort vindt. Supermarkten hebben de kleine buurtwinkels

opgeslokt. Daniël, want zo heet hij ook, voelt zich prima, zo

dicht bij een groot winkelbedrijf. "Het trekt toch altijd mensen

en je krijgt een 'loop' in de straat die je anders niet hebt".

Van huis uit komt Daniël van

den Broek uit een onderne-

mers familie. "Mijn opa start-

te in 1936 met een groente-

winkel in Amsterdam. Hij werd

opgevolgd door mijn vader en

als kind zijnde hielp ik automa-

tisch mee. Hard werken en niet

zeuren; het ondernemersbloed

zit in de familie. Toen Danïel de

kans kreeg omeeneigenwin-
kel te beginnen in Zandvoort

greep hij die kans met twee

handen aan.

Vroeg opstaan en tijdig met je

werk beginnen hoort bij dit

ondernemerschap. "Ik begin

zelf om zes uur's morgens met

schoonmaken van fruit en

groente. Veel mensen willen

tegenwoordig kant en klare

producten; ze willen wél met

verse producten koken, maar

Daniël (rechts) met één van zijn gewaardeerde werknemers.

hebben geen tijd (of zin) om
de groente schoon te maken."

Sinds enkele jaren woont hij

ook in Zandvoort. Echtgenote

Aranka, geboren Zandvoortse,

zorgt voor de twee kinderen

en het huishouden en helpt,

als het nodig is, in de winkel.

"Ze vult de gaten op", knikt

Daniël ."Gelukkig heb ik nu een

geweldige ploeg naast me,

zelfs als ik een weekje met

vakantie ben vangen ze het

allemaal uitstekend op, ik ben

blij met dit team!"

Rondkijkend in de winkel zie

ik wat Daniël bedoelt met

kant en klare maaltijden en

voorgesneden groentes; zelf

koken hoeft bijna niet meer.

Stamppotten in allerlei soor-

ten, salades en vers geperste

sappen staan in de gekoelde

vitrines, het lijkt op een schil-

derij zo mooi ziet het er alle-

maal uit. Daniël is befaamd

om zijn heerlijke verse fruit-

salades, ze zijn ook bijna

niet aan te slepen! Meegaan
met de seizoenen, steeds iets

nieuws en aparte producten.

Je vindt het bij Daniël Groente

& Fruit, Grote Krocht 25,

tel. 57 14404.

Nieuwe overlevingspakken voor KNRM
Tijdens een bijeenkomst in

het boothuis van de KNRM
heeft een vertegenwoordiger

van de Kas bank elf overle-

vingspakken aan het station

Zandvoort overhandigd. De

pakken zijn een donatie van

het Van Heemstra-Meybaum

Fonds.

leder jaar doneert dit fonds, via

de Kas bank,€25.ooo aan de

KNRM en het Zuiderzee muse-

um. De afgelopen jaren zijn al

een aantal reddingsstations

verblijd met nieuwe pakken,

nu was Zandvoort aan de

beurt. In zijn welkomsttoe-

spraak roemde KNRM-direc-

teur S. Wiebinga de goede

band met het fonds dat is

opgericht om de nalatenschap

van baron Van Heemstra te

beheren. Op het station

Zandvoort zijn 21 vrijwilligers

24 uur perdagen 7dagen in

de week paraat om de redding-

boot uit te laten varen bij

alarm op zee. Veertien van hen

varen daadwerkelijk op de

boot, de anderen hebben taken

aan de wal. Het overlevingspak

biedt de redders veel veilig-

heid. Het beschermt hen tegen

water en wind, men blijft er

mee drijven en koelt veel min-

der snel af. Bovendien zijn de

pakken voorzien van enkele

veiligheidsmiddelen waaron-

der een fluit, een dag- en een

nachtnoodsignaal en een mes.

Het noodsignaal is een hand-

fakkel die overdag een rode

rookwolk produceert en 's

nachts een fel rood licht.

Interview met Eg Poster, raadslid OPZ

Eg Poster:

Ik ben de man van het compromis"

Voorzitter van ZFM Zand-

voort, penningmeester

van de Sportraad, erelid

van Koninklijk HFC. En

dan vergeet ik nog te

melden dat Eg Poster 9
jaar voorzitter is geweest

van Tennisclub Zandvoort

en twee keer voorzitter is

geweest van de Rotary-

club. Poster gaat vooral de

sport na aan het hart, en

dat is ook een grote reden

waarom hij de politiek in

is gegaan. Van VVD raads-

lid in 1998-2002 tot OPZ
raadslid voor de periode

2006-2010. Maarwat heeft

Poster op andere gebieden

voor de gemeente Zand-

voort de komende jaren

in petto?

Door Lenna van den Haak

Posterwerd injanuari bena-

derd door Ca rl Simons om voor

de Ouderenpartij Zandvoort

uitte komen. Sindsdien is alles

in een stroomversnelling ge-

raakt. De weken vlak voor de

verkiezingen waren zeer hec-

tisch voor hem, maar nu hij

in de raad zit hoopt hij wel wat

dingen te kunnen realiseren.

Met een breed gedragen

coalitie denkt Poster dat het

makkelijk werken zal zijn:"De

plannen voor de Midden-

boulevard moeten anders.dat

is duidelijk. Er heerst zoveel

onvrede bij de mensen die hun

woningen uit moeten, daar

moet verandering in komen."

Verder ziet Poster de plannen

voorhet Louis Davids Carré wel

zitten: "Gebouw De Krocht

is niet echt representatief.

Zandvoort moet een echte zaal

hebben voor concerten en

dergelijke. Het is goed als er

ook een bibliotheek en een

school in ondergebracht wor-

den." Als OPZ'er wil Poster

meer woningen voor jeugd:

"Dat wordt een moeilijke klus,

want Zandvoort is vol. We
kunnen niet meer uitbreiden

vanwege de beschermde ge-

bieden rondom de gemeente.

Misschien moeten we fuseren

met andere gemeentes. Ik sta

er niet om te springen, maar

er moeten dingen veranderen."

Poster weet wat er speelt

onder de Zandvoorters, ook al

is het geen echte Zandvoorter.

Samen met zijn vader, moeder

en vijf broers en zussen

verhuisde de in Amsterdam
geboren Poster toen hij nog

zeer jong was naar de

gemeente Zandvoort. "Mijn

broers en zussen wonen over

heel de wereld verspreid, maar

ik ben nog steeds verknocht

aan Zandvoort." Dat Poster

sport aan het hart gaat is te

danken aan zijn vader. "Als

g-jarig jochie nam mijn vader

me mee naar HFC, sindsdien

ben ik nog steeds lid. En we
gingen altijd opfietsvakantie.

Mijn broers, vader en ik gingen

dan van eiland naar eiland

en via de afsluitdijk terug.

Mijn moeder ging dan met

mijn zussen lekkertutten in

het huis, prachtig was dat",

herinnert hij zich.

Anno 2006 is er veel veran-

derd: "Een broer van mij is

twee jaar geleden overleden

en mijn zussen wonen in het

buitenland. Ik doe alleen nog

maar aan golf vanwege een

blessure aan mijn knie, kortom

ik heb tijd om me met de

politiek bezigte houden."Met

217 voorkeursstemmen is

Poster uiteindelijk in de raad

gekomen. Op de vraag of hij

24 uur per dag politicus is

moet hij lachen: "Dat wordt

wel van mij verwacht maar
dat is niet zo. Het moet wel

leuk blijven."



Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

P/.ANIÏVO(}R"TSF dan wordt deze alsnog binnen

V 24 uur nabezorgd!

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Voor een

Koninklyk
tintje!
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'T Familie restaurant

te zandvoort
is op zoek naar parttime

medewerkers voor
de bediening

Ift. tot 21 jr.

enige ervaring en
flexibiliteit vereist

voor verdere info tel. 5712537

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Gezocht: woonruimte

voor seizoenswerkster.

Voor i of 2 personen. Max
€ 250 p.m.Tel. 5716855

Aangeboden:

Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie

2-kamerwoning

met box.

Eigen opgang, wentel-

trap naar zolder.

Huur: €175,00 p.m.

Gevraagd:

woning in Zandvoort.

Mag ook een

seniorenwoning zijn.

Tel. 020-6149567

Inboedel verkoop

wegens verhuizing.

Za 22 + zo 23 april,

9.00-16.00 uur.

O.a.: TV, video, DVD,

koelkast, draagbare airco,

verwarming, sa una, tro-

pische planten. Diverse

keukenapp., dameskle-

ding mt 40/42. Tevens:

BMW 520i, bwjr. 1990.

Kostverlorenstraat 105,

tel. 5739416

Gevraagd:

Horeca -medewerkster,

ca. 30 uur per week.

Min. leeftijd 23Jr.Met

ervaring. Inlichtingen:

Daniëlle, tel. 5713510

Gezocht:

Hotel nabij centrum zoekt

goede schoonmaakhulp

voor enkele ochtenden

per week. Uren in overleg.

Tel. 5714674

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uwnaam

(Bedrijfsnaam)

Telefoon

AUTO STRIJDER -TEXACO

zoekt een leuke shopmedewerker (ster)

voor een fulltime functie.

Leeftijd vanaf 1 6 jaar.

Heb je zin in een afwisselde

baan en kan je zelfstandig werken?

Graag je reactie met je gegevens naar

Auto Strijder

Burg.v. Alpenstraat 102,

2041 KP ZANDVOORT

SpfetLigtits

-2?/.*msjfoMtr /r/a !

Tekst inclusief foto: € 5,00
Bij voorkeur digitaal aanleveren aan

info @zandvoortsecourant.nl

JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Deze week een Zandvoortse jongere die anders dan anders is.

Dit keer geen sportverhalen maar heel andere interesse's en

aan het eind van dit artikel een persoonlijke afsluiting. Maak
kennis met Amy Schreuder; ze is geboren op 10 maart 1989 en

woont samen met haar ouders en broer plus haar twee vogels

midden in het centrum van Zandvoort.

Amy Schreuder

School

De lagere school van Amy was

de Hannie Schaftschool. Daar-

na is ze naar het Coornhert

Lyceum gegaan waar ze in het

laatste jaar zit. Haartentamen-

week heeft ze net achter zich,

nu het examen nog. Amy heeft

niet echt een talenknobbel en

is meer iemand voor exacte

gitaar en krijgt een keer per

week gitaarles bij NewWave.
Haar grootste hobby is gedich-

ten maken. Het is een halfjaar

geleden spontaan ontstaan,

toen een jongen aan haar

vroeg of zij zijn gedicht wilde

beoordelen. Ze vond het zo

leukdat ze binnen 7 minuten

ook een gedicht af had en aan

"Ik ben een Pietje Precies'

vakken en zit dan ookals enig

meisje bij wiskunde. In eerste

instantie wilde Amy wis kun

-

delerares worden maar dat

plan heeft ze laten varen.

Omdat ze tekenen een heerlijk

vak vindt en ze dit ook straks

in haar verdere studie niet wil

missen, heeft ze gekozen voor

iets heel anders. Ze wil naar

de Hoge school Amsterdam
richting architectuur, deze

studie duurt 4 jaar. Daarna is

ze nog niet klaar en zal ze nog

verder moeten studeren. Ze

houdt niet zo van de moderne

bouwstijl, haar voorkeur gaat

meer uit naar de architect

Antonio Gaudi.

Interesse's

Hoewel Amy wel van sporten

houdt, doet ze niet meer actief

mee omdat ze altijd veel bles-

sures had. Ze mist het sporten

wel. Verder speelt ze akoestisch

dezelfde jongen vroeg hoe hij

het vond. Het virus heeft haar

niet meer los gelaten en Amy
maakt nog steeds gedichten.

De ene keer zijn het er drie per

week en de andere keer zijn

het er minder, veelal gecombi-

neerd met haar eigen tekenin-

gen. Elk weekend gaat Amy
met veel plezier naarde Deka-

markt. Er is een vaste ploeg

werknemers die onderling

goed met elkaar overweg kan.

Zelfs na het werk gaat de

groep met elkaar om. Sterker

nog, Amy gaat straks een

weekje op vakantie met drie

collega's uit deze hechte groep.

Haar werk is divers en vooral

het opnieuw indelen van de

schappen is (soms) één van

haar leukste taken. Dus bent u

op zoek naar een artikel in de

winkel dan is Amy u net voor

geweest. Haar muziekstijl gaat

uit naar filmmuziek en ook

naar Gothic Rock. Haar kleding-

stijl is geen Gothic maar meer

alternatief; lachend vertelt ze

dat in haar kledingkast geen

strakke broeken hangen, ze

draagt liever wijde broeken.

Haar lievelingskleuren zijn

zwart/wit maar ook felle kleu-

ren vindt ze mooi. Het is moei-

lijk om in Zandvoort kleding te

kopen, meestal gaat ze daarvoor

naar Amsterdam of Haarlem.

Zandvoort

Amy is geen uitgaanstype.

Wel gaat ze met haar vrienden

op vrijdagavond naar de Bier-

burcht. Ze gaat nooit naar de

muziekfestivals omdat het niet

haar muziekstijl is. Nutteloos

op het strand liggen bakken

vindt ze onzin, er moet wel een

reden zijn om naar het strand

te gaan ofte zwemmen. Verder

wil ze heel graag in Zandvoort

blijven wonen en dan het liefst

in het dorpscentrum. Zandvoort

is voor Amy de plaats waar ze

zich gelukkig voelt. Omdat het

deze week van 22 tot 28 april

de week van de poëzie is, heeft

Amy tot slot een zelfgemaakt

gedichtje toegevoegd aan haar

interview.

Op straat heel alleen

Ik...

Ergens anders niet bij mij

Jij...

Kwamen samen

Wij...

Houden van elkaar

Allebei...

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732 752
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'Bliksem op
Kasteel von Blitzen'

Onvoorstelbaar goed, enthousiast en vol humor. Zo kan de

voorstelling van de jeugdgroep van de toneelvereniging

Hildering omschreven worden, die zij afgelopen weekend heb-

ben opgevoerd. Stuk voor stuk fantastische acteurs en actrices.

Door Stephanie Vork

In oktober vorig jaar begon

deze groep van twaalf jonge-

ren tussen de 14 en 19 jaar met

repeteren. Elke woensdag-

avond teksten uit het hoofd

leren en oefenen. Nelleke van

Koningsveld.de regisseur, was

apentrots op de jonge acteurs

en actrices. "Ondanks het druk-

ke leven van de jongens en

meiden, hun school en hobby's,

toonden zij een enorme inzet."

Het verhaal

Het te repeteren stuk werd een

komedie, 'Bliksem op Kasteel

von Blitzen' genaamd. In

Transilvanië durft niemand na

zonsondergang in de buurt

van het kasteel van de waan-

zinnige geleerde baron Donald

von Blitzen (Martijn Olie-

slagers) en zijn vrouw Maritza

Zitzen von Blitzen (Lesley-Ann

Schilte) te komen. Er gebeuren

hier eigenaardige dingen. Een

rijke man, een arme man, een

bedelaar en een dief zijn op

een mysterieuze manierver-

dwenen. Nu alleen nog een

dokter.een advocaat, een krui-

denleren de commissaris van

de politie (allemaal gespeeld

door Hein Schrama) en de

waanzinnige geleerde kan

samen met zijn assistent Mord

zijn geheimzinnige experi-

ment uitvoeren.

Getalenteerd

Een uitblinker in het stuk was

de 14-jarige Ju rjen Mans, die de

gebochelde en lugubere Mord

speelde. Wat een talent! "Oh

meester, als ik die vrouw toch

in m'n handen krijg...henene..."

zei hij constant, en dan had hij

het over de bediende in het

kasteel, Gretchen Twittchill.

Deze vrouw werd vol overtui-

ging gespeeld door Bart Koper,

alweer zo'n talent. Hij bracht

de zaal steeds weer aan het

lachen met de droge humor
van Gretchen. En zo zijn de

twaalf leden van de jeugd af-

delingvan Hildering allemaal

op hun eigen manier top.

Naast het acteerwerk, paste

ook het decor, de kleding, de

grime, het licht en geluid per-

fect in het toneelstuk. Alles

klopte eigenlijk, het was een

genot om naar te kijken.

Ervaring leert dat er misschien

maar twee of drie jongeren

overblijven om mee te doen

met de volwassenen van

Hildering. "Daarom zijn nieu-

we jonge acteurs en actrices

altijd welkom om een keer

mee te doen op een woens-

dagavond", zegt voorzitter Paul

Olieslagers. De repetities wor-

den boven de Bomschuit

Bouwclub op de Tolweg

gehouden.

Nog één ding, wat ik mij nog

steeds afvraag, wat is nou het

geheim van de baron en het

eeuwige leven op Kasteel von

Blitzen...?

»
1

Eén van de uitblinkers was de 14-jarige Jurjen Mans als de gebochelde Mord.



Mozart on The Beach

In een niet al te druk bezochte Nederlands Her-

vormde kerk gaven de Beach Pop Singers onder bege-

leiding van dirigent André Kaart zondagavond een

optreden. Samen met ruim 20 enthousiastelingen

die zich hadden opgegeven voor de koorworkshop,

stond het repertoire in het teken van Mozart.

Stichting Pluspunt orga-

niseerde net als vorigjaar

een koorworkshop. Dit

keer zonder een bekende

zanger, wat de opkomst

voor de workshop iets

minder maakte. De hele

zondag werd onder lei-

dingvan dirigent André

Kaart een aantal stukken

ingestudeerd. In het kader

van de 250ste geboorte-

dagvan Mozart, stonden

onder andere twee stuk-

ken van Mozart en de

tango Adiós Nonino

van Piazolla op het reper-

toire.

Van tien tot vijf uur werd,

onder muzikale begelei-

ding van pianist Fred

Gest, iedereen klaarge-

stoomd voor het optre-

den later in de Neder-

lands-Hervormde kerk.

Ondanks de grote druk

van presteren stond ge-

zelligheid voorop, wat

niet afdeed aan de kwa-

liteitvan zowel het koor

als de enthousiastelin-

gen van de workshop.

Vooral de alten en de

sopranen waren goed

vertegenwoordigd, waar-

door het zeer hoge stuk

'Chor der Janitscharen'

van Mozart goed uit de

verf kwam.

Als afsluiting lieten de

Beach Pop Singers zien

wat het is om een pop

koor te zijn. Met het

nummer I Will Follow Him

uit de film Sister Act kwa-

men zowel de kwaliteiten

van de solisten Kevin

Oerlemans en Annet

Westerburger naar boven,

als de samenzang van

het vierstemmige koor.

Met een Marco Borsato

medley kreeg het koor

het publiek aan het mee-

zingen. Onder begeleiding

van dirigent Arno Wester-

burger, drummer Rob

Spruijt en gitariste Lenna

van den Haakwerden de

nummers Alleen zonder

Jou, Vrij zijn en Dromen
zijn bedrog met groot

plezier voorgedragen.

Het koorworkshop optre-

den werd afgesloten met

het gevoelige Close To

You van Burt Bacharack.

Het geluid viel af en toe

te wensen over, maar

deed niets af aan het

puike optreden van

zowel de cursisten als

The Beach Pop Singers.

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits& Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

18.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeente raad vergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

18.00 Tracks & Facts

21.00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24

uur per dag 7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

Michael Radford over

The merchant of Venice
Werk van Shakespeare

is veelvuldig verfilmd,

maar uitgerekend één

van zijn populairste

stukken -The merchant

of Venice - bleef tot

dusverre vrijwel onaan-

geroerd. Regisseur

Michael Radford bracht

daar verandering in en

vond Al Pacino bereid

de rol van Shylock te

spelen.

Radford koos voor een

aanpak die oog heeft

voorde historische con-

textvan het oorspronke-

lijke stuk en nam de film

V-NO

grotendeels op in Venetië.

Het waren trouwens niet

alleen esthetische over-

wegingen die

Radford deden

besluiten om de

meeste opna-

men in histori-

sche gebouwen

te ma ken. "Het is

ook een stuk

goed koper, want

het kost een for-

tuin om zoiets

na te laten bou-

wen."

Dat filmmakers

tot dusverre met

een grote boog

om het stuk

heen liepen, heeft

ongetwijfeld te maken

met gevoeligheden over

de ma nier waarop Shake-

speare joden karakteri-

seert. Radford: "Ik vind

niet datje het een antise-

mitisch stuk kunt noe-

men. Neem de passage

waarin Shylock zegt:

"If you prick us, do we
not bleed?"Shakespeare

benadrukt daarin z'n

humaniteit. Verder pro-

beer ik de historische

context te tonen. De

spanningen tussen de

joden en christenen in dit

verhaal zijn niet veel

anders dan het wantrou-

wen dat momenteel

tussen moslims en chris-

tenen bestaat.

Filmprogramma
27 april t/m 03 mei

Dagelijks
13.30

Bambi2

© NFreMANnrïEYERM

Do, t/m di.

16.00

Nanny
McPhee,
de magische khderjuf

© HE«B|>rHKJWHM

Do. f/m di.

20,00

Brokeback
Mountain
Alleen deze weeltl

Woensdag
15.30 A 21.45

. MlSSION:
IMPOSSIBLE

III

|© Tom Cruise

Woensdag
19.30

The merchant of

Venice

Al PacinQ.
rt Jerenny Irons(D
Circus Zcmdvacrf
Gasihuispleïn 5 r

2042 JM, Zandvoort
PwimBtTJE<i>i:r>l

www.circuazandvoort.riil

Zestig jaar Lunchroom Berkhout
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Annie Berkhout-Ba kkenhoven (Appeltje) begon op 16 april

1946 Lunchroom Berkhout aan de Kerkstraat 17. In een pand

waar in de periode van 1900 tot aan het begin van de

Tweede Wereldoorlog haar voorouders Zwaanenburg en

Bakkenhoven een melkhandel en later een melksalon dre-

ven. Afgelopen zondag vierden de huidige exploitanten,

haar kinderen Theo en Martha Berkhout, het zestigjarig

bestaan van de horecagelegenheid, waar vele gasten uit

binnen- en buitenland met regelmaat terugkomen.

"Mijn moeder begon met de

lunchroom waar de mensen
terecht konden voor koffie,

melk, soep en een uitsmijter.

Tot de klanten behoorden

werklui die ook hun eigen

meegebrachte brood bij ons

mochten op eten. Nu een

onvoorstelbare zaak, maar in

1946 was dat geen enkel pro-

bleem", zegt Martha Berkhout

die al van jongst af aan in de

zaak actief is.

Overname
Nadat Theo zijn restaurant-

diploma had behaald namen
hij en Martha in 1972 de zaak

overvan hun moeder.die ech-

ter nog lang bleef helpen en

op haar tachtigste verjaardag

een Koninklijke Onderschei-

ding kreeg opgespeld als waar-

deringvoor het opbouwen van

de zaak. Ook handhaafden zij

tot opdedagvanvandaagde
oude stijl en inrichting wat het

bedrijf extra uniek maakt.

Broer en zus Berkhout zwaai-

en samen a I 34 jaar de scepter

in hun bedrijf.Theo in de keu-

ken en Martha in het restau-

rant. Waardering kwam afge-

lopen zondag tot uiting in de

talloze persoonlijke en schrif-

telijke felicitaties, bloemstuk-

ken en cadeau's die broer en

zus Berkhout in ontvangst

mochten nemen. "We hadden

deze belangstelling nooit ver-

wacht. Het was geweldig!",

zegt Martha die samen met

Theo trots mag zijn op hun res-

taurant dat met uitzondering

van donderdag iedere dag

geopend is.

Martha en Theo Berkhout voor het pand dat al meer dan een eeuwfamiliebezit is.

Seizoen comedytrain afgesloten
De comedytrain in Circus Zandvoort reed voor het laatst dit

seizoen. Een goed gevulde zaal wachtte vol belangstelling op

de voorstelling die een kwartier later begon dan was vermeld.

Comedian Daniël Arends (ja, ik was die man die in zijn onder-

broekwerd gezet) mocht de optredens aan elkaar praten wat

hij dan ook met veel humor deed.

Door Lienke Brugman

Het eerste optreden van

comedian Wouter Meijs was

niet erg succesvol. "Zijn jullie

bang voor me?". Omgekeerd

was denk ik waarschijnlijker.

Maar als je met flauwe grap-

jes begint, krijgjeflauwe ant-

woorden terug. Een vol kwar-

tier lang lukte hetWouter niet

de zaal echt aan het lachen te

krijgen. Benjamin Stefan Pop

die het volgende optreden

verzorgde, wist sneller ant-

woorden uit de zaal te krijgen.

Met zijn ongecompliceerde

optreden had hij goed contact

met het kritische publiek.

Thijs van Domburg kon, in het

zwart gekleed, zo naar een

begrafenis. Stoïcijns met toch

wel leuke grappen, onder ande-

re over reclame slogans op radio

en TV. Goed gevonden, de mop-

jes over computers, bestanden

en de diverse knopjes op het

toetsenbord. Ik had het al eens

gehoord maar het sloeg goed

aan bij het nu wat meer opge-

warmde publiek.

Of een pauze dan nodig is,

vraag ik me echt af. Misschien

voor degenen die een sigaret

willen of moeten roken.

Via Danïel Arends kwam de

21-jarige Emilio Guzman op

het toneel, met grapjes over

TV en Internet dating. Ook
deze Emilio moet nog wat

oefenen om echt leuk te wor-

den. Waarom deze mannen
het allemaal echterover neu-

ken, masturberen en seks

(vrouwen) moeten hebben,

begrijp ik niet zo best. Het zal

het leeftijd versch

i

I wel zijn

denk ik zo.

Het laatste optreden van

Henri van Loon sloofde come-

dytrain af. Gezellig gebabbel.

Leuk? Soms wel, waarbij

gezegd moet worden dat Van

Loon écht goed is in het imi-

teren van mensen en gelui-

den. Zijn imitatie van Paulvan

Vliet was onovertroffen. Al

met al een genoeglijke avond

met echter maar weinig

hoogstandjes. Vanaf septem-

ber krijgen andere comedians

weer nieuwe kansen.

Cultuur

Foto expositie bij Vino e Arte

Foto expositie van de Haarlemsefotograaf Campfens.

Afgelopen weekend exposeerde Artelier Vino e Arte werken

van de Haarlemse fotograaf Michel Campfens. Deze fotograaf

heeft een jarenlange ervaring in locatiefotografie.

Door Nel Kerkman

Vooral landschappen, mensen

en gebouwen, meestal in

opdracht, zijn voor hem een uit-

daging. De expositie in de sfeer-

volle Smederij aan het

Schelpenplein van de gebroe-

ders Gansner, stond in het

teken van Schotland en Italië.

De meeste foto's zijn professi-

oneel ingelijst en enkelen zijn

afgedrukt op aluminium, wat

een heel speciaal effect geeft.

De kleuren komen des te mooi-

er uit, waardoor de foto meer

het idee geeft van een schilderij.

Onder het genot van een over-

heerlijk glas witte Italiaanse

kwaliteitswijn, geïmporteerd

door Vin o e Arte, was het weer

genieten van deze bijzondere

expositie. Vino e Arte organi-

seert regelmatig exposities van

tekeningen, fotografie of schil-

derijen in combinatie met een

wijnproeverij. De eerstkomen-

de expositie is tijdens de week

van de Zee. De Zandvoortse

fotografe Desirée Ory exposeert

dan foto's met als thema strand

en zee. De expositie is op 20 en

21 meien 27 en 28 mei van 12.00

tot 17.00 uur geopend. Atelier

Vino e Arte is gevestigd in 'De

Smederij", Schelpen plein 12.

20 t/m 28
mei 2006

£>
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Kalfsbraadworst
100 gram €1,29

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

FOTO MENHP GORTER
An»tJK (.- froM. I

Gratis
Een wegwerpcamera :>,<«.««

voor
Z.V.-Fashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(LMé KrsttriM 7mhU < Ti* IBS SHMU

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!
Nieuwe collectie fotolijstjes is binnen.

Voor onze nieuwe collectie

spiegels en schilderijen:

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

HEM2
van 2

EMOTION BY

dSRRIT
van 27 april t/m 10 mei:

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting op accessoires

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

EETCAFÉ

voor Zandvoortpashouders:

Bij het diner schenken wij U

een gratis kaïafje wijn!"

Boulevard Barnaart 22 T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur dinsdag gesloten

F

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

«^ „ p—i*n»r [ 5

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week ndvoortPas

VEanot

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

Koene Cl&Sriiny Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

C^rmees - Japans - Wufc IftestaiïTftTtt

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankje

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

F ASH QUuEB ACTIE:
fri «nKKtu m wtSLUE GOQstoU

W&*»tr«K(Je*nk<:p'i
frMr ;iut*i i mtmttf

Greeven

y/vJJ Makelaardij o.g
' JH * ' iri'li. Inr+inn \/nnr

\?
10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

L \. II &T 11 <Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

fit
Eetcafé

De Hebren

/KKSTRAATJTi

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

foef. gkwijn

M^iiicLi^ 1 in vrijilrig

mri ZANDVOORTPAS

02;K17.UiX)l

r-i'T-d «,

10% korting<^$®
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DaiYIGS en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Maand april op
* vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 g 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

KfMCSnUAT JüimCryiJDFll KlMr
MMSTI1M1 H ZJLMWMT JUULlS'

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Op vertoon van de

ZandvoortPas

10% korting op

een fles huiswijn

Slinger Optiek

Complete zonnebril,

montuur met

gepolariseerde

zonneglazen

op uw sterkte

voor

Zandvoort

Pashouders

van €400,- voor €250,-!

contactlenzen,

oogmetingen

met de

modernste

apparatuur.

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

•75 Turkse pizza € 2,50

•% Alle Italiaanse pizza's €6,-

1MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

Super
Actie

pg •!» iaidiihkJ **«b'

Knikarmschermen
Uitvalschermen

Markiezen

Terrasoverkappingen

Parasols

Sereens

Rolluiken

Garagedeuren

Serrezonwering

Horren

Jaloezieën

Rolgordijnen

Plisse

Vouwgordijnen

Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5745390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende

prijsopgave

Wij leveren goed werk
,-^oor een redelijke prijs

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

SEA OPTIEK
In de maand mei
io% korting op

de 6e generatie Varilux

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

xJYxeuw
/9nnncnUocUcnbiiis

»Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

m voor pashouders

&e ^/lachende ^tmndweg 1

^•cerover y^1 foi?j wi s? 40

DISCOTHEEK Voor

Zandvoort-

Pashouders

bijl consumptie

1 gratis^AMOVQOR-T
sg00TER ,

bl&ewert Qon zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
/\a t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

J-Ceatfier
Aanbieding voor pas houders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Boomerang, Eetcafé- Passage

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Crote Krocht

Slagerij Horneman - Crote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

North Sea Piercing - Oranjestraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeft - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Bij w keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.
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Voor alle ZandvoortPashouders de

aanbiedingen van deze week

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

rake Fïve
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

beach Bi h-ealih :e--r.-=r

io% korting op een

ontspanningstraining

info@newwaves.nl/Cathy Tel. 023 57 132 55

massages - groepslessen ~ personal coaching

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

Elke
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.

een Guinness, Kilkenny

of Strongbow!

Op vertoon van
Zanclvoort-pas

2cle drankje
gratis!

Haltestraat 44
(023)5716816

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voo rlette r(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

H^m
Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

1000 ste ZandvoortPas uitgereikt

Afgelopen dinsdag is de duizend-

ste ZandvoortPas uitgereikt. Een

mooie mijlpaal, die al binnen vier

maanden nadat er een start was
gemaakt met de ZandvoortPas is

bereikt. De gelukkige met pas-

nummer 1000, Marieke Hoekema,
was blij verrast dat deze eer aan

haar te beurt viel. De bladmana-
ger van de Zandvoortse Courant,

Gillis Kok, feliciteerde haar en

overhandigde haar tevens een
mooie bos bloemen, afkomstig

van Bloemen aan Zee; een bloe-

menzaak waar u ook met uw
ZandvoortPas terecht kunt.

De ZandvoortPas is nu sinds

januari geldig bij diverse Zand-

voortse ondernemers. Ook die

hebben ingezien dat het voor hen

gunstig is om met de ZandvoortPas

mee te doen. Nog steeds sluiten er

zich ondernemers aan en, gezien de

duizendste pas, groeit ook nog
wekelijks het aantal pashouders.

Gillis Kok: "We zijn blij met deze

mijlpaal. Je kunt zien dat de formu-

le werkt. De winkeliers krijgen meer
Zandvoorters in hun bedrijf en die

Zandvoorters kunnen hun voordeel

doen met de pas."

Nu de bewoners van de strandhuis-

jes en de vaste campingplaatsen
langzaam weer hun Zandvoortse

onderkomen betrekken, denkt
Kok een nieuwe groep te kunnen
bereiken.

"Deze tijdelijke inwoners van

Zandvoort zullen ongetwijfeld hun

bestedingen in Zandvoort
willen doen, waardoor de

ZandvoortPas ook voor hun
interessant is. Nu een pas

aanschaffen betekent tot

en met december 2006 blij-

vend profiteren van vele

aanbiedingen."

Rosarito Beach & Horse is klaar

Wat betreft eigenaresse Rosa van der Staaij van Rosarito

Beach & Horse in de Haltestraat mag de zomer komen:

ze is er helemaal klaar voor! Naast de uitgebreide zomer-

collectie is er namelijk nog meer om fit het nieuwe

seizoen in te gaan...

voor de zomer!

Zomercollectie

De trouwe klanten van Rosarito

Beach & Horse hebben al aan

de nieuwe collectie kunnen rui-

ken op de geslaagde "Open

Dag", welke 1 april in het filiaal

in de Haltestraat gehouden

werd. Op een leuke manier

werden de klanten in het mid-

delpunt gezet met als hoogte-

punt een korting op de gehele

nieuwe collectie. Voor iedereen

die het nog niet gezien heeft,

alle merken zijn ook deze

zomer weer vertegenwoordigd:

Cracker, Roxy en Uttam London.

Maar ook de ruitersport, met

de merken Harry's Horse en

Hor ka, is klaar voor de zomer.

Rosarito Beach & Horse is

Fit de zomer
in!

Voor iedereen

diefit de zomer

in wil gaan

biedt Rosarito

nog meer. Om
er goed uit te

zien moet je je

namelijk ook

goed voelen. En

na een Cios-,

massage- en

shiatsu-oplei-

ding is Rosa de

persoon die

hiervoor kan

zorgen. In een

nette praktijk bij Beach &
Horse kan men vanaf 1 mei

Vanaf 7 mei kun je bij Rosa ook terecht voor diverse massage behandelingen.

behandeling om klachten te Rosarito Beach & Horse,

verhelpen of voorkomen, vijf- Haltestraat 62A.Op maandag
tegenwoordig zeven dagen in vóór en na sluitingstijd terecht tien minuten of een uur, alles geopend van 13.00-18.00 uur,

de week geopend, dus alle voor een massage of een is mogelijk. Voor meer informa-

mogelijkheid de nieuwe collec- shiatsu-behandeling. Een tie of om een afspraak te

tie te gaan keuren! ontspan nings massa ge of een maken, loop dan even langs

di.t/m vrij. van 11.00-18.00 uur,

zaterdagvan 11.00-17.00 uur

en zondag van 13.00-17.00 uur.

What's
new and what's

hot!?

Versace
zonnebrillen

Vanaf deze week kunt u bij Zandvoort Optiek in de
Kerkstraat terecht voor de nieuwe zonnebrilcollectie

van Versace! Versace is wereldwijd een begrip en de
nieuwe zonnebrillenlijn is zoals we van dit modehuis
kennen: spectaculair en trendsettend.

Gianni Versace richtte in

1978 zijn eerste mode-

lijn op. In 1983 is hij tot

topdesignervan heren-

mode benoemd in de

Verenigde Staten. Twee

jaar later is zijn eerste

zonnebrillencollectie op

de markt gebracht. Zijn

mode-ontwerpen staan

bekend als opvallend,

kleurrijk en extrovert.

Na Gianni's dood in

1997 heeft zijn zus,

Donatella Versace, het

roer overgenomen. Ze

heeft vastgehouden

aan de flamboyante

stijl van Versace en is

inmiddels het gezicht

van het modemerk
geworden.

Haar herkenbare stijl is

ook duidelijk terug te

vinden in haar montu-

rencollectie. Deze wordt

gekenmerkt door een

sexy, onconventioneel en

uitbundig design. Zo zijn

de brillen afgewerkt met

herkenbare Versace

elementen, zoals de

Greca, het mythologi-

sche Medusa hoofdje op

de pootjes of strassteen-

tjes. Dat maakt ze tot

een echte blikvanger en een

ware 'wanna have' voor elke

moderne vrouw. Versace zon-

nebrillen worden veelvuldig

door vele nationale en interna-

tionale beroemdheden gedra-

gen en dit voorjaar is niemand

minder dan Oscar-winnares

Ha I Ie Berry hét model voor de

schitterende campagne van

het modehuis.

Alle monturen zijn in zeer veel

verschillende tinten verkrijg-

baar. De metalen modellen zijn

naast goud, een tint die al

een tijd bezig is met een glo-

rieuze rentree, ook in mooie

kleuren als lichtroze en

metallic paars verkrijgbaar.

De kunststof monturen zijn

nog veel diverseren kleurrij-

ker. Verder zijn alle modellen

er in diverse maten. Zo is er

altijd een mooi Versace

montuur voor u in de collec-

tie. Bij Zandvoort Optiek

straalt dit voorjaar de

Versace collectie. Laat jouw

gezicht ook stralen!

Vrienden.

Ze komen, en ze gaan. De

mensen waar je het vroeger

zo leuk mee hebt gehad

lijken soms wel van de aard-

bodem verdwenen te zijn.

Nooit meer met elkaar

lachen, nooit meer met

elkaar huilen. En als je elkaar

toevallig tegen het lijf loopt,

sta zowel jij als de ander

vaak met een bek vol tan-

den. Je hebt elkaar gewoon

niets meerte melden.

Mensen veranderen, tijden

veranderen en het wordt

allemaal wat gecompliceer-

der dan dat het vroeger was.

Hoe eerlijk en spontaan kin-

deren kunnen zijn, zo ach-

terbaks en arrogant gaat het

er boven de 16 aan toe.

Vrienden maken gaat veel

makkelijker als je klein bent.

Er wordt niet te veel bij

nagedacht. ..als het maar

gezellig is. Tegenwoordig, als

ik iemand leer kennen, vraag

ik me wel eens af;" Ben jij dit

wel, of doe je je beter voor

dan je eigenlijk bent?" Als ik

terugkijk naar het verleden

en alle vrienden die daarin

voorkomen, krijg ik warme
gevoelens. Ook wel nare,

maar oké, that's life.Bij elke

levensfase horen bepaalde

personen. Sommigen blijven

voor altijd bij je dagelijks

leven horen, anderen blijven

alleen maar in je hart.

Vrienden uit het buitenland,

ontmoet tijdens een vakan-

tie in Frankrijk. "We gaan

echt contact houden!"

beloof je elkaar dan. Maar

dat het contact verwatert

weet je eigenlijk al van

tevoren. Ook de Duitse

Chocotoff, waar het o zo

gezellig mee was lijkt niet

meerte bestaan. En dat ter-

wijl hij maar 30okm verder-

op woont. Ik baal er soms

van dat sommige personen

me zijn ontglipt, terwijl ik

dacht een vriend voor het

leven te hebben. Niets is wat

het lijkt.

Is vriendschap dan toch een

illusie?

McU/
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UW REIS MET KVSA
DAT IS GEREGELD...

J&m WOK PALACE

<%/**
*^"

Openingstijden

ma t/m do 16.00 • 22.00 uur -

Zandvoortselaan 187,

2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52

Fax. 023-573 55 61

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA, Bij het

voorbereiden van een vakantie is het maken van keuzes soms moeilijk.

De ervaren specialisten van Reisbureau KVSA bieden u de helpende

hand bij roeken en boeken van uw reis r zowel zakelijk als privé.

Zo makke ijk heeft u nog nooit gehoekt, En de moeilijke keuzes?

Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen,

zelfs die over uw comfort...

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG'
www.reisbureaukvsa.nlKVSA

'/rtrckfwrvir^ in ftr-irffl

Ül-oernendaa I Haarlem - Ijmuiden - Zandvoort

ProfMeer nu van de Polo Optive!

Standaard is geen optie meer.

Volkswagen Polo Optive

2 dtv i. Clmat arcorel uvi ng, Elatirucna ramm voer

EL Ymist' m vurmnntHrn Mtaftsptagt1& 4 Luttsprefcan

ABS. * An^wï, Sl*rtM<i*f&i^9

Eenjarige beplanting

Maar ons advies: Plant verstandig

denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Koninginnedag geopend

van Stolbergweg 1 Tel. 57 17093

€15.590,00

Auto Strijder Zandvoort

Zandvoort Eucg. v. Alplwitslraat 102 Tel 023 57 V 145 55

Van der Valk
SwartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Even was Mokum op Zandvoort

Amsterdamse sfeer in de kustplaats. Het Lieverdje pronkt

op het Raadhuisplein en even is de Kerkstraat verruild voor

de Zeedijk. Pluspunt in Zandvoort-Noord gonst van de

Amsterdamse Zandvoorters. Op initiatief van de welzijnsorga-

nisatie roepen twee ras-Amsterdammers de sfeer op van Mokum.
De toegestroomde senioren smullen van hun verhalen.

Mokum aan de zee."Hierwonen

weinig échte Zandvoorters"

weet de oud-Amsterdamse

Suzan ne te vertellen. Evenals

al de andere vijftig senioren in

de zaal luistert zij met een tik-

keltje heimwee maar met

twinkelende pretogen naarde

verhalen van Amsterdam-

kenner G era rd. Hij is één van

de stadsgidsen die rondleidin-

gen verzorgen in de hoofdstad.

Vanmiddag doet hijdataande

hand van bloemrijke verhalen.

Vol nostalgische anekdotes

van vroeger met hier en daar

hedendaagse berichten.

Veel Zandvoortse toehoorders

hebben in Amsterdam ge-

woond en hielden vroeger

vakantie aan zee. Complete

gezinnen verkasten dan naar

Zandvoort, de speeltuin van

Amsterdam. Terugdenkend

aan die tijd herinnert Dina zich

nog:"Zandvoort voelde als ons

tweede huis." Hoewel iedereen

nog steeds met plezier in het

kustdorp woont, raken de

toehoorders geëmotioneerd

bij herinneringen aan hun

Mokum van weleer.

"In het Amsterdam van vroe-

ger was het ten strengste ver-

boden na tien uur op straat

kleedjes uit te kloppen."

Meteen krijgt de verteller bij-

val uit de zaal. Het staat bij

menigeen nog steeds scherp

dotes overten beste geeft klin-

ken uitroepen van herkenning

uit de zaal.

Pluspunt wil een welzijnsorga-

nisatie zijn die zich inzet voor

alle inwoners van Zandvoort.

Deze middag is georganiseerd

specifiek voor Zandvoortse

senioren die van oorsprong uit

Amsterdam komen. De activi-

teit staat aangekondigd als

experiment; na afloop kan de

organisatie tevreden vaststel-

op het netvlies. De bakker, de

sch illen boer, de scharensliep:

zij allen kwamen toentertijd

aan de deur. Op het Water-

looplein van toen kon je nog

ouderwets gezellig ronddwa-

len. Voor een duppie of een

heitje voelde je als een vorst en

was bedreven in het pingelen.

De'porder'die je op bestelling

wakker kwam maken. En dan

die goede oude bruggentrek-

ker. Als de verteller daar anek-

len dat de middag geslaagd

mag worden genoemd.
Jammer is dat de aandacht al

na een dik uur verslapt omdat

de toehoorders vermoeid

raken en onrustig heen en

weer schuifelen. Gezien de

onverwacht grote opkomst en

de enthousiaste geluiden uit

de zaal, verdient een dergelij-

ke middag zeker een vervolg.

Hopelijk is die dan in een iets

korter tijdsbestek.
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Kent u haar nog:

Marga Klompé?

In het Nederland van toen

gold zij als markante persoon-

lijkheid. In een door mannen
gedomineerde maatschappij

drong Marga Klompé door tot

in de hoogste regionen van

politiek Den Haag. Als eerste

vrouwelijke minister streed

zij voor een prominente plaats

van de vrouw in de samen-

leving.

Menselijk, rechtvaardig, vrede-

lievend. Aanvankelijk was
Marga Klompé docente schei-

kunde en promoveerde op dat

terrein. Als Tweede Kamerlid

stond zij pal voor emancipatie

van de vrouw in kerk en

samenleving. Klompé werd

de eerste vrouwelijke minister

van Nederland. Door haar

grote inzet als lid van de

Tweede Kamer in de jaren

vijftig en zestig ontwikkelde

zij zich tot een buitengewone

persoonlijkheid.

Dat een meisje een opleiding

als HBS-B volgde was uitzon-

derlijk in de jaren twintig.

Steeds was Marga Klompé de

knapste van de klas, en haar

keuze voor de scheikunde-

studie paste volkomen bij haar

zucht tot ontdekken en analy-

seren Later legde zij nog een

aanvullend doctoraal examen

natuurkunde af, en begon

daarna met volle inzet aan

een studie medicijnen, want

het liefste wilde zij huisarts

worden.

Klompé was de eerste vrouwelijke

minister

Tot in het midden van de vori-

ge eeuw hadden de'he ren der

schepping'de politieke macht.

De mannen hadden het voor

het zeggen: de vrouw hoorde

aan het aanrecht, luidde de

regel in die tijd. Toch bracht

Marga Klompé het kort na de

oorlog, in 1948, tot lid van de

Tweede Kamer. Door haar wils-

krachtig optreden dwong zij

respect af en toonde daarbij

veel belangstelling voor de

Europese samenwerking. Voorts

bracht zij de Algemene Bij-

standswet tot stand. Op haar

44ste werd Klompé benoemd

tot de eerste vrouwelijke

minister van ons land. Als

ministervan Cultuur loodste

zij de Omroepwet door het

parlement. Door haar manne-

lijke collega's werd zij vaak

vriendschappelijk geplaagd om
de grote ernst waarmee zij haar

taken uitvoerde. Mede door

haar doortastende optreden

werd zij een politiek zwaarge-

wicht in haar partij, de Katho-

lieke Volkspartij (KVP) welke

later op zou gaan in het CDA.

MAX is méér dan een ouderenomroep
De nieuwste omroep maakt niet alleen radio en tv-program-

ma's. MAX zet zich tevens in voor ouderen. "Ook het welzijn

van senioren behoort tot onze verantwoordelijkheid" is Jan

Slagters overtuiging. De grondlegger van de ouderenomroep

heeft een stichting in het leven geroepen die tot doel heeft het

welzijn van ouderen te verbeteren. In principe kan iedereen een

beroep doen op de Stichting MMM.

MAX is meer dan radio en

televisie. De omroep wil zijn

zendtijd mede inzetten om
vraagstukken rond de ouder

wordende mens aan de orde

te stellen. Zo is er op vrijdag

een tweewekelijks programma

op Nederland 1 (18.15 uur
)

waarin het reilen en zeilen van

de stichting 'MAX Maakt

Mogelijk' (MMM) wordt gevolgd.

Grondlegger en directeur jan

S la gter verzorgt de presentatie.

"We hebben de beschikking over

de platforms radio, tv en inter-

net, daarmee werken we aan

het verbeteren van het welzijn

van ouderen", aldus Slagter.

Om een en ander in goede

banen te leiden is MMM op-

gericht. Deze stichting selec-

teert en realiseert projecten

die het welzijn van ouderen in

Nederland en soms

in het buitenland

verbeteren. Het

zullen altijd pro-

jecten zijn met

een du idelijk eind-

doel. Vaa k kleinere

projecten, af en toe

iets groter. De aanschaf van

een busje voor een verzor-

gingstehuis. Of een kerstdiner

voor eenzame ouderen. Zelfs

het realiseren van centrale ver-

warming in een bejaardenhuis

in Roemenië is mogelijk.

Het eerste project van de stich-

ting draagt de welluidende

naam "Breng een zonnetje

onder de mensen". Zangeres

Willeke

Alberti

treedt namens

de stichting optreedt

op in verzorgingstehuizen voor

mensen die normaal de deur

niet meer uit kunnen. Het

tweede project kwam uit

Enschede. Verzorgingshuis De

Posten in Enschede-Zuid zet al

jaren geld opzij voor een busje

geschikt voor het rolstoelver-

voer. Bij uitstapjes kunnen de

meeste bewoners mee, terwijl

de rolstoelers achterblijven. De

stichting MAX Maakt Mogelijk

wil daar wat aan doen.

Jan Slagter: "We mikken op

kleinschalige projecten die snel

te realiseren zijn; geen plan-

nen die honderdduizenden

euro's kosten." In Nederland

leven ongeveer 200.000 men-

sen in verzorgingshuizen. Zo'n

700 duizend 65-plussers voe-

len zich eenzaam. Bijna een

half miljoen ouderen vieren

geen Kerst Oud en Nieuw. Een

kwart van de ouderen moet

rondkomen van een mager

pensioen en leeft op de rand

van armoede. "Daar willen we
onze ogen niet voor sluiten"

meentJan Slagter. Via een giro-

rekening (giro 4567) wil de

Stichting MMM geld inzame-

len om de ouderen te helpen.

£>



Vrijehu i2enma rkt

* 'Uw jvrnntntilii Mill^JfiLri-

Nieuw woningaanbod Zandvoort

Oranjestraat 4A Zandvoort

'ITü^

Vraagprijs:

€ 469.000,- k.k.

• Riant 3-kamer hoekappartement inclusief terras

en inpandige garage in residentie "Oranjestaete"!

• Gelegen op Ie etage, in de dorpskern van
Zandvoort, op slechts 300 meter van zee;

• Ruime woonkamer met schuifpui naar terras,

luxe landelijke semi-open keuken voorzien van
div. inbouwapparatuur, luxe badkamer met
ligbad, separate douche, dubbele wastafel incl.

meubel, 2 royale slaapkamers;
• Het appartement beschikt over een ruim en
besloten terras op het westen;

• Het appartementencomplex beschikt over

entreebeveiliging dmv videofoon en een
liftinstallatie;

• Een prachtig appartement, om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 160 m 2

,
perceelgrootte

ca. 195 m 2
, inhoud ca. 400 m 3

.

Brederodestraat 100A Zandvoo

Vraagprijs:

€ 398.000,- k.k.

Een in 2005 volledig gerenoveerde half-

vrijstaande woning met garage en oprit

voor meerdere auto's!

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand

en het centrum van Zandvoort;
• Zonnige woonkamer met schouw en erker, luxe,

moderne keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, moderne badkamer voorzien van

ligbad en dubbele wastafel, 4 slaapkamers;
• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin

op het westen;
• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte: ca. 95 m 2

, perceelgrootte

ca. 142 m 2
, inhoud ca. 237 m 3

.

Marnix van St. Aldegondestraat 11 Zandvoort

f

Vraagprijs:

€ 349.000,- k.k.

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-

vriendelijke woonomgeving, op loopafstand

van strand, zee, duinen en centrum;
• Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-

open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel

gerenoveerd;
• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m 2
, perceelgrootte

ca. 1 14 m 2
, inhoud ca. 220 m 3

.

.O

• Laagste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;

• Verhuur en beheer o.g.;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!

• Totale makelaardij.

• Vraag naar de voorwaarden

I

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

W: www.vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999

Prof. Zeemanstraat 51

•Riante halfvrijstaande villa in nieuwstaat!

• Woonkamer met bijzonder ruime woon-

keuken • 3 slaapkamers met mogelijkheid

tot 5! • Fraaie tuin met terras en elek-

trisch zonnescherm «Aan de rand van de

duinen gelegen * Oppervlakte ca. 190 m 2
!

Bouwjaar 2004/2005 • Deze woning

moet u beslist van binnen zien!

Vraagprijs: €519.000,= k.k.

Tjerk Hiddestraat 31

•Fraai drie-kamer appartement op 2e

etage gelegen! • Woonkamer met open

keuken en inbouwapparatuur • Moderne
badkamer met ligbad «Voorzien van

alarminstallatie en rookmelders

• Parkeren op eigen terrein • Opi minuut

van het strand en centrum gelegen

• Oppervlakte ca. 75 m 2
. Bouwjaar 1972

• Laat u verrassen en bel vooreen afspraak!

Vraagprijs: €176.000,= k.k.

CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 10

• Uitstekend onderhouden en sfeervol

woonhuis! • Ruime woonkamer, moderne

keuken en bijkeuken • 2 slaapkamers met

mogelijkheid voor 3
e • Fraaie badkamer

v.v. whirpool en separate douche

• In kindvriendelijke buurt gelegen

• Woonoppervlakte ca. 125 m 2

• Uitstekend geschikt voor een gezin!

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Potgieterstraat 56

• Eengezinswoning met mogelijkheden!

• Voor en achterkamer, nette keuken

• 2 slaapkamers

• Stenen berging met achterom.

Vraagprijs: €189.000,= k.k.

Zeestraat te huur aangeboden

• 2 moderne en gestoffeerde apparte-

menten op de i
e etage gelegen.

• De 2-k.appartementen zijn volledig

gemoderniseerd • Ruime woonkamer met
open keuken v.v. inbouw apparatuur

• Woonoppervlakte ie appartement

ca. 60 m 2
,2

e appartement ca. 40 m 2

• Niet geschikt voor huisdieren en kinderen.

Huurprijs ie appartement € 825
ex., 2e appartement € 750 ex.

^̂ GREEVEN
niriktlijrd-:

Max Euwestraat 19

2042 RA Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234

Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134

Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Wij gaan verhuizen! Ons nieuwe

pand aan de Louis Davidstraat 15

is spoedig te bezoeken!

Wilt u uw woning verkopen?

Een deskundig taxatierapport?

Ofeen andere dienst?

Neemt u vrijblijvend contact met

ons op. U bent van harte welkom!

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen?

Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een uitnodiging sturen

aan deze krant.

Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag van

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

öZandvooktsc
t-GTTHANT

Dus... vergeet niet uw uitnodiging te sturen aan:

Zandvoortse Courant, t.a.v.Cor van Celder

Hogeweg 32, 2042 CH Zandvoort
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Wj£ Leeuw
' mrt. - 20 apr.

Hoe fikser de workout, in

sport&spel, hoe groter de adre-

naline-push. Je stille liefde

blijkt een nog fijnere vriend te

hebben. De leiding over een

groot project kietelt je machts-

wellust en je gaat enoo% voor.
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Stier

f3 2i april -20 mei
Je zachte, romantische kant is

een magneet voor een wereld-

stuk, single. Wie al geclaimd is,

mag zich niet te veel laten

afleiden door een bewonde-

raar. Verzet je op het werk

zacht doch duidelijk tegen te

vaak overwerken.

Tweelingen

2i mei - 20juni
Metjevlotte babbel maakje

meerderen&j min naars weer-

loss. Single, en twee aanbid-

ders!-wie zegt datje nu moet

kiezen?Je bazen staan paf van

het succes datje maffe ideeën

opleveren, Tweeling.

Kreeft

2ijuni-22juli

In een droom over de zee krijg

jegiga info. Wil je dat verlegen

tiep strikken, single, dan is de

eerste stap aan jou. Diep

ademhalen, en die lastige klus

schud je moeiteloos uit je

mouw. Enne, rustig aan hè?

23ju/i - 22 aug.

Op huizenjacht? Neem geen

hoge hypotheek op loze ruim-

te. Single, een toyboy is om
mee te spelen! De ware

Leeuwin weet hoe ze haar

man aan haar voeten krijgt en

houdt. Zoek aanspraak en ont-

spanning buiten de deur.

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Laat de teugels vieren om je

erotische grenzen te verleg-

gen. Wie het subtiel aanpakt,

lokt een oester uit zijn schulp.

Extra slaap kan je de komende

week behoeden voor noncha-

lance in je werk!

Weegschaal

til 23 sept. - 22 okt.

Een week om op eieren te

lopen. Jezelf te hard op de

borst kloppen is niet goed voor

je figuur. Stiekem je vlam

bespioneren komtjeduurte
staan. Een collega haal je deze

week uit een crisis.

J-Ct Schorpioen
' 23 okt. - 22 nov.

Familie- of vrienden bezoek ver-

loopt in grote harmonie. Single?

Dankzij jou voelt een verlegen

typetje zich plots wel heel erg

op zijn gemak. Paranoia is in

relaties een bijzonder slechte

raadgever, Schorpioen.

Boogschutter

23 nov. -2i dec.

Stretchen ofyoga doet wonde-

ren voor je imago. Een stoere

slechterik gaat hopeloss plat

voor je beruchte grappen. Je

baas is echter niet gecharmeerd

van al jouw grapjes. Rustig aan,

anders kost het je je baan.

£sm~ Steenbok

22 dec. - 20jan.
Een clandestien potje vrijen

kan aangenaam zijn. Kiezen

tussen een zakentiep en een

ondeugd is gen kwestie van

verstand, single! Laat hulde

voor je werk uitdrukken in

extra euro's. Dat wordt lekker

uitgeven!

Waterman
*t 2ijan. - igfeb.

Ook uit een bizarre hoek is een

extraatje altijd welkom. Een

feestje levert een afspraak op,

maar of dat een leuke avond

wordt Niet meer single? Je

ziet weer waarom je verliefd

bent geworden op je lieve schat.
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Vissen

20feb. - 20 mrt.

Schrik je omgeving niet af met

al te grote eerlijkheid. Met
je ultrafijne intuïtie spoor je

moeiteloos op wie van je

vrienden praatjes rondstrooit.

Wapen je zwakke plek tegen

een slinkse ex, lieve Vis!

Bestel de ZandvoortPas en profiteer

ook van de vele voordelen in veel

Zandvoortse bedrijven!

Vul snel de bon in op Pagina 14!
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Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 toten met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 16

9 7 6 5 8 3 4 1 2

4 8 1 6 2 9 3 5 7

5 2 3 4 1 7 8 6 9

8 9 5 2 3 4 6 7 1

6 4 2 7 9 1 5 8 3

3 1 7 8 5 6 9 2 4

1 5 8 9 4 2 7 3 6

2 6 9 3 7 8 1 4 5

7 3 4 1 6 5 2 9 8

U0

8 6 5

4 2 1 7

5 1 8

5 8 6

8 6 3

9 5 2

4 2 7 3

6 2 3 7

1 8 6 2 5

Dier van de week

Tjeerd

•Zf

Tjeerd is een grote knuffelbeer samen. Of Tjeerd alleen kan

van anderhalfjaar. Het is zijn weten we niet want deze

een kruising rottweiler die vriendelijke man is gevonden,

vreselijk lief is. Hij kan goed En in een kennel kan je dat niet

met andere honden overweg goed zien. Hij is hier redelijk

alleen soms wil hij nog wel rustig, maar we weten het echt

eens iets te stoer uit de hoek

komen als het om andere

reutjes gaat. Naar mensen is

Tjeerd hartstikke lief en wordt

graag geaaid. Waarschijnlijk

ligt hij het liefst de hele dag

tegen je aan. Hij kan waar-

schijnlijk ook goed met kinde-

ren overweg, want er zit abso-

luut geen kwaad in Tjeerd.

niet. Hij luistert eigenlijk heel

goed en komt gelijk als je hem
roept. Als hij helemaal gewend

is aan zijn nieuwe baas zal hij

wel los kunnen lopen.We zoe-

ken voor Tjeerd mensen die tijd

voor hem hebben en die rede-

lijk sterk in de schoenen staan,

want het is natuurlijk geen

kleine hond. Wie komt kennis

Katten... daar is hij te wild maken met Tjeerd, want wie

voor. Hij wil ze echt pakken, valt er nou niet voor zo'n

dus dat gaat gewoon niet mooie kop?

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur)

openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Gegratineerde gehaktschotel met basmatirijst

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Bereiding:

Verwarm de oven in 10 minu-

ten voor op 200°C. Kook de

basmatirijst in 8 minuten gaar.

Snijd ondertussen de paprika

in stukjes. Klop de eieren los

met de slagroom en de helft

van de kaas. Verhit 3 et I. olijf-

olie in de wok en roerbak het

gehakt met de shoarmakrui-

den rul. Voeg de paprika en

prei toe en roerbak

het geheel nog circa

3 minuten. Schep de

rijst erdoor en breng het

geheel op smaak met wat zout

en peper. Neem de pan van het

vuur. Schep de helft van het

roommengsel door het gehakt/

rijstmengsel en doe dit in een

ovenschaal. Verdeel de restvan

het roommengsel erover en

bestrooi het met de restvan de

kaas. Bak de ovenschotel

circa 20 minuten in de

oven. Lekker met romi-

ge aardappelpuree.

Benodigdheden:

2 eieren, zwarte peper uit de molen

150 gr. belegen, 400 gr. gesneden prei,

geraspte kaas, 400 gr. rundergehakt,

4 el. shoarmakruiden 325 gr. basmatirijst,

3 etl. olijfolie, 0.2 I. slagroom,

2 rode paprika's, zout.
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WOK PALACE

*#e£ c*#4 /^eé&wiattt êij een

cüioet&je va*t de foafó.

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

*g^ ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Boudewijn's Visservice

geldig iJm 1 rrioi

VERS GEROOKTE PALING
spociaal uoor u innnVochl!

ptt:r 500 yrijrn *i3 t&0

Ü vindt cm» op* tnoMflW-anJ n*U rSgUand C*s«j
*n op h& Slr^fH) JïU»d) v?n ïsjTrivixwl

toi:Kl &72QfiS& ,' Öfr 1 220*645
Kijkvoer rnHir ïunCiicdngen er speoj'cilen

op ar?* wrbsrk?

www.boudcwiinsvis-se'rvicB'.nl

ASI'ANIDE-LIGHTS > -

!

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)
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Aan alle oud-leden van Zandvoort '75 en^^ alle leden van sv Zandvoort
*^ -0^, Wij nodigen u uit om bij de vooravond van het

Hotsknotsbegonia toernooi aanwezig te zijn:^ W Waarom?
Omdat er een wedstrijd oud eerste Zandvoort 75
oud eerste Zandvoort '75 wordt gespeeld

Omdat er veel, heel veel relikwieën zijn te vinden

Omdat je oude verhalen kunt vertellen en beluisteren f^ ^f
Omdat er veel ouderwetse gezelligheid is ^-

. .

Omdat er een DVD (film en foto's) met historische feiten te verkrijgen is

Omdat sv Zandvoort een leuke springlevende club is

Omdat er een leuke interessante veiling is

Kom ook en ontmoet uw oude makkers!
Vrijdagavond 26 mei 2006 van 19.00 tot 0.00 uur

Hoort zegt 't voort!!!!

www.hotsknotsbegonia.nl
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cKippeteaf
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAAN DAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 31 l(KI
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Café Oomstee

Zaterdag 6 mei
vanaf 20.30 uur

"The Mainstream
Jazz Combo"

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Kijk ook eens op www.zandvoortsecourant.nl
ÖZandvoortsf
Courant
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Voetbal (zaterdag)

SV Zandvoort zaterdag niet

opgewassen tegen Castricum

De competitie krijgt voor SV Zandvoort zaterdag een niet

gewenste verlenging in de vorm van promotie/degradatie wed-

strijden. In een wedstrijd die meer door inzet dan door slim

voetbal werd gekenmerkt, moesten onze plaatsgenoten met
3-0 buigen voor de gastheren die hierdoor verschoond bleven

van de nacompetitie.

Zandvoort begon sterk aan de

wedstrijd. Al in de vijfde

minuut lag de bal achter

Castricum doelman Jansen.

Echter de scheidsrechter had

duwen geconstateerd en het

feestje voor Zandvoort ging

niet door. Even later wel voor

de Castricummers. Gelegen-

h e ids keeper Arno ld Jongejan

moest het antwoord op een

vrije trap schuldig blijven,

alhoewel het'knollenveld'ook

debet was aan het eerste doel-

punt voor de thuisclub. Een

vijftal minuten voor rust zat

de geplaagde doelman van

Zandvoort er weer naast. Nu

echter verzuimde hijzelf in te

grijpen toen na een scrim-

mage voor zijn doel de bal niet

al te hard werd ingeschoten

en min of meer zijn doel in

rolde, 2-0.

Voor rust had Zandvoort nog

de mogelijkheid om hun gast-

heren een mentale klap te

bezorgen. Ivo Hoppe werd op

onreglementaire wijze in het

strafschopgebied onderuit

gehaald en de wat warrig lei-

dende scheidsrechter legde de

bal op de stip. Het zal wel altijd

in nevelen verhuld blijven

waarom weer Robin Castien de

penalty ging nemen, want

weer schot de grillige aanvals-

leider veel te zacht en kon de

keeper via zijn vingertoppen

de bal uit zijn doel houden en

bleef zijn elftal op de 2-0 voor-

sprong.

Na rust was Marcelle van

tactiek gewisseld. Aanvallen

was het credo en met de

inzet van Bas Kaales en 'good

old' Barry Paap gebeurde dat

ook. Zandvoort creëerde kans

na kans maar dat beetje geluk

dat nodig is om te scoren

ontbrak deze dag binnen

het Zandvoortse elftal. Toen

ook nog door een misverstand

tussen René Paap en Jongejan

Castricum op 3-0 kwam,
ging het doek voor Zandvoort

dicht.

Wat nu rest om in de tweede

klasse te blijven is de nacom-

petitie. Als eerste gaan zes

periodekampioenen uit twee

derde klassen uitmaken wie

van hun naardetweede ronde

van de nacompetitie gaan,

daarna stroomt Zandvoort

in. In een uit- en een thuis-

wedstrijd word uitgemaakt

wie van detwee naardefina-

le mag. Deze finale wordt

gespeeld op neutraal terrein

en wordt slechts in één wed-

strijd bepaald. Zandvoort heeft

nog een kans en moet die met

beide handen aangrijpen. Met

de instelling van afgelopen

weekend moet het kunnen

lukken!

Veel kunst en vliegwerk op het knollenveld van Castricum.

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort zondag met fris voetbal

naar overwinning

De laatste thuiswedstrijd voor de zondagvoetballers van SV

Zandvoort was er een om door een ringetje te halen. Met fris

en sprankelend voetbal lieten de'youngsters' van trainer Berry

Buytenhek zien dat ze een aardig 'potje' kunnen voetballen.

Niet alleen technisch maar ook positioneel en tactisch klopte

het deze wedstrijd volledig.

i*

& tt

Zandvoort scoorde er lustig op los.

Zandvoort begon voortvarend

aan de klus BSM. Al inde zesde

minuut kon Michael Kuijl de

bal tegen de touwen jagen en

drie minuten laterwist hij, na

een dieptepass van Jan Zonne-

veld, via de achterlijn Faisel

Rikkers te bedienen die voor de

2-0 tekende. De Bennebroekers

konden hier niets tegenover

zetten. Ze werden dan ook pas

na een half uur spelen 'wakker'

en probeerden iets terug te

doen. Ze kwamen niet verder

dan een paar speldenprikken.

Na rust kreeg Michael Weiten

van Buytenhek zijn kans. Het

was tevens voor de laatste keer

dat de altijd verdienstelijk spe-

lende Weiten in het shirt van

Zandvoortte zien was. Hij gaat

verhuizen naar Amsterdam en

gaat daar ook voetballen. Het

was dan ook Weiten die de

penalty mocht nemen die

Zandvoort kreegtoegewezen,

nadat Zonneveld in hetzestien

meter gebied naar de grond

was gewerkt. Bekwaam ronde

hij dat klusje af, 3-0. Zandvoort

kon wat achterover leunen en

hierdoor kwam BSM wat meer

in de wedstrijd. Met een vijftal

minuten te gaan kon Max
Aardewerk de stand naar 4-0

tillen. Via een mooie combina-

tie dwars door het hart van

de BSM verdediging kon de

jonge Zandvoorter scoren. De

mooiste goal van deze wed-

strijd echter was van de voet

van Weiten. Met een droge

half-volley bepaalde hij de

einduitslag op 5-0.

Deze wedstrijd was om nog

één ding bijzonder. Misha

Hormeno speelde voor de laat-

ste keer op het complex van SV

Zandvoort in het geel/groene

shirt. De verdedigingsleider

van Buytenhek gaat zijn geluk

bij hoofdklasser ADO '20 zoe-

ken. Hij gaat nog een mooie

toekomst tegemoed!

Berry Buytenhek bedankt Michael Weiten

Hockey

Sportieve revanche voor hockeyheren
De uitslag van de uitwedstrijd tegen Hoorn (8-8) was door de

inbreng van de Hoornse clubscheidsrechters dubieus. Volgens

de Zandvoortse heren hadden zij met 7-8 gewonnen, de arbiters

beslisten destijds anders. Protesten bij de hockeybond hadden

geen gevolgen voor de uitslag, maar de bond stuurde afgelopen

zondag wel twee bondsscheid rechters naar Duintjesveld.

Beide teams waren de commo-
tievan de eerste wedstrijd nog

niet vergeten, maar onder lei-

dingvan deze scheidsrechters

werd door beide teams puur

gehockeyd, zonder randver-

schijnselen. De aanvallen over

en weer volgenden elkaar in

een hoogtempo op. Zandvoort

vingHoornvaakalopdemid-

denlijn op, waar Zandvoort het

spel dan ook goed onder con-

trole had. Het middenveld

heeft daardoor erg veel loop-

werk moeten verrichten, wat

de basis vormde voor het het

einde I ij ke succes. In het begin

was echter van succes nog

geen sprake, want binnen een

minuut stond ZHC al op een 0-1

achterstand door dom balver-

lies op het middenveld. Na 10

minuten maakte Jur Wiek-

meijer uit een strafcornen-i en

vlak daarna zette Jim Gatsoni-

des de thuisclub op 2-1. Bernard

Wiekmeijer bepaalde de rust-

stand op 3-1. Na de pauze was

ZHC opnieuw sterker en liep uit

naar een 6-1 eindstand, door

goals van Erik Gerrits, Gert Jan

Cense en opnieuwJim Gatsoni-

des. Een sportieve revanche

was daarmee een feit.

£>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week ij - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 18 april

en de verdere in week 16 door het college genomen
besluiten zijn 25 april vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Controle hondenbelasting

Geregeld wordt in de gemeente Zandvoort een uit-

gebreide controle hondenbelasting gehouden. Bij deze

controle wordt nagegaan of iedereen die één of meer

honden houdt daarvoor ook de vereiste aangifte heeft

verzorgd. In april 2006 zal opnieuw zo'n controle voor

de hondenbelasting worden gehouden. Bij deze

controle wordt nagegaan of iedereen die één of meer

honden houdt daarvoor ook de vereiste aangifte heeft

verzorgd. De controleurs vullen, ingeval een hond wordt

aangetroffen en waarvoor geen belasting wordt

betaald, een aangiftebiljet in.

In de aangegeven periode zullen belastingcontroleurs

van het Velpse bedrijf Legitiem BV een willekeurig

gekozen aantal adressen in de gemeente Zandvoort

huis-aan-huis bezoeken. De controleurs zijn van een

door de gemeente verstrekte legitimatie voorzien en

zullen deze ongevraagd tonen. Dit legitimatiebewijs

is een kaart, voorzien van een pasfoto en het gemeen-

testempel. Zie op legitimatie toe.

De gemeente Zandvoort heft al jaren hondenbelasting.

Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van

de aanslag hondenbelasting. Het tarief per hond per

jaar bedraagt in 2006 € 67,60. Voor het bezit van een

tweede hond bedraagt het tarief € 129,20. Het tarief

voor elke derde en volgende hond bedraagt €255,15.

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet

bij de gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen dit

alsnog doen. Zij kunnen een aangiftebiljet ophalen bij

de centrale balie in het raadhuis of dit formulier

downloaden van internet op www.zandvoort.nl in het

hoofdmenu Loket onder Formulieren.

Aan de hand van bewijsstukken -bijvoorbeeld kopie

aankoopbewijs of hondenpaspoort- dient te worden

aangetoond per welke datum de hond (of honden)

gehouden wordt/worden. Door het zelf doen van

aangifte voorkomt u een onnodige boete die kan

worden opgelegd bij het niet of niet volledig doen van

aangifte.

Voor nadere inlichtingen en/of vragen omtrent de hon-

denbelasting kunt u terecht bij de afdeling Publieke

Dienstverlening, werkeenheid Belastingen, telefonisch

bereikbaarvia (023) 574 02 75.

Kinderopvangregister

Pen januari 2005 is de Wet kinderopvangvan kracht.

Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente

toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf

dezelfde datum moet elke gemeente overeen kinder-

opvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een

bijdrage voor de kosten van kinderopvangvan het rijk

als een kindercentrum is opgenomen in het kinder-

opvangregister. Per 21 april jl. heeft een wijziging plaats-

gevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze

datum zijn de volgende kinderopvanginstellingen

opgenomen in het Kinderopvangregister Gemeente

Zandvoort:

Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk

Inschrijfnummer KvK: 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101, 2042 PZ Zandvoort

Tel: 023 - 57 13 665, www.pippeloentje-pluk.nl

Vestiging 1

Kinderdagverblijf Pippeloentje, Burgemeester Nawijn-

laan 101,2042 PZ Zandvoort, Tel: 023 - 5713 665

In exploitatie sinds 05-03-1990

35 kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen)

Vestiging 2

Kinderdagverblijf Pluk, Burgemeester Nawijnlaan 36

2042 PM Zandvoort, Tel: 023 - 57 15 513

In exploitatie sinds 15-10-2001

23 kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen)

V.o.f. Kindercentrum Ducky Duck

Inschrijfnummer KvK: 34086265

Adres: Prinsesseweg 36, 2042 NH Zandvoort

Tel: 023 - 57 30 042, www.duckyduck.nl

Vestiging 1

Kinderdagverblijf Ducky Duck, Prinsesseweg 36,

2042 NH Zandvoort, Tel: 023-5730 042

In exploitatie sinds 01-01-1993

36 Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen)

Vestiging 2

Naschoolse opvang Ducky Duck, Cornelis Slegerstraat

11A, 2042 GP Zandvoort, Tel: 023-57 30 042

In exploitatie sinds 01-06-2006

30 kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-i2Jarigen)

Stichting NSO De Boomhut (Stichting Pluspunt

Zandvoort)

Inschrijfnummer KvK: 34239374, Flemingstraat 180,

2041 VP Zandvoort, Tel. stichting: 023 - 5717113

Tel. vestiging: 023 - 5714 000

www.aktiviteitencentrum.nl

In exploitatie sinds 01-09-1993

30 kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-i2Jarigen)

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Tolweg 29, vergroten woning, ingekomen 18 april

2006, 2006-061LV.

- Burg.Engelbertsstraat 8, plaatsen garage, ingeko-

men 18 april 2006, 2006 -062LV
- Kostverlorenstraat 39, maken uitbouw, ingekomen

18 april 20o6,20o6-o64Lv.

- Louis Davidsstraat 15, vervangen kozijnen en

voorpui, ingekomen 13 april 2006, 2006-065LV.

- Zandvoortselaan 24, vernieuwen kozijnen en

dakpannen, plaatsen aanbouw en voegen gevels,

ingekomen 13 april 2006, 2006-066LV.

- Wilhelminaweg 66, plaatsen serre, ingekomen

18 april 20o6,20o6-o67Rv
- Plantsoen t.h.v. Kromboomsveld / AJ vd Moolen-

straat, plaatsen standbeeld, ingekomen 18 april

2006, 2006-068RV.

- Marisstraat 11, plaatsen dakverdieping, ingekomen

19 april 2006, 2006-069RV.

- Fahrenheitstraat 40, plaatsen uitbouw, ingekomen

19 april 2006, 2006-070LV.

- Brugstraat 18, vernieuwen, veranderen voor- en

achtergevel en kapconstructie, ingekomen 20 april

2006, 2006-071LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend

- Kostverlorenstraat 131 te Zandvoort, vernieuwen

berging, verzonden 18 april 2006, 2006-033LV.

- Van Speijkstraat 26 te Zandvoort, plaatsen dak-

opbouw, verzonden 21 april 2006, 2006-014RV.

- Zandvoortselaan 222 te Bentveld, wijzigen gevel

garage, verzonden 18 april 2006, 2006-037LV.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Een dergel ijk verzoek dient vergezeld tegaanvaneen

afschrift van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend

- Kostverlorenstraat en Zeestraat (gemeentelijke

bomen), 4 iepen en 1 esdoorn, verleend 27 april 2006.

- Noodkap, de volgende kapvergunning is per direct

verleend in verband met acuut gevaar (artikel 4, lid

9, Bomenverordening 2005): Zandvoortselaan 341,

8 populieren, aanvraag ingekomen 19 april 2006,

bomen leveren omvalgevaar op doorvergevorder-

de stamrot, wel herp lantpl icht. Kapvergunning

verleend 20 april 2006.

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 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.
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Tennis

For Finance/TCZ weer naar winst
Het wordt steeds duidelijker

dat Tennisclub Zandvoort over

een goed eerste mixteam

beschikt. Ook de derde wed-

strijd van de competitie werd,

nu met opvallend gemak, door

onze 'plaatsgenoten' gewon-

nen. Na twee keer met 5-3 te

hebben gewonnen, kon TVVS

uit Enschede met 7-1 huis-

waarts keren.

Na de beide dames enkel par-

tijen was de stand nogi-i. rou-

tinier And rea v.d. Hurk was vele

malen te sterk voor Myrthe

Molenveld en won gemakke-

lijk met 6-3, 6-1. De uit het bui-

tenland teruggekeerde Babs

van Kampen moest echter nog

een beetje wennen. Het 15-jarige

(!) talent was niet opgewassen

tegen PaulineWong,i-6,o-6.

Met de heren enkel partijen

begon de zegetocht van Zand-

Basketbal

Het 15-jarige (!) talent

Babs van Kampen serveert

voort. Raoul Snijders had geen

kind aan Leander v.d. Vaart.

Vooral in de tweede set was de

Zandvoortse speler oppersterk,

6-4, 6-2. De van 't Melkhuisje

overgekomen Martijn van

Haaster moest in de eerste set

nog even warm lopen en ver-

loor die uiteindelijk door een

break in de elfde game, 5-7.

Toen echter was de wedstrijd

voor hem. Jeroen Heinhuis

kwam er niet meer aan te pas.

Na geconcentreerd de tweede

sette hebben bemachtigd (6-

3), stoomde Van Haaster door

en won gemakkelijk de nood-

zakelijke derde set met 6-1.

De dubbel partijen werden ook

een prooi van de spelers van

coach Hans Schmidt. V.d. Hurk

en Mireille Bink waren snel

klaar met hun opponenten, 6-

o, 6-1. Ook de heren lieten er

geen gras over groeien. Met 6-

4 en 6-1 kregen zij wel wat

meer tegenstand maar niet

meer dan dat. Nadat de beide

mixed dubbels waren afge-

werkt (6-0, 6-2 en 6-4, 6-0),

werd het duidelijk dat

Zandvoort dit jaar hoge ogen

gaat gooien voor het kampi-

oenschap in de hoofdklasse.

Softballers beginnen met winst op THB
Het herensoftbalteam van ZSC

is de competitie begonnen

met een 10-9 thuisoverwin-

ning op het Haarlemse THB.

ZSC stelde de zege pas in de

slotinning veilig. Catcher Edgar

Koper had met twee solo-

homeruns een belangrijk aan-

deel in de winst.

Het begin was voor ZSC dat in

de gelijkmakende ie slagbeurt,

dooreen homerun van Edgar

Koper en honkslagenvan de

Jong en Marcel Paap, een 3-0

voorsprong nam. In de 2e slag-

beurt kwam THB echter sterk

terug en wist de achterstand

om te buigen in een 3-9 voor-

sprong. ZSC-pitcher Tjeerd

Buijs kreeg 7 honkslagen te

verwerken, die met een drietal

veldfouten goed waren voor de

productie van de Haarlemmers.

In de gelijkmakende slagbeurt

kon ZSC iets terug doen door

hits van Tjeerd Buijs en Edgar

Koper, waarop ook Ruud Bijl

nog over de thuisplaat kwam
en de achterstand werd gere-

duceerd tot 6-9. ZSC-werper

Buijs kreeg steeds meer vat op

Basketbal

Lions dwingt promotie af
De beslissingswedstrijd die de heren van Lions zaterdagavond

in Beverwijk moesten spelen om een plaats in de eerste

klasse, is door onze plaatsgenoten met goed gevolg afgelopen.

In een niet bijster goede, maar wel spannende wedstrijd werd

Lisse met een 59-66 terug naar huis gestuurd.

Vanaf het begin was het dui-

delijk dat in deze wedstrijd de

belangen groot waren. Nooit

is Lisse in hun eigen spel kun-

nen komen en stond het vanaf

de jump-off op achterstand.

Slechts één keer kwamen de

bollenboeren op voorsprong

maar door geconcentreerd spel

van de Zandvoorters was dat

maar voor even.

Lions. Hierdoor moest er van

grote afstand geschoten wor-

den. Ook was het balverlies van

de Lissenaren debet aan diver-

se fastbreaks waardoor Lions

steeds weer op voorsprong

bleef. Via een stand van 39-42

bij het begin van het vierde

kwart, werd het uiteindelijk

een verdiende 59-66 overwin-

ning en kunnen onze plaats-

Ron v.d. Meij (5J vraagt om de bal

Grote man bij Zandvoort was

dit keer onbetwist Ron v.d.

Meij. Vooral toen speler-coach

Marvin Martina in het begin

van het derde kwart door een

enkelblessure voortijdig naar

de kant moest, steunde Lions

op het scorende vermogen van

de lange en sterke Van de Meij,

die werkelijk regeerde onder

de borden. Duidelijk was dat

Lisse grote moeite had met de

strakke zoneverdediging van

genoten zich gaan opmaken
voor de eerste klasse.

Voor het komende seizoen zal

er wel uitgekeken moeten

worden naar versterking in de

breedte, want de basis van het

eerste team is een beetje te

smal om met een goed gevoel

deze competitie in te gaan.

Topscores bij Lions: Ron v.d.

Meij 20,Jeremy van Nederend

13, Marvin Martina 11.

Foto:OvM Fotografie

de slagmensen van THB en

hield, met behulpvan z'n veld,

de thuisplaat schoon. ZSC

daarentegen wist in de 4e

slagbeurt terug te komen tot

9-9, onder meer door de twee-

de homerun van catcher Edgar

Koper. In de 5e en laatste

inning kwam THB niet tot sco-

ren. Mark Paap hielp ZSC aan

de eerste winst door naamge-

noot Marcel Paap met een

fraaie honkslag over de thuis-

plaat te helpen, waarmee de

wedstrijd eindigde in een 10-9

overwinning voor ZSC.

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze

adverteerders

kunnen wij u op

de hoogte houden

van alles wat in

Zandvoort leeft.

De adverteerders

in de krant van

deze week zijn:

(in alfabetische

volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Auto Strijder

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Boudoir Pers. & Inter Styling

Bruna Balkenende

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Familie Restaurant/t

Greeven, Makelaardij o.g.

Havenaar, Bouwbedrijf

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

K.V.S.A.

Monuta
Netexpo Internet

P.van Kleeff

S.V. Zandvoort

Trade Ard

Van derValk & Swart notaris

Van Schaik, makelaar

Vrijehuizenmarkt.nl

Willemse Elektrotechniek

Wok Palace

Zandvoort Optiek

£>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

WILHELMINAWEG 16 ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen, zeer charmante

en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voor -en achtertuin en oprit

• De woning beschikt over authentieke details

• L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers.

• Woonopp. ca. 180 m 2
,
perceelopp. 479 m 2

Vraagprijs: € 789.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 MYPl'Vmi Jk
m*op m

V

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT
• Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de

6 e en 7e verdieping gelegen met fantastisch uitzicht

• L-vormige living (65 m 2
), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer
• Dit penthouse beschikt over vele extra's en is absoluut

een bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 230 m 2

Appartement: € 625.000,-

Per garage: € 30.000,- (3 stuks)

HALTESTRAAT 33 (beleggingsobject) ZANDVOORT

• Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,

deze word verkocht in verhuurde staat

• Royale 2-kamerbovenwoning met eigen entree

• Royale woonkamer van ca. 32 m 2

• Moderne keuken, moderne badkamer
• Balkon aan de voorzijde

• Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

Koopprijs: € 395.000,-

VAN OSTADESTRAAT 12 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis

met voor- en achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers, moderne badkamer
• Het pand heeft een verrassende indeling!

• Gehele woning voorzien van dubbel glas

• Woonopp. ca. 130 m 2
,
perceelopp. 126 m 2

Vraagprijs: € 359.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
va, LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VAN GALENSTRAAT 110 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamer parterrehoekappartement

met royale tuin (ca. 55 m 2

)

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

en nette badkamer
• Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

HOGEWEG 74 ZANDVOORT

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900

• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers

en een zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 220 m 2
, zomerhuis ca. 80 m 2

• Perceeloppervlakte 338 m 2

Vraagprijs: € 695.000,-

DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

• Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement

met zonnig balkon en zeezicht

• Op de 2" verdieping gelegen en v.v. een moderne

keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas

• Gebouw is voorzien van lift

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: €224.500,-
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Zes inwoners onderscheiden

In een propvolle raadszaal reikte burgemeester Van der

Heijden vrijdagochtend vier Koninklijke Onderscheidingen

uit. Vier inwoners werden met een 'smoes' naar het raad-

huis gelokt, waar ze werden ontvangen door familie en

bekenden. Van de twee andere plaatsgenoten die een onder-

scheiding kregen, trok Hans Sprenkeling vrijdagochtend

naar Den Haag voor een zakelijk gesprek en moest burge-

meester Van der Heijden voor Herman Heidoorn naar het

ziekenhuis waar diens echtgenote verblijft.

Vlnr. Wim Woerde, Jacob Kerkman,

Harry Lemmens, voorzitter

van de Stichting Viering

Nationale Feestdagen, ontving

als eerste zijn benoeming tot

Lid in de orde van Oranje

Nassau. Lemmens is ook actief

voor de scoutinggroep Scouting

Stella Maris - St. Willibrord us.

De Mannetjes

Zeepkistenrace succes

Harry lemmens, Thys Ockersen en de Burgemeester

heeft gedaan als vrijwillige poli-

tieman, voor de Protestantse

Kerk, voor het Genootschap

Oud Zandvoort en belangen-

behartigingen, met name bin-

nen de bewonersgroep Oud
Noord. Daarnaast was hij

tien jaar voetbalarbiter en

bestuurslid van de Haarlemsche

Scheidsrechters

Vereniging.

Wim Woerde
sloot de rij. Hij

is zeer actief

geweest op het

gebied van sport,

met name de

voetbalsport in

Haarlem, en

in het vrijwil-

ligerwerk in

Zandvoort. Hij

was onder

andere voorzit-

'Misschien de volgende

keer de Formule i in het

l voorprogramma?' J

Thys Ockersen werd Lid in de

orde van Oranje Nassau, omdat

hij veel voor de Nederlandse

cinematografie heeft gedaan.

In Zandvoort is hij de initiatief-

nemervan de Filmclub Simon

van Collem. Ook schreef hij

twee boekjes over zijn leven in

Zandvoort.

Jacob Kerkman Azn werd

benoemd tot Lid in de orde van

Oranje Nassau, omdat hij veel

tervan het internationale voet-

baltoernooi om de Haarlem

Cup, had vele functies bij de

sportvereniging TYBB en

SportSupport Kennemerland.

Herman Heidoorn was wel

aanwezig in de raadszaal om
als lid van de bewonersproject-

groep Oud-Noord de uitreiking

aan de heer Kerkman bij te

wonen. Enigetijd laterwerd hij

tijdens het bezoek aan zijn

vrouw in het ziekenhuis opge-

wacht door burgemeester Van

der Heijden, die hem liet weten

dat ook hij benoemd was tot Lid

in de orde van Oranje Nassau.

Heidoorn is zeer actief geweest

op het gebied van sport (voet-

bal en bridge), welzijn en belan-

genbehartiging en dan met

name binnen de bewoners-

groep Oud Noord.

Hans Sprenkeling

Hans Sprenkeling werd in

Den Haag, tijdens een bijeen-

komst op het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat, met een

groot aantal andere personen

uit de sector vervoer en verkeer,

verrast met een onderscheiding

uit handen van minister Carla

Peijs. Sprenkeling heeft zich bij-

zonder ingezet als vrijwilliger

(walbaas) bij de Koninklijke

Nederlandse Redding Maat-

schappij in Zandvoort.

Traée Ard
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Geldig t/m zondag 7 mei

• 4tompoucen€ 4,95

• Jumbo saucijzenbroodje

€1,-

• Heeloatbrandf 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

NIEUWE

GUCCI
ZONNEBRILLEN

ZIJN BINNEN

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Herdenkingsgelegenheden

4 mei - u vindt ze in de

gemeentelijke publicatie
Gemeente Zandvoort

Herman Heidoorn en zijn echtgenote
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Kerkdiensten

ZONDAG 7 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk,Ju/ianaweg

10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Drieuis

Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-

bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april

en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,

Wilhelminaplein Heemstede

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

7
e Communieviering

Burgerlijke stand

22 april 2006 -28 april 2006

Geboren:

Alyssa Laurentia, dochtervan: Docampo Aguiar,

Alejandro en: van der Moolen, Jeanine.

Rudolphine Elisabeth Karin, dochter van: Maathuis,

Michiel Adriaan en: Abas, Fleur Elisabeth

Rudolphine.

Stef, zoon van: Hendriks, Bart Jeroen en: van

Maanen, Marleen.

Ca miei Geert Victor, zoon van: Hilberts, Hendrik en:

Van Hoever, Katja Remi Hélen e.

Ondertrouwd:

Faas, Maarten Jozef en: Vihervaara, Marianne Elise.

van Gelder, Olaf Christiaan emTaams, Daphne

Martine.

Gehuwd:
Hart, James Frank en: Wisse, Nico Ie Catherine

Jacqueline.

Zuid weg, Se bast ia an Rogier en : Hrinova, Monika.

Overleden:

Schelvis ge b. van Ca m pen, Mart ha Louiza,

oud 90 jaar.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken etke avond geopend!

Mei Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 4 ^B 04.30 08.54 16.58 21.29

Vr 5 - 05.10 09.58 17.49 22.38

Za 6 ^B 05.38 11.34 18.54 ^B
Zo 7 00.18 06.39 13.04 20.09 -

Ma 8 01.34 08.24 13.49 21.28 ^B
Di 9 02.20 09.29 14.33 22.29 -

Wo 10 03.00 10.19 15.09 23.08 H
Do 11 03.29 10.58 15.43 23.48

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

PWP

.

Stelt
jJ*TJÉ Hj

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra rr

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Keep them rolling

langs Zandvoortse strand

De club van liefheb-

bers van oude militai-

re voertuigen, Keep

them rolling, maakt
op bevrijdingsdag een

tussenstop bij strand-

paviljoen Maritiem.

Zij zijn dan op weg
naar Schevingen

alwaar ze meedoen
aan een grote parade.

Amerikaanse half-track

's Morgens om 08.30 uur gaan

circa dertig oude legervoertui-

gen op het Umuidense strand

voor start voor deze monster-

rit. Een van de organisatoren,

Nico Vos: "We hebben toe-

stemming om via het strand

naar Schevingen te rijden,

maar we moeten ons aan

allerlei strikte regels houden.

Zo mogen we niet harder dan

12 kilometer per uur rijden,

mogen we niet breder dan

met twee voertuigen rijdenen

als er een tussenstop is, mogen

we onze voertuigen alleen

maar met de neus richting het

zuiden laten staan. Ook mogen

Promotie Zandvoort
laat te wensen over

Het toeristenseizoen is in Zandvoort met de stille trom van

start gegaan. De strandpaviljoens zijn weer uit de motten-

ballen gehaald; de terrassen vullen zich. De badplaats

Zandvoort komt weer tot leven. Echter, de gebruikelijke fees-

telijke aftrap is achterwege gebleven.

Door Ton Timmermans

Promotie van Zandvoort ram-

melt. Toerisme Noord-Holland,

VVV-Zuidkennemerland, On-

dernemers Vereniging Zand-

voort (OVZ) en het gemeente-

bestuur laten daarbij steken

vallen. In de "Recreatiekrant

Noord-Holland"worden festi-

viteiten genoemd van Noord-

Hollandse gemeenten. Zand-

voort echter, brengt het niet

Cartoon

verder dan de mededeling

'Winkels geopend op zondag'

en met achter in de krant: 'wat

te denken van een (fietstocht-

je over het Circuit Zandvoort?'

De Recreatiekrant is volgens

opdruk een gezamenlijke uit-

gave van Toerisme Noord-

Holland en de VVV's. Navraag

leert echter dat een en ander

samen met de Provinciale

Overheid tot stand is geko-

Hans van Pelt

B£VRiJQÏ - 61 JAfiRLffTER

we niet van het strand af, dus

een ritje door het centrum van

Zandvoort is helaas verboden."

Vorigjaar mochten de

liefhebbers nog wel

Zandvoort binnenrijden.

Veel Zandvoorters en

hun gasten hebben zich

toen vermaakt met de

oude legervoertuigen,

waarvan de meesten

hebben meegedaan in

deTweede Wereldoorlog.

Het merendeel van de

wagens die dit jaar mee zullen

rijden zijn zogenaamde
Willy's, in de volksmond Jeep

genoemd. Ook zullen er dit

jaar half-tracks te zien zijn.

Voertuigen die aan de voorkant

wielen hebben en aan de

achterkant door rupsbanden

worden voortgedreven, één

daarvan wordt dooreen dame

men. Waarom uitgebreide

Zandvoort-informatie ont-

breekt? Promotie Noord-

Holland
:

"Bij hetter perse gaan

hadden we geen gegevens."

Hoewel zeer kien op iedere

mogelijkheid tot promotie,

zegt OVZ niet op de hoogte

te zijn van de Recreatiekrant:

"Met verbazing hebben we
kennis genomen van de sum-

miere berichtgeving; zeker voor

zo'n grote badplaats als

Zandvoort is bekendheid van

belang. De verantwoordelijke

ambtenaar zullen we hierop

aanspreken."

Volgens gemeentelijk woord-

voerderTon van Heemst, moet

er niet teveel waarde worden

toegekend aan soortgelijke

gedrukte media:"De impact

ervan is vrij gering. De wereld

vergaat niet als we hier en

daar in een overzicht ontbre-

ken. Het gaat er om dat de

gast tijdens zijn bezoek een

mooi plaatje van de badplaats

op zijn netvlies krijgt."

Zandvoortse Courant

gereden. Waar normaal gespro-

ken veel CMG's meedoen, is dat

er dit jaar slechts één.Vos:"Wel

een mooi gezicht hoor zo een

CMG, alleen ze verbruiken een

sloot aan benzine en die is op

het ogenblik niet te betalen,

vandaar."

'Keep them rolling' is in 1972

opgericht en heeft op het

ogenblik circa 1200 leden over

het hele land verspreidt.

Sommige leden hebben maar

één voertuig, maar er zijn erbij

die er wel drie of vier hebben.

Vorigjaar is de actieve club

met ongeveer 3500 voertuigen

naarde Normand ië gereden,

waar ze deelnamen aan de

grote herdenkingsparades. De

tussenstop op het Zandvoortse

strand is bij Club Maritime en

wordt daar vrijdag 5 mei rond

10.30 uur verwacht.

Ook VVV Zuid-Kennemerland

wast zijn handen in onschuld:

"Wij leveren slechts de in-

frastructuur", verduidelijkt

een medewerker van het

Haarlemse hoofdkantoor,

"de data werden te laat

aangeleverd". VVV-directeur

Peer Sips bestempelt dit

antwoord als "...een al te

gemakkelijke aanname en het

is iets wat wij eens zouden

moeten uitzoeken". De VVV
zal alles in het werk gaan stel-

len de gegevens van dejaarlijk-

se evenementen vroegtijdig

boven tafel te krijgen. "Maar

die worden pas officieel als

de vergunningen verleend

zijn en dat is veel te laat om
in de brochures opgenomen
te krijgen. Niet alleen werkt

de bestaande methode traag,

ook de organisatoren werken

niet altijd mee", meent de

VVV-directeur. Sips geeft

te kennen ervan overtuigd

te zijn dat "...aan de hele

systematiek een hoop te

verbeteren valt..."
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Column

Vrijdag 5 mei:

bijzondere Genootschapsavond
In het kader van de viering

van Bevrijdingsdag wordt op

vrijdag 5 mei een bijzondere

Genootschapsavond gehouden

in Gebouw De Krocht. Vanwege

het speciale karaktervan de avond

is deze ook voor niet-leden toe-

gankelijk.Vanaf 19.15 uur is de zaal

open en wordt de gebruikelijke

diapresentatie gehouden. Vanaf

20.10 uur worden historische beel-

den getoond over 'De bezetting

en bevrijding van Zandvoort'. Na

de pauze is een compilatie te zien

van historische Zandvoortse beel-

den uit de periode 1940 - 1945.

Hetzelfde programma wordt in

de middaguren gedraaid tijdens

de feestmiddag voor ouderen,

eveneens in De Krocht.

Goedkoop eten ver

buiten de deur

Jammer dat ons voorjaars-

weerte wensen over laat. Zo

loopje in een t shirt. Zo kun

je de winterjas weer aan.

Zitten op een terrasje op het

strand is er (nog) niet bij.

Jammer. Met koninginnedag

verwacht je zwoele dagen en

stralend weer. In Zandvoort

mochten we toch nog niet

klagen. Het bleef in ieder

geval droog! In Spanje waren

de temperaturen beter.

Hoewel de avonden fris

waren, was het vooral de eer-

ste week genieten. Vrienden

van ons zaten wat noordelij-

ker. Ook aan de kust. "Gaan

we gezellig met elkaar lun-

chen ? Wij kennen een prima

restaurantje", zei onze vriend.

"Niet heel erg Spaans maar

goedkoop én lekker." Nu is

Spanje tegenwoordig niet

meer zo goedkoop. Ook de

euro heeft hier schijnbaar

zijn sporen achtergelaten. Als

je echter goed zoekt zijn ze er

nog. Tentjes met ruime ter-

rassen. Het buiten gebeuren

was druk bezet. Met enig

geschuif was er plaats.

Konden we zes stoelen aan

schuiven. "Het is een Engels

tent", legde de vriend uit. "Als

je hier eet, krijg je een fles

wijn. Gratis. Per persoon."Met

ogen op steeltjes keek ik naar

de menulijst. Echt waar? Drie

gangen, voor €5,95 per

menu. In mijn beste Spaans

bestelde ik een ander menu.

't Koste wel €7,95. Lamsvlees

was ook hier 'duurder'. De

ober keek me niet begrijpend

aan. Spaans? Dat verstond hij

niet. Ik moest het in 't Engels

herhalen. Grinnikend wacht-

ten we op onze maaltijd.

Jawel. Drie gangen. Plus toe-

tje. Eerlijk. We hebben sma-

kelijk gegeten. Geen haute

cuisine. Maar lekker. De reke-

ning, plus een fles water (en

gratis brood): € 41,05. Voor

zes personen. En of we, plea-

se, de overige drie niet opge-

dronken flessen wijn méé
wilden nemen. Dat hebben

we graag gedaan. Spanje?
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OPEN DAG KNRM o.a. Meevaren met de
reddingboot? Kom naar het Boothuis,

Thorbeckestraat 6,10.00 -16.00 uur.

Jazz in Zandvoort,

Frits Landesbergen en John Engels.

Lokatie: De Krocht, aanvang H-3 uur -

Zandvoort Darts Open Jeugd,

voor 9 t/m 16 jarigen.

Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

Urban Beach Festival 2006
Cultureel evenement, Badhuisplein.

Streetdance/Hip-hop demonstratie
op Gast hu is plein, door dansers van
Studio n8.Tijd: 15. 30-16.00 uur.

Iedereen kan meedoen!

Week van de Zee: Gezellig cultureel

evenement in centrum van Zandvoort:

live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-

gende workshops en kraampjes

Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

Kerkplein concert

Concert "de mooiste film melodieën".

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop collecte voor|

de restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,

Esther in 't Groen - viool,

JosjeGoudswaard -

DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum

Historische Zandvoort Trophy,

Circuit Park Zandvoort.
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Takje JFii/e
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horeca-
bedrijf op het strand in zandvoort met drie

zalen en een groot terras.

Naast een regulier strandbedrijf voeren wij

een Frans en internationaal georiënteerde

keuken en bieden wij ruimte voor
vergaderingen, seminars, presentaties,

huwelijksparty's E.D.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ

HANDIGE STOELENMAN
VANAF 25 JAAR

TER VERSTERKING VAN DE KEUKENBRIGADE ZOEKEN

WIJ

AANKOMEND KOK
VANAF 18 JAAR

SALARIËRING CONFORM DE HORECA CAO

u kunt uw sollicitatie richten aan
Take Five aan Zee b.v.

T.a.v. de heerC.Kuin
Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl
Voor meer informatie: 023-5716119 /

www.tfaz.nl p»F

IJzerhandel Zonlvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

™
Skïtio-n en in broak-

bcvcsligingen met
eigci montagcdienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 10

MOrttttgA völgtMTS Politie KéurfflKifc VtHhcj VtDiium

Unwhbn Uitmathl* Zorrtfrowt'

Eethuys-Café

De Zandvoorter
is per direct op zoek naar

vlotte, leuke medewerkers/sters.

(werktijden in overleg)

Tel.: 023-5713909 / 06 - 21 54 88 45

Gebouw

IJazz in Zandvoort
Zondagmiddag 7 mei 2006

Frits Landesbergen (vibrafoon)

en John Engels

Zaal open: 14.00 uur Toegang: 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort

Tel. 06 - 546 779 47
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Politiek Interview

Michael van Praag:
een idealist die van aanpakken weet

Hij liet de wedstrijd Ajax-

Sparta lopen om mensen

in zijn woonplaats

Bentveld te overtuigen op

hem te stemmen. Deze

eenvoudige manier van

stemmenwerven heeft

gewerkt. Met 785 stem-

men was Michael van

Praag de man met de

meeste voorkeurstem-

men na de afgelopen

gemeenteraadsverkiezin-

gen. Als raadslid van de

VVD kan Van Praag deze

ambtsperiode laten zien

wat hij voor de gemeente

Zandvoort in petto heeft.

Door Lenna van den Haak

Het was niet de bedoeling dat

Van Praag op een verkiesbare

plek zou komen: "Ik ben

gevraagd als lijstduwer. Dat

vond ik prima want ik had ook

helemaal geen tijd om mij

verkiesbaar te stellen. Maar
toen ik me wat meer ging

inlezen en wat meer begon te

interesseren, kwam bij mij

de gedachte op om met wel

verkiesbaar stellen."

En zo verkocht Van Praag zijn

elektronicabedrijf op Schiphol,

werd lid van de VVD en ging

voor raadslid. "Ik moet nog wel

vaak naar het buitenland voor

de UEFA, maar de raadsver-

gaderingen staan vast en daar

zal ik zeker aanwezig zijn",

pareert hij kritiek.

Maar wat is zijn band met

Zandvoort? "Ik kom hier al van

kinds af aan. We woonden
in Amsterdam aan het Spui

en gingen met de blauwe tram

naar de badplaats. Ik hielp

mijn vrienden vroeger met

geluidsinstallaties opzetten in

Zandvoortse horecagelegen-

heden en mijn schoonfamilie

woont hier. Ik voel me erg ver-

bonden met Zandvoort", zegt

de oud Ajax voorzitter.

Zeer enthousiast vertelt Van

Praag wat hij allemaal voor

grootse plannen heeft met

onze badplaats. Zijn prioriteit

is het zogenaamde'upgraden'

van Zandvoort. En niet alleen

voor de toeristen maar ook

-

voor de inwoners:"Er is vooral

voor kinderen weinigvertier. Ik

wil een grote speeltuin met

voor de ouders een eetgele-

genheid. Geen trapveldjes of

wipkippen, maar gewoon een

grote speeltuin/'Verder vindt hij

dat er meer groen moet komen

en dat de Middenboulevard

verbeterd moet worden.

"Zandvoort is een badplaats,

geen forenzendorp. Onze

economie moet het hebben

van toerisme, hotels, pensions,

winkels, noem maar op. Niet

van die 17.000 inwoners die

hier wonen. En ik geloof dat

de kwaliteit van wonen in

Zandvoort gepaard gaat met

een goed toeristisch beleid",

geeft als zijn mening.

Maar niet alleen de politiek

moet zijn bijdrage leveren, de

inwoners moeten volgens Van

Praag zelf ook meewerken:

"Ruim hondenpoep op in

plaats van datje het op straat

laat liggen, gooi je eigen troep

in de prullenbakken en

Zandvoort ziet er al een stuk

verzorgder uit."

Om alles voor elkaarte krijgen

wil Van Praag vooral goed com-

municeren met de juiste men-

sen en partijen. "Ik weet dat

sommige dingen al honderd

keer besproken zijn, maar er

zijn nieuwe mensen in de raad

en de tijdgeest is er klaar voor.

Nu is het tijd om Zandvoort

meer allure te geven. Misschien

lijk ik wel een idealist, maar die

dromen alleen maar. Ik ben een

man van aanpakken", aldus de

nieuwbakken politicus.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Witte acacia

Er zijn veel vragen gekomen
over het plaatsen van de

bomen Robina pseudo-

acacia die in het voorjaar

2007 geplant worden

in de Zandvoortselaan. De

bestaande Platanen worden

vervangen voor de witte

acacia waarvan, via onze

informatie, de bast, zaden en

bladeren giftig zijn. De afde-

ling PL ontwikkeling en

beheer van de gemeente
heeft ondertussen navraag

gedaan bij diverse kwekers

en een bioloog/ecoloog over

de giftigheid van de witte

acacia. Volgens de gemeen-

telijke afdeling is de volgen-

de conclusie gemaakt; bij

oriëntatie van de boom is

door geen enkele kweker het

aspect giftigheid genoemd.

Alleen door het eten van

grote hoeveelheden van

takken en/of bloemen zou dit

gevaarlijk kunnen zijn. Dit

geldt overigens voor meerdere

soorten bomen (zoals de gou-

den regen red.). Het is geen

reden, zegt de gemeente, om
de boom niet te planten. Het

blijft een vreemde zaak dat de

gemeente voorbij gaat aan

het feit dat de boom te boek

staat als zijnde giftig. Daar

hoef je geen bioloog of

ecoloog voor te zijn. Gewoon
de zoekopdracht op Internet

intikken.

Laan effect

een flink postuur krijgt. Om te

laten zien wat er bedoeld

wordt met een laan effect is

er een foto geplaatst van

de Zandvoortselaan anno

1904 gezien vanaf de toen-

malige tol en gemaakt door

de heerA. Bakels. De bomen
op de foto zijn iepen die, van-

wege de iepziekte, gekapt

zijn. De Zandvoortselaan kan

beter omgedoopt worden in

Zandvoorterweg, want een

echte laan zal het nooit meer

worden.

Armoe troef

Op de raadsvergadering van

25 april in het Raadhuis, tijdens

het stemmen van onder ande-

re de benoemingen van com-

missieleden, viel mijn mond
van verbazing open. De stem-

briefjes werden door de bode

opgehaald in een glazen

waterkaraf. Het laatste stem-

briefje nummer 16 moest er

in gepropt worden, gelukkig

was de heer van Praag (VVD)

afwezig want briefje nummer
17 had er niet meer bij gekund.

Zou er in het Raadhuis niet

ergenseen mooie tinnen beker

staan als vervanger voor de

glazen karaf? Dit was echt

Zandvoort op z'n smalst.

Kamertjes

De raadsperiode 2006-2010

begint al goed. Ingrid de Leeuw

(SP) wilde een agendapunt

toevoegen op de raadsver-

gaderingvan 25 april over'het

We stelden in het zelfde

berichtje in oog en oor week

13 ook een vraag of de witte

acacia een laan effect zou

kunnen geven? Voor een laan

resultaat heeft deze boom
een te grillige kroon en het

duurt vrij lang voor de boom

gerucht'dat zij had vernomen.

Zij had namelijk in de wandel-

gangen gehoord dat de nieu-

we wethouders hun werkplek

te klein vinden en zij daarom

een grotere kamer zouden wil-

len. Ook Gert Jan B lu ijs (CDA)

bevestigde het gerucht en

wilde eveneens duidelijkheid.

De voorzitter, burgemeester

Van der Heijden, stelde dat er

een 'magere vraag' van de

wethouders was gekomen.

Zodra er meer informatie is

overde binnenkamertjes van

de wethouders dan kan men
alsnog op een volgende ver-

gadering er een agendapunt

van maken.

Zeepkistenrace

Hoogtepunt van de geslaag-

de Koninginnedag was de

zeepkistenrace, waar ook de

KNRM aan mee deed met

een zelfgemaakte redding-

boot op wielen. De zeepkist

had te weinig vaart voor een

goed resultaat, maar met de

echte Annie Poulisse' hadden

de Zandvoortse redders later

op de avond en in de nacht

meer succes. Om 22.15 uur

kwam er een melding binnen

dat een zeiljacht in de proble-

men was. Al met al werd het

een erg laat en vermoeiend

Koninginnefeest 2006, want

even na vijf uur in de ochtend

kon de bemanning van de

'Annie Poulisse' eindelijk hun

bed in.

Nog even wennen op
Raadhuisplein?

Dat niet alleen de wegge-
bruikers moeten wennen aan

de nieuwe situatie op het

Raadhuisplein, bleek afge

lopen vrijdagmiddag. De

twee ondernemers van de

haringkraam begingen bij

het weghalen van hun

bedrijfswagen een verkeers-

overtreding, doordat hun

auto gedurende enkele

minuten geparkeerd stond

op het kleine stukje trottoir

voor het bordes van het raad-

huis. Het vergrijp werd direct

met harde hand gestraft door

twee surveillerende leden van

het regionale politiekorps, die

de haringverkopers op de

bon slingerden. Zowel de

haringverkopers als de agen-

ten deden op dat moment
hun werk, al was de wijze

waarop de overheidsdienaars

dat nodig achtten geen voor-

beeld van wat Zandvoort

voor ogen heeft als 'meest

MBK-vriendelijke gemeente!'



Donderdag 4 mei
ivm dodenherdenking

Feesten & Events
gehele dag gesloten

Vrijdag 5 mei 21.30 - 01.30

Celebration Days

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

'aterdag 6 mei
Celebration Days

Live muziek New Timeless + 70's DJ

21.00 - 01.30

Zondag 7 mei
Live muziek Dream Team

Donderdag 11 mei
Tropical Party

17.30 - 22.30

vanaf 20. 00

Vrijdag 12 mei 21.30 - 01.30

Celebration Days

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 13 mei
Live muziek Combe

21.30 - 01.30

17.30 - 22.30Zondag 14 mei 17.31

Dinner Show
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 19 mei 21.30 - 01.30

Live muziek Midland Youth Orchestra

Zaterdag 20 mei 21.30 - 01.30

Celebration Days

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zondag 21 mei
Live muziek Perfect Match

17.30 - 22.30

Vrijdag 26 mei 21.30 - 01.30

Celebration Days

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 27 mei
Live muziek Cross-Over

21.30 - 01.30

Zondag 28 mei 17.30-22.30
Dinner Show
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 31 mei
Special Ladies Day

19.00-23.00

Toernooien

Uitagenda *$«„

Holland Casino
Zandvoort
Mei 2006
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Zaterdag 6 mei

Celebration Days
Er is er één jarig...

Holland Casino bestaat 30 jaar en dat gaan we alvast

uitgebreid vieren op 6 mei.
• onze DJ zorgt voor swingende klanken uit de 70's

• wervelende discoshow van de tweemansformatie New Timeless met
muziek van Earth Wind & Fire, Diana Ross en Cool & the Gang.
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Dinsdag 9 mei
Dinsdag 30 mei

Bingotoernooi

Tournament Tuesday

Mystery Jackpot
Contanten in mei
De Mystery Jackpot die elke dag onverwachts bij alle speelautomaten kan vallen ongeacht de hoogte va

uw inworp, keren we speciaal voor deze maand 35 X €500,- CQSh uit.

Deze Mystery Jackpot loopt van 1 mei (vanaf 12.30 uur) tot en met 30 juni 2006.

Donderdag 11 mei

Dat wordt swingen met z'n allen!

Met swingende live optredens van:

• Eric Y Su Chocolate • Samba dansgroep Swing Brasil

• DJ Mix Master J • Salsa workshop van House of Salsa

Gratis schaafijs en lekkere exotische hapjes en gratis entree.

Woensdag 31 mei

Special Ladies Day
Pluk de dag...
Deze avond staat in het teken van genieten. Pluk de dag zouden

we willen zeggen.

• Carpe Diem serveert de heerlijkste cocktails

• Laser Aesthetic beantwoordt al uw vragen over cosmetische en

anti-aging technieken. Niemand minder dan Gerard Joling,

Dick Advocaat en Sugar Lee Hooper gingen u voor.

• Kans op een tegoedbon t.w.v. €250,- voor een cosmetische

behandeling.

• Entertainer Frank van Drunen zorgt voor een grote glimlach op

onze mond met typetjes en parodieën.

• Sunglasses laat u de nieuwe collecties zien van Dior, Chanel,

Gucci en Prada.
• Gratis entree en een gratis drankje van Carpe Diem (1 p.p.).

Mystery
Bonus
10 Aprilia scooters

Van 12 mei (vanaf 12.30 uur)

tot en met 30 juni 2006 valt

de Mystery Bonus maar liefst 10

keer. Kijk in het Casino op welke

speelautomaten dat zal zijn.

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uitte gaan.
Casino

Geslaagde Koninginnedag!

Zandvoort kan terugkijken op een fantastische Koninginnedag.

Waar elders in het land de weersomstandigheden parten

speelden, scheen in Zandvoort vrijwel de gehele dag de zon.

Een compilatie van de gebeurtenissen in woorden beeld:

Rommelmarkt
Het was amper zaterdagmor-

gen of de eerste plaatsen op

de traditionele Koninginne-

markt werden al afgebakend.

Het tijstip was toen rond de

klok van half drie! Bij zons-

opgangwas de rommelmarkt

ingericht. De vraag was hoe

het weer zich zou gaan hou-

den. Rond zes uur viel er even

een buitje maar daarna bleef

het ondanks een aantal don-

kere wolken die de zon soms

even afschermden droog.

Wie bij de honderd

kramen en honder-

den deelnemers zon-

der een kraam op de

markt rond keek kon

kiezen uit talloze

artikelen van ge-

bruikte electrische

apparatuur, CD's,

DVD's via boeken

tot nieuwe of

vrijwel nieuwe

kleding waaronder

een partij overhem

den van een tiental jaren

geleden die ergens bij een

familielid op zolder gevonden

waren.

Raadhuisplein

Gymnastiekvereniging OSS

verzorgde een boeiende

demonstratie op het Raad-

huisplein. De jonge turnsters

lieten zien wat ze in hun mars

hebben. Na deze opwarmer
was het woord aan burge-

meester Van der Heijden.

In zijn toespraak

feliciteerde de

burgervader

Koningin Beatrix

en haar familieleden,

die op dat moment on der veel

minder gunstige weersom-

standigheden een bezoek

brachten aan Zeewolde en

Almere in de provincie Flevo-

land. Na zijn toespraak gaf de

burgemeester het startsein

voor de jeugd die vanaf het

bordes tientallen rode, witte,

blauwe en uiteraard oranje

ballonnen mocht oplaten. Het

muzikale deel van de samen-

komst werd verzorgd door diri-

gent Wim de Vries en een koor

bestaande uit leden het

Zandvoorts Vrouwen- en

springkussens waren in de

Haltestraat en op het Gast-

huisplein opgesteld. Helaas

was de draaimolen, die voor

café Neuf stond, al na twee

rondjes draaien door zijn 'hoe-

ven' gestort. Ondertussen had-

den op het Gasthuisplein de

deelnemers aan de eerste

Zandvoortse zeepkistenrace

hun 'bolides' opgesteld om
zowel technisch als op origina-

liteit te worden gekeurd.

Dankzij het voortreffelijke weer

was het in de Haltestraat een

drukte van belang. Veel ouders

met vooral jonge kinderen

wisten de geboden gelegen-

heid te waarderen en sjokten

achter hun kroost aan.

Mannenkoor. De zingende

Zandvoorters kregen muzikaal

gezelschap van deScheveningse

Drumfanfare Duindorp. De

manifestatie op het Raad-

huisplein werd afgesloten met

het zingen van het Zandvoorts

volkslied.

Kinderspelen

De middag was vooral weg-

gelegd voor de wat jongere

Zandvoortse kinderen. Veel

Schminken, ravotten en zin-

gen: het kon allemaal. Het op

een na jongste raadslid van de

nieuwe gemeenteraad, Jerry

Kramer, had zich laten strikken

om de kleinsten te schminken

en hij kweet zich voortreffelijk

van zijn taak. Veel jonge vrij-

willigers waren ingezet bij de

diverse spring- en klauterkus-

sen en ook de karaoke had

veel bekijks.

Zeepkistenrace

Klap op de Koninginnedag-

vuurpijl was de zeepkistenrace.

Organisator Arlan Berg had vijf

categorieën ingedeeld en voor

iedere categorie waren er

drie prijzen door sponsoren

beschikbaar gesteld. Gestart

werd ervanaf een container

die ter hoogte van de

Schoolstraat was neergezet.

Door middel van een vorkhef-

truck werden de zeepkisten

naar boven getild. De burge-

meester was zo goed om de

eerste deelne

mer door mid-

del van een start

pistool te laten vertrekken en

dat was het sein voor één van

de boeiendste onderdelen van

Koninginnedag sinds mensen-

heugenis. Werkelijk honderden

toeschouwers hadden zich

langs het korte parcours opge-

steld om vooral maar

die in dejaren zeventig werd

gebruikt door het Zandvoortse

zeskamp team de snelste. De

opa en vader van Martijn

Jacobs hadden toentertijd

niets te missen. De wonderlijk-

ste uitingen van huisvlijt kwa-

men naar beneden: van

Formulei auto's tot oliedrums

en van een door middel van

touwen samengebonden
zeepkist tot een futuristische

auto. Lang niet iedereen redde

definish en menig deelnemer

eindigde in de strobalen. Van

de karren die wel de eindstreep

haalden was de oude zeepkist

meer dan 400
uur arbeid in de tap kar gesto-

ken en die was nog in origine-

le staat. Ook de helm van

Jacobs sr. werd door de huidi-

ge bestuurder gedragen.

Nadat alle wagens, op een

enkel na die was gesneuveld,

twee keer naar beneden waren

gekomen kon Berg de uitslag

bekend maken. Hij kon tevens

terugzien op een Koninginne-

dagonderdeel dat nu niet

meer weg is te denken.

Uitslag van de eerste Zandvoortse zeepkistenrace:

Categorie 4 tot en met 7 jaar: ie prijs Tommy Rasch,

2e prijs Thomas van de Vliet, 3e prijs Bart Keur

Categorie 8 tot en met 12 jaar: ie prijs J es per Rasch,

2e prijs Lesley Loosde prijs Stanley Brouwer & Wesley Sebregts

Categorie 13 toten met 17 jaar: ie prijs Robby en Jim,

2e prijs Rony Koekhoven, 3e prijs Dylan de Boer

Categorie 18 jaar en ouder: ie prijs Martijn Jacobs,

2e prijs Andy Meerten &; Andy Fabry, 3e prijs Mark Simons

Origineelste zeepkist: ie prijs Jasper&Menno Scouting Stel la

Maris - St. Wi II ibrord us 2e prijs Luuk Koote, 3e prijs Victor Bol

De Pechvogel: Thomas Kroo

4>
HoLLand Casino Zandvoort, BadhuispLein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hoLLandcasino.nL/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum Leeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.



Profileer nu van de Polo Optive!

Standaard is geen optie meer.

Volkswagen Polo Optive
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Auto Strijder Zandvoort

Zanchraort &nrg. v. Alptwrtslraat 102 - Tel 023 57..' 145 65

Na ruim 20 jaar weer een GRAND PRIX in Zandvoort

Stichting Zandvoort
8 Promotie

feliciteert

het Circuit en \
Zandvoort

met de komst van A I GP

Zandvoort is wereldberoemd geworden dankzij de Grand

Prix races. De media-aandacht voor de autosport zet

Zandvoort internationaal op de kaart en zorgt voor extra

gasten in ons dorp.

De AIGP is een fantastisch evenement op het Circuit waar

heel het dorp van mee profiteert dankzij krantenartikelen en

televisiebeelden, duizenden extra overnachtingen en de gezel-

lige drukte in het dorp. En dit keer buiten het hoofdseizoen!

Wij wensen het Circuit, de gemeente en alle ondernemers

in het dorp veel enthousiasme toe om van dit evenement

een succes te maken zodat de Al GP jaarlijks terugkomt.

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Te Koop:

Onderschuifbed 80x190:

€ 40,= incl. matrassen.

Tevens blank houten

inklapbare kinderstoel,

zgan:€ 20,=

Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen,

etc.Casthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Grand Café 25 zoekt:

Horeca- medewerkster,

ca. 30 uur per week.

Min. leeftijd 23 jr. Met
ervaring. Inlichtingen:

Daniëlle Pront,

tel. 5713510

Baby- kinderkamer

schilderijtjes

Unieke en betaalbare

schilderijtjes voor de

baby- en of kinderkamer

vindt u op: www.klein-

tjeskunst.nl Voor meer
info bezoek de site!

Gezocht:

woonruimte in

Zandvoort of omgeving.

Voor 1 of 2 personen.

Tel. 5716855

Hiep hiep Hoera: Clara

Nijssen wordt op 4 mei
80 jaar!

Gefeliciteerd!! Een fijne

dag met kinderen, klein-

kinderen en familie.

Gediplomeerde
hondentrimster komt

bij u thuis volgens

afspraak. Tel. 5713368

(evt.voicemail inspreken)

ZANDKORRELS INVULBON 1

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

Geen goederen met een waarde boven

2

3

4

5

de€ 500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties
6

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

7

8

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam).

Telefoon.

Let op: Met ZandvoortPas

50% korting op een Zandkor

(zowel particulier als zakelijk)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

K \r- mvnkoofi wi ihuwi j^Tfc.

BUIG th - oa pi J$k ^jg^
www.autabadrijfzandvooii.nl
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JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Na al het dames geweld weer eens een jongen, die het trouwens geweldig

vindt om in de krant te komen. Samen met zijn vriend Arnold Oosterom,

die ik ook al eens heb geïnterviewd, zit Niek Drommel tegen over me.

"Heb je een leeg kladblok, want hij heeft aardig wat over Zandvoort te

vertellen!" was het advies van Niek's moeder, toen ik belde of Niek mee
wilde doen. Niek Drommel is op 3 februari 1993 geboren. Hij woont samen
met zijn ouders en zuster Merel lekker dicht bij het strand. De familie

Drommel bestaat verder nog uit een kleine hond, een parkiet, vijf

cavia's, drie vissen en een paard.

en dan vooral in zijn leeftijds-

categorie. Alles is weg in Zand-

voort: de kermis, het Dolf i ra ma
waar je leuk kon skaten, het

zwembad is te duur, geen rails

waarop je kunt stunten. Nee,

Niek vindt het allemaal tien

keer niks en Arnold bevestigt

het, want ook hij is ontevreden.

Nu is er sinds kort op het plein

bij de Arie Koperflat een schans

gekomen, maar daar is alles

mis mee. Het ding geeft te veel

lawaai en er is geen aanzetstuk

om te springen. Zo technisch

ben ik niet met betrekking tot

skate banen, dus ik waag me er

niet aan om te schrijven wat

er nog meer aan ontbreekt. De

gemeente heeft geen verstand

van dat soort zaken, vinden

Niek en Arnold, trouwens het

is ook zonde van al het geld

wat ervoor is uitgegeven.

"Waarom vragen ze het niet

aan dejeugd wat men moet

gebruiken/kopen om goed te

kunnen skaten?", is het slot

antwoord. Eén ding wil Niek

wel: altijd in Zandvoort blijven

wonen, want zonder de zee

kan hij niet!

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732 752

Niek Drommel

School

De basisschool van Niek was

de Nicolaasschool, lekker dicht

bij huis. Nu is Niek eerstejaars

leerlingvan het Ewald College

in Haarlem. Zomers gaat hij

altijd op de fiets naar school

en anders gaat hij per bus.

Later wil Niek het liefst prof-

surfer worden en als dat niet

geleden, zijn eerste sprong

deed. Lekker truckjes doen daar

houdt Niek wel van. Verder

zit hij op voetballen bij SV

Zandvoort. Net zoals Arnold zit

Niek al voor het 2e seizoen bij

het voetbalteam en in het

najaar zijn ze kampioen

geworden. Nu staan ze op de

2
e plaats, maar of het nog-

"Voor dejeugd
is er niets te doen in Zandvoort"

lukt, dan maar patat bakken in

een snackbar. Eigenlijk weet hij

het nog niet zo, maar over een

paar jaar zal zijn toekomst-

wens weer anders zijn. Zijn

leukste vakken op school zijn

gymnastiek en wiskunde.

Interesse's

Niek is een echte golf surfer;

hoe hoger de golven hoe beter.

Elke dag gaat hij wel even naar

de zee om te surfen. Is het

water niet erg koud, vraag ik

hem, want ik moet er even niet

aan denken om bij deze tem-

peratuur in de zee te liggen.

Volgens Niek valt het allemaal

wel mee, want hij heeft speci-

ale schoenen en een wetsuit

aan. Het is een dure sport want

goede boards zijn duur, net

zoals schoenen en een wets-

uit. Eerst heeft hij een les

gehad voordat hij, drie jaar

maals lukt om kampioen te

worden? Dat zit volgens Niek

er dit keer niet in. Er is nog een

grote hobby die Niek beoefend

en dat is stuntskaten of street-

skaten en dan het liefst, net

zoals bij surfen, lekkere truckjes

uithalen. Bij het skaten wordt

gebruik gemaakt van straat-

meubilair zoals trapleuningen,

stoepranden, rails en trappen.

'Grinden' noemen ze dan ook

deze vorm van skaten. De bou-

levard leent zich ervoor, maar

daar wordt je weggestuurd

omdat je overlast veroorzaakt.

Het is zoeken geblazen om
deze hobby uit te oefenen.

Zandvoort

Toen ik het woord Zandvoort

liet vallen was mijn kladblok

inderdaad meteen vol. Niek

is niet te spreken over het

jongerenbeleid in Zandvoort
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9-Jarige Zandvoortse
naar WK in Duitsland

De 9-jarige Jackie Stor uit Zandvoort gaat als Player Escort naar

het WK voetbal in Duitsland. Zij is op een landelijke selectiedag

uitgekozen als officiële begeleider van Oranje, samen met tien

andere kinderen. Alle Player Escorts hebben een vierdaagse reis

naar Duitsland gewonnen. Hoogtepunt van hun reis: hand in

hand met een speler van Oranje het veld op bij de wedstrijd

Nederland -Argentinië op 21 juni. RTL 4 gaat zes weken langde

voorbereidingen van de Player Escorts op hun optreden volgen

in het nieuwe programma Klein Oranje. In de eerste aflevering

op 30 april worden de namen van de Player Escorts officieel

bekendgemaakt.

De selectie van de Player Escorts

vond plaats op zaterdags april

op Papendal in Arnhem. Daar

kwamen ruim 150 kinderen bij-

een die door McDonald's waren

uitgekozen omdat ze de mooi-

ste Player Escort-kleurplaat

hadden ingeleverd. Op de

landelijke selectiedag kregen

de kinderen en hun ouders

allerlei opdrachten waarbij hun

sportiviteit, teamspirit en

(sport)kennis werden getest.

Zo stonden onder andere

mini-voetbal en penaltyschie-

ten. Aan het einde van de

dag kreeg onze jonge plaats-

genote te horen dat zij deel uit

gaat maken van het Player

Escort-team.

Jackie Stor

Hand in hand met Oranje

Jackie de andere Player Escorts

krijgen een geheel verzorgde

vierdaagse reis naar Duitsland,

samen met een ouder/ver-

zorger. Het programma, van

maandag 19 juni tot en met

donderdag 22 juni, staat bol

van de gezellige en sportieve

activiteiten, zoals een voetbal-

wedstrijd tegen de Duitse

Player Escorts. Het belangrijk-

ste onderdeel is hun officiële

optreden als Player Escort op

21 juni. Dan gaan de kinderen

hand in hand met een speler

van Oranje het veld op in

Frankfurt.

Klein Oranje

Het'schaduwelftal van Oranje'

krijgt een sterbehandeling en

een grondige voorbereiding.

Ze leren bijvoorbeeld het

Nederlandse volkslied, nemen
deel aan een cursus Duits,

en ze krijgen een tenue aan-

gemeten. Het programma
Klein Oranje is zes weken

lang elke zondag te zien, van

30 april tot en met 4 juni,

voorafgaand aan Life &
Cooking. Van 16.30 uur tot en

met 17.00 uur kan iedereen

zo zien hoe de Player Escorts

worden klaargestoomd voor

hun belangrijke rol: Oranje

naardefinale begeleiden.

SpbiUghls
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Tekst inclusief foto: € 5,00
Bij voorkeur digitaal aanleveren aan info@zandvoortsecourant.nl



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Welzijnsorga" r*

voorZan«
v

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Pluspunt & ZFM starten DJ Cursus
Veel jongeren willen DJ worden. De muziek en grote

voorbeelden in deze business zijn een van de groot-

ste aantrekking tot het leren mixen van platen.

Turntablism en Hihatjes zijn voor leken onbekende
term en. Voor de studenten van de cursus van het jaar

2005 klinken deze begrippen echter als muziek in de

oren.

De cursus loopt van 12 mei t/m 23 juni 2006 op de

vrijdagavond. De cursus voor beginners begint om
19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. De gevorderden

zijn ook aan bod op de vrijdag maar dan tussen 20.00

en 20.45 uur. De cursus wordt beëindigd met een feest

in de Bierburght in Zandvoort, waarbij de student/

cursist zelf een set draait (dus laat zien wat hij /zij

geleerd heeft). Uiteraard wordt de cursist beoordeeld

tijdens deze avond dooreen vakkundige jury en krijgt

de winnaar van deze avond een presentje mee naar huis.

De kosten voor een gevorderde cursus bedraagt €10,-

en voor de beginnelingen €20,-. Voor versnaperingen

tijdens deze cursus wordt gezorgd. Voor meer infor-

matie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met
Re nz Koning van Pluspunt. Dan kan via 5717113 of mail

naar r.koning@pluspuntzandvoort.nl

BSO De Boomhut
De buitenschoolse opvang, kortweg BSO De Boomhut,

is een onderdeel van Pluspunt. Kinderen van de BSO
kunnen hierdoor eenvoudig deelnemen aan diverse

activiteiten. De BSO is een plek met een huiselijke

sfeer. Er zijn verschillende hoekjes waar uw kind kan

knutselen, spelen, lezen computeren, huiswerk maken
of ravotten. Samen met anderen of all een. Ons uit-

gangspunt is dat kinderen zich geborgen voelen en

zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd

zinvol te besteden. Maar gewoon lekker luieren mag
ook.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt isdatdewensvan de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 -14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 -11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan chro-

nisch zieken, mensen met een beperking en 55+ers.

Klusjes in huis of tuin

Ondersteuningen hulp

Komt u er zelf niet uit?

WonenPlus helpt u met iedere vraag,

met vrijwilligers of betaalde dienstverleners

Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd

wordt?

v Ook dan horen wij graag van u.

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 Tepp Zeppi (H)

1 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

r H. WILLEMS E

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

HERENKAPSALON

VAKANTIE
Van 6 t/m 13 MEI

Ben ik niet aanwezig
Vanaf 16 MEI kunt u weer bellen,

telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

Filmprogramma
04 mei t/m 10 mei

2042 M, landvoor
RM»rvC5»TJNW;r.1

www.circuszandvoort.nl
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Deuren spiritueel atelier gastvrij open

"Bezig zijn met de zin van het leven", zorgvuldig kies..

Mona Meier-Adegeest haar woorden. De deuren van

haar atelier zet zij zondagmiddag 7 mei gastvrij open:

bezoekers kunnen er diverse spirituele bronnen raad-

plegen. Ze kunnen kiezen uit een achttal invalshoeken

waaronder Tarot, intuïtief tekenen en krachtstenen.

Door Ton Timmermans

Verder kijken dan je dagelijkse

beslommeringen. Spiritualiteit

heeft te maken met het ont-

wikkelen van de kunst om cor-

rect te oordelen en adequaat

te handelen. Het leren begrij-

pen van de boodschap die uit

het onderbewuste opduikt

schept kansen om jezelf

waar nodig bij te sturen.

Een Oosterse wijsheid zegt

daarover:"Hoe kan de bron zijn

oorsprong kennen, als het zijn

totale stroom niet kent?" Een

ruimere en heldere blik op

het leven is het resultaat. "Je

leert je eigen persoon beter

kennen", verduidelijkt Mona.

Die zondagmiddag staan in de

atelierruimtes een achttal

tafels met even zovele deskun-

digen op diverse spirituele

gebieden, leder heeft zijn eigen

specialiteit, waaronderTarot.

Door deskundige handen

werken de kaarten als een hel-

dere spiegel die inzicht geeft

in eigen en andermans hande-

len. Tegen een soortgelijke

achtergrond functioneren de

andere aanwezige disciplines:

energiebaan meting, energe-

tische therapie, intuïtief

tekenen, numerologie, hand-

lijnkundeen krachtstenen.

Zo ook wat Patricia Ramaer

betreft. Zij heeft ruim tien jaar

De Zwitserse psycholoog Carl

Jung (1875-1961) heeft oerou-

de Oosterse wijsheden, zoals

het intuïtief tekenen, naar de

Westerse wereld overgebracht.

Om deze spirituele methode

op een verantwoorde manier

toe te kunnen passen en op

kundige wijze de tekeningen

te duiden is intensieve studie

essentieel. Na twee jaar studie

mag Mona Meier-Adegeest

zich nu gediplomeerd teken-

therapeute noemen.

De toegang tot de spirituele

middag is gratis; voor het raad-

plegen van een deskundige

wordt een kleine bijdrage van

ongeveer €6 gevraagd.

Atelier 't Zand is te vinden

aan Boulevard Paulus Loot

(Zuid-Boulevard) nummer 8

in Zandvoort en is open op

zondagmiddag 7 mei van

12.00 uur tot 17.00 uur.

studie achter de rug om op

verantwoorde wijze om te kun-

nen gaan met zogeheten

krachtstenen. "Mijn methode

werkt heel doeltreffend om
helderheid te geven op het

gebied van levensvragen",

verduidelijkt zij. Zij heeft de

werkwijze geleerd van een

oude, wijze indiaan. De man
stamt af van een volk dat al

eeuwen verbonden is met de

nat uuren de elementen.
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Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

£>



ZandvoortPas Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Liist van deelnemende bedriiven »ist van deelnemende bedrij

(in alfabetische volgorde)

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Boomerang, Eetcafé- Passage

Café B I u ijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haitestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J20
Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haitestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Crote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Crote Krocht

Slagerij Horneman - Crote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging _..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 S74°74°

North Sea Piercing - Oranjestraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

Holland Casino - Badhuisplein

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Heintje Dekbed - 020 6838883

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 577 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

'LvAf-' /-,:' AMHttt •'
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Donderdag 4 mei t/m woensdag 10 mei

Malse Ierse Ribeye
1 kilo €19,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • • • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

* • • • *

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

vuiduh

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

Veilig en verant-

woord bruinen!

Voor Pashouders

5% korting op

jjijm^u^jj- zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96,

2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

DISCOTHEEK. Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

1 gratisZANDVOORT
5nOOTER!

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

•75 Tu rkse pizza € 2,50

g Alle Italiaanse pizza's €6,-

Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

Nog geen ZandvoortPas?

Vul dan snel

de bon in op pagina 11!

I ilï
fan 4&oe&

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

l * H t} v cj u b r

l

t Lokaal aan de 1 [altestraat 32

Op vertoon van de ZandvoortPas:

Lekker stukje originele

droge Groningse worst

bij de borrel!

F.I.KF DAG GEOPEND VANAF \ 5.00 UUR

- van jCieelj

Vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei

op alle beplanting

10% korting

Op vertoon van uw ZandvoortPas

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Let op:

Met

ZandvoortPas

50% korting

eerrL

! m-mn

Voor de ZandvoortPashouders

20% korting
op alle

kussens en plaids

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005
.website: www.ed-onel.nl,

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

«^ , tl_t*b*r
[

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Tbids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrting op gordijnen.

•Dr. J.gMezgerstraat32 TeC: 5715084

iwwzu.pe trasplaidsp iCCozvs.nl

Koene rie^riincj Servies KCS

(zowel

particulier als

zakelijk)

•^AMIVMRT

A3 gehakt

Cordon Bleu

fV voor € 5,-

VRilBUFG&iii Ju
Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451 m -=•_

yoor Zandv oortT'as houders

25% korting oj> cCe

geheCe rekening!

x

(max. 4 personen)

Maandag t/m
vrijdag

(niet geCdig

oj> feestdagen)

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort
^' TeC: 023-5714497&

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!
Nieuwe collectie Disneyfiguren

is binnen.

Ook keus uit een zeer grote

collectie spiegels en schilderijen.

Alles voor in en om het huis.

AJifi^lüPjAL-iliiJl-LI

!

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

blcemen acm zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
/\a t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

lïfrminl Liméit

ZandvoortPas houders

5% korting in mei

op alle behandelingen.

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

FOTO MENHO GORTER
*n|leo; *- U*ol*iI Uw Lfn hft Mltn*»'

Gratis
Een wegwerpcamera miwi

voor
Z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

fl™*. Kreeft!M JardriBri < TW ft?ï snuu
naijwUfl &tn f*i*ry*t n>|l "} Hl WK

3-Ceatfter
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

brunc
In de maand mei op vertoon van de ZandvoortPas

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoel

gratis cadeautje

m voor pashouders

^e ^/)ncbei)de Strandweg 1

^•eerover 7"el: cohj 575 87 40

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders
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Hoge kortingen op nik huidige collecties van uw Beddenhpeaahït

_ U wil wat nieuws?

Bart Botschuijver: Voorje werk naarAfghanistan Chaos!

\

oplopend

! cl /C\

Alles over Koninginnedag
vind je op

www.ZandvoortInBeeld.nl

* Nieuws • Webalbum met de laatste foio 's • Zandvoortse strand
• Groepsfoto's van vroeger * Bedrijvengids * Film zeepkistenrace

* Vraag & Aanbod * Evenementenkalender * Forum

FAST COMPATT

Tel.: 023 -571 70 10

O FOTOGRAFIE
Tel.: 06 -413 287 62

Sinds il september 2001 is het geweld van Amerika tegen

'het Kwaad' onophoudelijk. Troepen worden naar

Afghanistan en Irak overgevlogen om van die 'corrupte' lan-

den een zogenaamde democratie te maken. Het is

inmiddels het jaar 2006 en nog steeds wordt er gevochten

en gestreden. Maar voor wat? Is er al verandering in die

landen? Is er al iets verbeterd?

Bart Botschuyver, 48 jaar, is als

logistiek beheerder van de

luchtmacht 4 maanden naar

de hoofdstad van Aghanistan

geweest. Inmiddels is hij al

zo'n 11 weken terug. "Gelukkig

hoefde ik niet in de straten van

Kabul te werk te gaan. Mijn

baan houdt in dat ikde vlieg-

tuigen van de luchtmacht

in goede banen leid en dat ze

veilig in de lucht blijven. Dus

werk ik binnen in het kamp.

Belangrijk om te weten is dat

verandering in Afghanistan

niet een-twee-drie plaatsvindt.

Geduld is een schone zaak. Er

is ondertussen wel degelijk

wat verandert in Afghanistan

en dat in positieve zin", aldus

Bart.

Het interview vond bij Bart

thuis plaats. Terwijl hij avond-

eten aan het halen was begon-

nen zijn vrouw Elise, met wie

hij al 25 jaar getrouwd is, zijn

dochter Natha I ie, zijn schoon-

zoon Deny (en zijn kleinkind

Angel van vier-

en - een - halve

week) een boek-

je over hem
open te doen.

"Hier heb je een

foto van hem",

en Elise reikt mij

zijn foto aan. Op

de foto zag ik een grote, ste-

vige man en voordat ik iets

daarover wilde zeggen, begon

zijn gezin te lachen:"Zo groot

is hij niet hoor! Hij is best

klein en niet echt heel breed!"

grappen ze met zijn allen.

Via de dienstplicht kwam Bart

aan de baan die hij nu heeft.

"Vroeger woonde mijn oom bij

mij in. Hij zat bij de marine in

Amsterdam. Elke dag kwam hij

met spannende verhalen thuis

en telkens als ik het hoorde

kreeg ik ook de smaakte pakken

en wilde ik ook bij de marine.

Ik was toen 15 jaar oud. Wel

moest ik eerst mijn school-

diploma halen. Toen dat niet

lukte ben ik dus via de dienst-

plicht bij de luchtmacht aan de

bak gekomen."

Bart was nog nooit eerder naar

een land uitgezonden om zijn

werk te doen. "Ik ben met

bepaalde gedachten naar

Afghanistan afgereist en met

hele andere teruggekomen. Je

hebt het idee datje terug gaat

naar de Middeleeuwen. Die

mensen daar hebben niets.

Echt helemaal niets. De

Afghanen worden daar gemid-

deld maar45jaar! En het nare

is dat we ze ook niet kunnen

helpen met despul Ie n die we
hebben. Die kennen ze daar

namelijk niet. En als we het ze

geven dan gaan ze erom vech-

ten of maken ze elkaar af. Dat

is vreselijk."

Bart heeft tijdens zijn verblijf

veel bomaanslagen gehoord

en heeft ook in die maanden
drie aardbevingen meege-

maakt. Aangezien ze in de

bergen verbleven was er veel

temperatuurverschil. De geks-

te insecten heeft Bart gezien.

"We waren gewaarschuwd voor

zandvliegen. Deze zijn welis-

waar maar 2mm groot, maar

erg gevaarlijk. Ook de 'Camel

Spider' hebben we gezien."

In Afghanistan had Bart wel veel

contact met zijn familie. Elise

vertelt:"lk ben het natuurlijk nu

wel gewend dat hij vaak van

huis is. Hij zat al bij de lucht-

machttoen ik hem leerde ken-

nen. Het is natuurlijk nooit leuk

voor de achtergebleven families.

Je hoopt dat er niets gebeurt.

Maar contact via de mail en de

telefoon is erg belangrijk. Ook

omdat Natha Ne zwanger was

hielden we veel contact."

Misschien wordt Bart over

8 maanden opnieuw uitgezon-

den. Echter zal Elise hiermee

geen genoegen nemen. "Wij

gaan dan toch gewoon met
zijn allen mee?"

What's
new and what's

hot!?

Tassen tips

Een van de meest door de vrouw gebruikte accessoires,

is de tas. De markt speelt hier goed op in en er is daarom
op bijna iedere hoek van de straat wel een winkel die tas-

sen verkoopt. Meestal trekt de kleur of het model je aan

en is de beslissing al snel gemaakt. Vergeet alleen niet

dat er meer dingen zijn waar je goed op moet letten bij

het kopen van een tas.

Net als met kleding is het slim

een tas altijd te passen. Loop

een paar keer langs de spiegel

met de tas om je schouder

zoals je dat op straat ook zou

doen. Je ziet meteen of hij bij

je past. Ook het formaat van

de tas is belangrijk. Ben je

klein, neem dan niet de groot-

ste tas uit de winkel. Je lijkt

anders nog kleiner.

Je hebt een mooie tas gevon-

den en bent er al helemaal ver-

knocht aan. Maar is die tas ook

wel veilig? Een tas die niet

dicht kan is in deze tijd

gewoon niet meer te doen. Of

stel je voor dat er iets uit kan

vallen....

Een tas accentueert: Een tas

hoog onder je arm legt de

nadruk opje borst. Een schou-

dertas die tot je middel komt

benadrukt je taille. Als je je tas

in de hand draagt en hij langs

je benen bungelt, benadrukje

die dus. Denk er daarom over

na of je het lichaamsdeel waar

de tas hangt wel wilt bena-

drukken.

Hoe mooi de tas in de etalage

ook is, hij hoeft daarom niet

altijd lekker te zitten. Toch is

dat wel erg belangrijk. Let op

de ruimte onderjearm.Ookis

het belangrijk dat al je "heb-

ben en houden" er in past.

Probeer het desnoods in de

winkel even uit. Niemand zal

raar kijken hoor!

Dat brengt Koninginnedag

met zich mee. Maar wel

een gezellige chaos. Grote

massa's mensen trekken naar

Amsterdam om helemaal

los te gaan. Dat was ook

wel te merken op station

Haarlem. Na drie uur kwam
ik lichtelijk geïrriteerd aan in

Amsterdam en kon ookvoor

mij heffeest beginnen.

leder jaar weer kijk ik mijn

ogen uit naar de vele, soms
ernstig rare types die door

de straten van Amsterdam
ronddarren. Sommigen
komen overeen met het

profiel van een ontsnapte

TBS-er, aan anderen is bijna

niet meer te zien of het

mannen of vrouwen zijn.

Ook zoiets de nieuwe

metrosexuele man. Gewoon
hetero hoor, maarte ijdel en

arrogant om een beetje

moeite te doen voor een

vrouw. "Ik ben toch super

lekker? Laat ze maar naar

mij toe komen dan", was het

antwoord dat ik kreeg toen

ik vroeg wat de bedoeling

was van dit vreemde gedrag.

Onze mooie hoofdstad is

voor mij nogsteeds'the place

to be' met Koninginnedag.

Zoals ik me vroeger de hele

dag kon vermaken op het

Museumplein, vermaak ik

me nu tot in de vroege uur-

tjes bij de iets minder com-

merciële feestjes. Beetje

jammer alleen dat deze

mooie stad tijdens deze dag

altijd veranderd in 1 groot

toilet. Overal waar je kijkt

word gepiest. Zelfs de dames

vergeten de preutsheid en

laten de broek net zo snel

zakken zoals ze hem weer

ophalen. Gatverdam me, mij

niet gezien.. ..dan maar boven

zo'n ecotoilet hangen.

Ondanks dat, is het een

prachtig feest waar ik ieder

jaar weer goed op terug kan

kijken. Iedereen vrolijk en

gezellig, later op de dag

iedereen dronken, aan het

eind van de dag iedereen

pijn in de voeten en moe van

het feesten.. ..en niet te ver-

geten.. ..alles en iedereen

oranje. Niet de mooiste kleur

als je het mij vraagt.

Mcti/
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Café Oomstee

Zaterdag 6 mei
vanaf 20.30 uur

"The Mainstream
Jazz Combo"

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

;j; Eerste Zandvoortse Zeepkisten Race
£

De organisatie bedankt

alle sponsors

en vrijwilligers

voor de grandioze dag!

Eerste Zandvoortse Zeepkisten Race

Oud-wethouders nemen afscheid
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Delmar
Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Maandag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€16,75

Wij heten u
van harte welkom

{itefh-Hfi tiIM !"".ilft Hit JJ.ÜfX IPöthidafgtfJtv*

Takje JFiye
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 6 mei t/m 19 mei € 24,50

Coppa di Parma
MET MELOEN, KAASCROSTINl's EN OLIJVEN

OF

Spicytuna
PITTIG GEKRUIDE TONIJN-CARPACCIO EN KNOFLOOKCRÉME

OF

Gefrituurde geitenkaas
MET EEN STRUDEL VAN BOSPADDESTOELEN EN VEENBESSEN-

DRESSING

• • •

Matelot de Bordeaux
VERSE VIS EN SCHELPDIEREN IN WITTE BORDEAUXSAUS

OF

Runderhaas "moyo picon"
MILD GEMARINEERDE OSSENHAAS MET MOYO PICONSAUS

OF

Vegetarische wrap
METTOFU EN VERSE GROENTE.GEGRATINEERD MET MOZZARELLA

• • •

Dessert van de dinerkaart

ierveringen:Voor res : 023-5716119/lNFO@TFAZ.NL

(

cKippeteaf
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAAN DAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEE. 023 - 57 37 10(1
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Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's ^^_____ 1

2x Pangsit l €15 00
2xKerrieKok

* ALLEEN AFHALEN*
* Babi Pangang Speciaal

* Ketjap Kai
(kipblokjes met ketjap saus)

rt * 3 stokjes Saté ^
L

* 2x Witte Rijst i
x Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur ^1

£ Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

19 B.Z. Journaal
Uw voetlicht

H Zandvoortse
CoiHANT

Feest

Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen?
"

ss , . . ... . . ..... . uitnodiging te sturen aan:
Het enige wat u daarvoor hoert te doen is een uitnodiging sturen

aan deze krant.

Wij zullen met een redacteuren een fotograaf verslag van

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Zandvoortse Courant,

t.a.v.Cor van Celder

Hogeweg 32,

2042 CH Zandvoort /

Vorige week woens-
dag en donderdag

hebben de oud-

wethouders Hans

Hogendoorn, Michel

Demmers en Ton

Kooiman afscheid

genomen van de

Zandvoortse bevol-

king. Twee dagen

stond de deur van

het raadhuis wagen-

wijd open om de

wethouders te be-

danken voor hun inzet

voor de Zandvoortse

samenleving.

Velen hadden de weg naar het

raadhuis gevonden. Vooral op de

woensdag was het zeer druk en

moesten de gasten lang wach-

ten om Hogendoorn en zijn

vrouw de hand te kunnen

schudden. Veel ingezetenen, uit

alle lagen van de bevolking,

waren gekomen. Maar ook uit

het bedrijfsleven en partners

van de gemeente namen van de

gelegenheid gebruik om hem te

bedanken voor zijn inzet.

Hogendoorn werd in eerste

instantie bedankt door burge-

meester Rob van der Heijden.

Deze roemde hem voor zijn

inzet voor de badplaats

Zandvoort en zijn gepassioneer-

de opstelling dien aangaande.

Vervolgens waren ertoespraken

van een afvaardiging van het

management van het 'bed rijf'

gemeente Zandvoort, van de

afdeling toerisme en van de

voorzitter van de Sportraad.

Op donderdag was de receptie

voor de beide andere oud-wet-

houders.Ookvoor hen waren er

lovende woorden van de burge-

meester, het management en

de Zandvoortse politiek. Vooral

Demmers werd geroemd om
zijn dossierkennis en zijn voor-

uitziende blik die niet altijd

erkend werd. Kooiman werd

geëerd om zijn zeer snelle inle-

ving in de Zandvoortse proble-

matiek en zijn vlottrekken van

het project Louis Davids Carré.

'Redboot' weer terug in het

Zandvoortse KNRM-station

De 'Annie Poulisse' is weer

terug in Zandvoort. Vrijdag-

avond heeft technisch inspec-

teur John Geel in Umuiden
het schip overgedragen aan

vertegenwoordigers van het

Zandvoortse KNRM-station.

Een uurtje later landde de

reddingboot, na 17 weken
afwezigheid, weer op het

strand van Zandvoort. Direct

na aankomst is het schip

gewassen en gewaxt en

weer aangemeld bij het

Kustwachtcentrum.

Tijdens het groot onderhoud

is het schip praktisch geheel

gestript en weer in elkaar

Komende zaterdag krijgt de

Zandvoortse bevolking de gele-

genheid om, indien het weer

het toelaat, een

stukje mee te

varen. De 'rond-

vaart' is onderdeel

van de opendag

van de KNRM op

zaterdag 6 mei.

Belangstellenden

kunnen dan in het

boothuis aan de

Thorbeckestraat

informatie krijgen

over de redding-

maatschappij.

Door middel van

een tentoonstel-

Tevens is erdan de gelegenheid

om zich als donateur aan te

melden want de KNRM 'draait'

hoofdzakelijk op donateurs, gif-

ten en nalatenschappen. De

opendag begint om 10.00 uur

enzaldeheledagduren.

Zaterdag 6 mei Opendaggezet.

Alle

onderdelen zijn nagezien.gere- ling en videobeel-

viseerd of vervangen. In tech- den kan men een

nische zin is de reddingboot op beeld krijgen van

diverse punten aangepast aan het doen en laten

de nieuwste eisen en inzichten, van onze redders. Annie Poulisse weer terug

Bijeenkomst diabetes

Al duizenden jaren vechten mensen tegen diabetes. Hoe dia-

betes te voorkomen is, wordt in een bijeenkomst duidelijk

gemaakt. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd op maandag
8 mei in de Bibliotheek Zandvoort.

Diabetes is niet te genezen,

wel onder controle te krijgen.

Van groot belang is het ziekte-

beeld vroegtijdig te onderken-

nen en er mee naar de huisarts

te gaan. Zeker omdat het een

ingrijpende ziekte is die helaas

steeds meer voorkomt, is het

van belang dat iedereen op de

hoogte is van de verschijnse-

len. Als je eenmaal diabetes

hebt, zit je je hele leven eraan

vast. De kans op diabetes is

vooral hoog bij mensen met

overgewicht, die ouderzijn dan

45jaar.

Over het hoe, wat en waarom
wordt door GGD en Thuiszorg

een voorlichtingsbijeenkomst

georganiseerd in de biblio-

theek. De bijeenkomst is van

19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden

kan bijdeGGDKennemerland

via ggd@hdk.nl

of 023-511 5988.

Ledenvergadering Genootschap

Het Genootschap Oud-Zandvoort houdt vrijdag 12 mei de

algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur in gebouw
De Krocht.

De agenda omvat de gebruike-

lijke huishoudelijke punten,

waarondereen bestuursverkie-

zing. Reglementair aftredend zijn

bestuurleden M.Crabbendam,

C.Draijeren Ir. C.Wagenaar die

allen herkiesbaar zijn. Voor het

tussentijds om persoonlijke rede-

nen afgetreden bestuurlid W.

Keur.stelt het bestuur kandidaat

de heerM. Kiefer.

Na afloop van de vergadering

zullen unieke filmbeelden ver-

toond worden van de aan-

komstvan de Uiver in Medan
(Nederlands-lndië) en hoe

Schiphol ervroeger uitzag met

beelden van aankomende pas-

sagiers. Het gaat hier om
recentelijk ontdekte beelden

die nog niet eerder vertoond

zijn.

Genootschap in Bibliotheek
Eind vorig jaar hebben leden van de Nederlandse Genealogische

Vereniging, in samenwerking met het Genootschap

Oud-Zandvoort en de openbare bibliotheek, informatie

gegeven over de gedigitaliseerde burgerlijkse stand van de

gemeente Zandvoort.

Dit bestand is nu uitgebreid

met gegevens uit de

Zandvoortse kerkboeken vanaf

ca. 1650. Komende dinsdag 9

mei willen zij als vervolg daar-

op, belangstellenden weereen

indruk geven van de mogelijk-

heden om uw afkomst gra-

fisch weer te geven. Wie de

gegevens van zijn of haar in

Zandvoort wonende opa en

oma laat zien, kan misschien

wel een geprinte stamboom
tot het jaar 1900 mee naar

huis nemen. Wie belangstel-

ling heeft is dinsdagmiddag

vanaf 14.30 uur welkom in de

Openbare Bibliotheek aan de

Prinsesseweg. De toegang is

zoals altijd gratis!

Autospiegels Vernield
Politieagenten hielden na een

snelle actie op een tip van

voorbijgangers, in de nacht van

30 april op 1 mei, om ca. 02.00

uur, drie mannen uit Duitsland

aan op de Jr. O. van Uffordlaan.

Het drietal (18-26 jaar) was

dronken en wordt verdacht

van vernieling van tenminste

zes spiegels van geparkeerde

auto's. Hettrio is ingesloten en

er wordt proces-verbaal tegen

hen opgemaakt. De agenten

troffen bij controle van de

omgeving zes beschadigde

auto's aan. De eigenaren wor-

den benaderd om aangifte te

doen.

fe £>



Open Huizen Route
zaterdag 6 mei 2006 van

11.00 - 15.00 uur

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 99

Op steenworp afstand van het strand en op

loopafstand van station. Modern en zonnig

2 kamerappartement op de 6e etage met

balkon op het zuidoosten. Fantastisch vrij

uitzicht tot aan Haarlem.

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 143

Schitterend 3 kamerappartement op de 9e

etage met balkon op het zuidoosten.

Prachtig uitzicht over de duinen. Eventueel

garage gelegen in de Van Galenstraat ter

overname ad € 23.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

ZANDVOORT
JAN STEENSTRAAT 9A

Charmante en goed onderhouden woning

gelegen in rustige buurt en nabij dorpscen-

trum met in totaal 4 kamers en twee badka-

mers. Totale woonoppervlakte ca. 85 m 2
.

Kunststofkozijnen met dubbel glas.

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

ZANDVOORT
KAREL DOORMANSTRAAT 10/6

Aan de boulevard gelegen 4 kamerapparte-

ment op de 3e etage met vrij uitzicht op

zee. Woonoppervlakte ca. 100 m 2
. Balkon

op het zuidwesten. Kunststof kozijnen met

dubbel glas. Open haard.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

ZANDVOORT
SCHUITENGAT 27

In Residence d'Orange gelegen 2 kamer-

appartement met zeezicht. Gelegen op

de 2e etage met groot balkon op het

zuiden. Eventueel garage ter overname ad

€ 25.000,- k.k.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 65

In de directe nabijheid van het strand gelegen

modern en compleet verbouwd 3 kamerapp.

op de 2e etage. Luxe badkamer met whirlpool

en moderne keuken met inbouwapparatuur.

Balkon op het zuidoosten.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

^^Hcn- -
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ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 119

Nabij strand, centrum en station ligt op de

2e etage dit moderne en zonnige 3 kamerapp.

met balkon op het zuidoosten. Goede

parkeergelegenheid door parkeervignetten.

Verzorgd appartement om zo te betrekken.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 47

Midden in het levendige centrum gelegen

charmante en karakteristieke woning.

Zonnige en besloten voortuin van ca. 8x4m.

3 slaapkamers. Grote schuur. Parkeren

middels vignetten.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 16/6

Op steenworp afstand van strand, centrum

en station gelegen royaal en verzorgd

3 kamerappartement op de 3e etage.

Balkon aan oost- en westzijde en uitzicht

over zee. Eventueel garagebox ter overname.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36A

Ruime bovenwoning in het centrum met

groot zonneterras op het zuiden van ca. 6,6

X4,4m. Badkamer met ligbad en 2 slaapka-

mers. Royale berging. Geen servicekosten.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

ZANDVOORT
HOGEWEG 28/4

Op de ie etage gelegen 3 kamerapparte-

ment met groot balkon op het zuiden.

Bouwjaar 2002.Videofooninstallatie aan-

wezig. Living met eiken vloerdelen; luxe

keuken en badkamer met ligbad.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

ZANDVOORT
HOGEWEG 54/3

Maisonnettewoning met 15 meter diepe

achtertuin. Woonkamer met zonneterras

op de begane grond, in souterrain een zeer

riante badkamer; grote slaapkamer met

serre en tuin op het zuiden.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

SPAARNDAM
VAN MEEUWENSTRAAT 43

Geschakelde tussenwoning in kindvriende-

lijke woonwijk. Voortuin met berging en

10 meter diepe achtertuin. Woonkamer
met open keuken en op de ie etage 3

slaapkamers.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

ZANDVOORT
VAN SPEYKSTRAAT 2/25

4 Kamermaissonette op ie en 2e etage met

inpandige berging en parkeerplaats. Op de

ie etage bevindt zich een zitkamer met

balkon en een eetkamer en op de 2e etage

2 slaapkamers met terras.

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

ZANDVOORT
DRSMITSTRAAT10

Verrassend ruime en sfeervolle eengezins-

woning met ruime achterplaats gelegen

op 50 m van het strand. De woning is

recentelijk van binnen verbouwd. In totaal

7 kamers.

Vraagprijs € 267.500,- k.k.

ZANDVOORT
C. VAN DER LINDENSTRAAT 2/22

Schitterende vierkamermaissonette gesi-

tueerd op de 3e en 4e verdieping van

het statige complex 'Duinzicht' aan de

zuidduinen. Twee ruime balkons op het

oosten. Eigen parkeerterrein.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

ZANDVOORT
HOGEWEG 22/20

Luxe, royaal en modern driekamerapparte-

ment op de 4e woonlaag met zeezicht en

balkon op het westen. Italiaanse plavuizen

door het gehele appartement. Eventueel

parkeerplaats ter overname.

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36 ZWART

Rustig gelegen, doch midden in het cen-

trum, bevindt zich deze zeer ruime en

compleet verbouwde benedenwoning met

3 slaapk., riante woonkamer, luxe woon-

keuken en zonnig terras op de ie etage.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

ZANDVOORT
IR. E. J.J. KUINDERSSTRAAT 11/4

Op steenworp afstand van strand en trein-

station ligt dit royale 3 kamerappartement

op de 2e woonlaag met terras op het

westen en uitzicht op zee. Inpandige

garageplaats en berging.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

ZANDVOORT
SCHOOLSTRAAT 4

Wonen in hartje Zandvoort. Midden in het

centrum ligt op de bovenste etage dit

fraaie penthouse met groot zonneterras op

het westen, vrij uitzicht over het dorp en

2 slaapkamers.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 70

Op ca. 50 m van het strand gesitueerde

eengezinswoning met voor- en achtertuin.

Woonkamer; open keuken met inbouw-

app.; 2 royale slaapkamers; zolderkamer

met dakkapel.

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G. 1

Van Schaik Makelaar O.G.
HogewegsóA - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax:023-5717596

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT55

In kindvriendelijke woonwijk en nabij

duinen gelegen goed onderhouden

halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en

achtertuin en garage. 3 slaapkamers,

zolderkamer met dakkapel.

Vraagprijs € 342.500,- k.k.

ZANDVOORT
FRANS ZWAANSTRAAT 82

Aan de duinrand ligt deze royale, uitge-

bouwde eengezinswoning met voor- en

achtertuin en prachtig vrij uitzicht. Luxe

badkamer met whirlpool; 2 slaapkamers;

zolderkamer met dakkapellen.

Vraagprijs € 374.500,- k.k.

ZANDVOORT
VAN SPEYKSTRAAT 2/9

Moderne vierkamer maisonnette op de 3e

en 4e etage. Woonkamer met 2 terrassen

(oost en west) en zeezicht. Totale woonop-

pervlakte van 150 m 2
. Inpandige berging en

parkeerplaats.

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

ZANDVOORT
GASTHUISSTRAAT 4

Op rustige lokatie gelegen vrijstaande villa

met inpandige garage. Slaapkamer, woon-

keuken en badkamer op de begane grond.

Woonkamer, slaapkamer met badkamer en

werkkamer op de ie etage.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 35

Royaal, sfeervol en goed onderhouden

halfvrijstaand woonhuis met een achter-

tuin van ca. 30 meter diep. Woonkamer met

erker;2 slaapkamers (vh 3); royale berging

in souterrain (ca. 8,5 x 6m).

Vraagprijs € 399.000,- k.k.
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ZANDVOORT
OOSTERPARKSTRAAT 83

Op uitstekende lokatie nabij strand gele-

genroyaal pension annex woonhuis met

9 kamers. Woonoppervlakte ca. 190 m 2
.

Vraagprijs € 400.000,- k.k.
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ZANDVOORT

HAARLEMMERSTRAAT 42

Monumentale vrijstaande villa met veran-

da, vrijstaande stenen garage en achter-

tuin op het zuiden. Woonkamer; badkamer

en zijkamer, op de ie etage 4 slaapkamers

en douche/toilet.

Vraagprijs € 498.000,- k.k.

ZANDVOORT
ZANDVOORTSELAAN 123

Ruime halfvrijstaande villa met 34 meter

diepe achtertuin, dubbele garage en blij-

vend vrij uitzicht over de 'Waterleiding

Duinen'. Totale perceeloppervlakte 530 m 2
.

5 slaapkamers.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

ZANDVOORT
WITTE VELD 49

ZANDVOORT
HOGEWEG 110

Riante twee onder een kap villa met gara-

ge, oprit voor 3 auto's en fraai aangelegde

voor- en achtertuin. 4 ruime slaapkamers,

stijlvolle en uitgebouwde woonkeuken,

L-vormige living met open haard.

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

In het centrum gesitueerd luxe vierkamer-

appartement (ca. 170 m 2
} met groot zon-

neterras op het zuiden, berging en dubbele

parkeerplaats. Gashaard, travertinvloer en

2 badkamers.

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

Van

Schaik
Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM

Prijsvraag bij Boudewijn's Visservice

Hoeveel euro brengt het ie haringvaatje dit jaar op?

Degenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt beloond

met een heerlijke verrassing. Oplossingen kunnen tot en met 30 mei 2006

worden opgestuurd naar Boudewijn's Visservice, Volta straat i,204iCK te

Zandvoort, of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.

Er worden een aantal cijfers gegeven.

Aan u om de rest in te vullen. Alle cijfers

van 1 tot en met 9 komen maar één keer

voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de

3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week

gepubliceerd. ^flj

Oplossing sudoku week ij

8 1 7 6 9 4 3 5 2

3 6 4 5 2 8 1 9 7

9 5 2 7 3 1 8 4 6

5 7 3 8 1 2 4 6 9

2 4 8 9 6 7 5 1 3

1 9 6 3 4 5 2 7 8

4 8 5 2 7 6 9 3 1

6 2 9 1 5 3 7 8 4

7 3 1 4 8 9 e 2 5

V

4 7 3

8 9 2

5 8 1 9

9 5 8 1

3 4 9

5 1 9 2

2 8 3 9

6 5 2

9 1 7

Dier

van de

week

Patch
Deze week een lieve rustige zitten of er naast, als hij maar

schattebol. Patch is een geaaid wordt! Hij staat op

zwart-witte kater van een blaasgruisdieet en dat zal hij

jaar of 8. Echt een super kat ook moeten houden. Als hij

is Patch. Hij is een beetje ver- dat niet krijgt, zou hij kunnen

legen, dus heel drukke kinde- verstoppen en dan kan hij heel

ren in zijn buurt is geen goed snel dood zijn. Blaasgruisdieet

plan. Maar als de kinderen is iets duurder dan normaal

rustig zijn, zal het wel gaan. voer, maar je hoeft er ook iets

Hij kan niet bij katten, want minder van te geven. Omdat
daar is hij bang voor en dan Patch hier zo rustig is, denken

gaat hij van de stres weer we dat hij wel genoegen

naast de bak plassen. Patch neemt met een huis met een

woont graag alleen bij men- balkonnetje, waar hij af en toe

sen, zodat hij lekker veel lekker in het zonnetje kan

aandacht krijgt. Patch vindt liggen. Wie komt deze super-

het heerlijk om op schoot te lieve kater ophalen?

Kijk op www.dierenthuiszandvoort.nl of kom langs in de

Keesomstraat 5. Open van maandag tot en met zaterdag

tussen n.00 uuren 16.00 uur, tel: 023-5713888.

£>



Zandvoortse Courant nummer 18 • 4 mei 2006

Ganpati
Op het naturel strand

Wij gaan u weer verrassen deze zomer

met o.a. yoga, Tarot reading, handpalm lezen,

meditatie sessies en verschillende workshops.

Zie onze website: www.ganpati.nl
06-54270763

Vrijdag 12 Mei aanvang 19.30 uur
BBQ 18.00 uur !!!

Het 1ste Strand darttoernooi op het
Zandvoortse Strand

Inschrijfgeld

darten: €5

BBQ: €15

Darten en BBQ: €17,50

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

INSCHRIJVEN voor 8 mei bij:

• alexander slag@hotmail.com /

06-19314944
• Que Pasa- 023-5715286
• Snackbar Het Plein Zandvoort

Win die Que PasaWisselbokaalü!

Inschrijfgeld is prijzengeld 1 t/m 4

Schrijf je in voor 8 mei om aan dit

unieke evenement mee te doen in

strandpaviljoen Que Pasa Playa!

www.Que Pasa Playa.nl / Strandpaviljoen 6

Voor moeder een verzetje??

Seizoenskaart op een bedje!!

Ideaal cadeau

Voor maar 50 euro

P.S. niet alleen voor moeders!!

Tel.: 5716994

Elkedaghap

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club maritiEoe

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur £)
Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

365 days sunny delight
De nieuwste generatie zelfbruiningsdoekjes!

WAARDECOUPON
ZeUtrUfiqHJMKrH

30 stift 'Éan H."

viwr 1 2,.ti. ,tjj- |. r
. ,sn

NIEUW

Verwen jeiell met een mooie egale en vooral veilige

bruine Huid om ie kussen... her hele jaar door. Vlekt

nlel, ruikt heerlijk aangenaam en Is zuinig in gebruik,

EasySun 2effbruining&doekje& voor je gezicht en je

lichcüm zorgen voor een mooie, egale bruine huid

binnen 2 uur na gebruik. \foor gebruik eerst je huid

lekker reinigen. Vervolgens strijk je het doekje naar
behoefte mot draaibewcgingcn ever je huid, waarna
je huid binnen 2 uur een fantastische, diep bruine

teint zal aannemen. De kleur blijft 5-7 dagen
zichtbaar. Om langer van je gebruinde huid te

kunnen genieten, kun Je de behandeling elke 4

dagen hertialen.

Woensdag 10 mei van 10.00 - 17.00;

365 days sunny delight
Wilt u snel, mooi en egaal bruin worden?
Kom naar onze EasySun promodag!

Ve^n.qbaar tn

£tos Van den Top
Halt?»1rael iQe - 2Ü42 LMTgnduwT

TaloFOün: 023-5732263

Schaken

Chess Society naar finaledag bekertoernooi

Het beker viertal van de Chess

Society Zandvoort heeft vori-

ge week dinsdag in Hoorn

voor een nieuwe mijlpaal

gezorgd in het Zandvoortse

schaakleven. Nadat de eerste

mijlpaal reeds gezet was in de

competitie met een vierde

plaats in de eerste klasse,

werd nu de finaledag van de

beker voor het eerst in de

geschiedenis bereikt. Op deze

finaledag, zaterdag 27 mei in

Zaandam, zullen de laatste

vier overgebleven teams 's

ochtends de halve finale

afwerken en 's middags de

finale en de wedstrijd om de

derde en vierde plaats.

Chess Society kon dinsdag in

de kwartfinale in Hoorn

tegen het plaatselijke Caissa

niet meer beschikken over

kopman Fred van de

Klashorst. Hij viel inmiddels

drie maal in bij zijn club in

Amsterdam en dat beteken-

de onherroepelijk uitsluiting

voor de rest van het beker-

toernooi. Leo Keesman werd

als vervanger aangewezen
om samen met Olaf Cliteur,

Dennis van der Meijden en

Chris van Bockel de klus te

klaren.

Het werd een bloedstollende

avond die alles in zich had

wat een kwartfinale behoort

te hebben. Het team uit

Hoorn, dat in de competitie

uitkomt in de parallelgroep

van de eerste klasse, was op

papier een fractie sterker dan

onze plaatsgenoten.

Van Bockel ondervond dat als

eerste. Hij vergaloppeerde

zichalindeo peningen bleef

lange tijd tegen een minde-

re stelling aankijken. Zijn

geroutineerde opponent Eric

van Tooren gaf dit voordeel

niet meer uit handen en

tekende voor de 1-0 voor-

sprong voor de thuisclub.

Cliteur speelde echter een

puike partij tegen Rolf

Brouwer, de kersverse vetera-

nen kampioen van Noord-

Holland. Met een geweldige

aanval overspeelde hij zijn

opponent om de partij ver-

volgens met een ultiem

dame-offer te beëindigen.

Met deze gelijke stand op het

scorebord lag de druk bij Van

derMeijden en Keesman om
samen nog een punt binnen

te halen om zo een gunstige

2-2 neer te zetten. De eerste

leek in een remisestelling

terecht te komen maar kreeg

ook nog winstmogelijkheden

op de klok. Juist toen greep

hij helaas mis en werd 12

seconden voor het verstrijken

van de bedenktijd van zijn

opponent mat gezet. Nu lag

bij Keesman de enorme druk

om van de sterkste Caissa

speler te winnen. Hij bereik-

te een goede stelling tegen

het op papier veel sterkere

West-Friese jeugdtalent. Het

eindspel werd zeer vakkun-

dig uitgespeeld door

Keesman die daarmee een 2-

2 stand op het scorebord

bracht. Het reglement luidt

dat dan het resultaat op bord

4 komt te vervallen en hier-

op had Van Bockel verloren

waardoor de eindstand op 1-

2 voor Chess Society bepaald

werd en de finaledag voor

het eerst in de historie

bereikt werd.

Op deze finaledag, die op

zaterdag 27 mei in Zaandam
plaatsvindt, krijgt Chess

gezelschap van 3 sterke pro-

motieklassers en start daar-

om als underdog. Wie onze

plaatsgenoten treffen in de

halve finale, zal ter plaatse

worden geloot.

SOFTBAL

ZSC softballers blijven ongeslagen

Het herenteam van ZSC soft-

bal, is ook in de tweede wed-

strijd van het nog prille sei-

zoen ongeslagen gebleven.

De thuiswedstrijd tegen het

Haarlemse DSS eindigde vrij-

dagavond na zeven volledige

innings in een 7-7 gelijkspel.

ZSC-pitcherTjeerd Buijs kreeg

in de eerste slagbeurt al

direct de hele DSS-slagploeg

tegenover zich.

Driehonkslagen en een aan-

tal veldfouten, betekende een

0-4 achterstand. In de eerst-

volgende slagbeurt reduceer-

den runs van Marcel en Mark

Paap en een tweehonksslag

van Peter Douma de achter-

stand tot 2-4.

De werpers hielden geduren-

de de volgende twee innings

de thuisplaat schoon. In de

vierde slagbeurt wist DSS

met behulpvan drie honksla-

gen uit te lopen naar 2-5. Een

nederlaag leek in de 5e inning

onafwendbaar, toen de

Haarlemmers de voorsprong

wisten te vergroten tot 2-7.

Het venijn aan de zijde van

ZSC zat in de staart, want
nadat De Jong in de 6e inning

met een tweehonks lag voor

3-7 had gezorgd, wist de

thuisclub in de laatste inning

alsnog een gelijkspel uit het

vuur te slepen. Marcel en

Mark Paap, werper Tjeerd

Buys en Peter Douma sloegen

honkslagen en bereikten ook

de thuisplaat, waardoor de

eindstand op 7-7 kwam. Mark

Paap en Peter Douma sloegen

ieder twee honkslagen.

Golf

Bluys golftoernooi

And ré Koper is winnaar geworden van de veertiende editie van

het Bluys International Golftoernooi. Op de baan van Atalaya

aan de Spaanse Costa del Sol, schudde hij op de finaledag in

een bloedstollende eindstrijd Barend Oosterom van zich af.

Voor André was het de vijfde

keer dat hij het toernooi won.

Ookvorigjaar in Duitsland was

hij de sterkste. De golfers van

café Bluys aan de Buureweg

moesten de eerste wedstrijd-

dag afwerken in regenachtige

omstandigheden, waarin

Barend Oosterom zich thuis

voelde. Hij begon ook met een

redelijke voorsprong aan de

laatste dag, opgebouwd op

onder meer de spectaculaire

baan van Alhaurin.

Koper vocht terug en dwong
met maar liefst 41 stableford-

punten een play off af. De con-

stante Fred Paap werd derde

op twee slagen achterstand.

Mark Holtrop won de Huub
Emmen Bokaal.de prijs voor de

longest drive. De Mare v.d.

Mije-bokaal voor de neary ging

naar Harry Vossen.

De einduitslag:

1. Andre Koper 95 pnt,

2. Barend Oosterom 95,

3. Fred Paap 93,

4. Harry v.d. Pas 87,

5. Mathieu Emmen 85,

6. Jur van Gelderen en

Thomas Brouwer 81,

8. Hans Botman 80,

9. Cees d'Hont en

Peter Auberlen 74,

n. Mark Holtrop 52,

12. Harry Vosse 51,

13. Jan van der E ij ken 49.

André Koper (links) en Barend Oosterom in actie in het zonnige Spanje.

f
Sportprogramma t/m 10 mei

Handbal Softbal

Zondag 7 mei Dinsdag 9 mei

11.30 uur ZSC 1 -Westsite 2 19.00 uur ZSC dames - EDO

Hockey Tennis

Zondag 7 mei Zondag 7 mei

14.30 uur Noordwijk - ZHC heren 10.00 uur Geldrop Banen-TCZ/For Finance

£>
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Gemeentelijke publicatie week 18 - 2006

Gemeentehuis gesloten

Opdonderdag4mei isergeen avondopenstelling.

Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis de

gehele dag gesloten.

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 20 april

en de verdere in week 17 door het college genomen
besluiten zijn 27 april vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 11 mei vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Herdenkingsbijeenkomsten 4 mei

Op 4 mei organiseren Gemeente Zandvoort en het 4/5

mei-comité speciale herdenkingsbijeenkomsten.

Hieronder het programma.

Joods monument: Om 12.00 uur 's middags is er een

korte herdenkingsbijeenkomst bij het Joods monu-

ment, inclusief een officiële bloem legging. Het monu-

ment staat op de hoek van de J. van Heemskerckstraat

en Dr.J.G.Mezgerstraat. Tijdens de plechtigheid wordt

het verkeer door de politie op afstand gehouden.

Protestantse Kerk: Om 18.45 uur start de herdenkings-

dienst in de Protestantse Kerk (voorheen Nederlands

Hervormde kerk). Na de dienst volgt om 19.16 uur de

StilleTocht. De tocht start bij de Protestantse Kerk.

Verzetsmonument:De StilleTocht voert eerst naar het

Verzets monument op het Verzetsplein. De verwachte

tijd van aankomst is 19.36 uur. Ervolgt een korte plech-

tigheid, met een officiële bloemlegging.

Herdenkingsmonument: Daarna trekt de StilleTocht

richting het Herdenkingsmonument aan de Van

Lennepweg. Hier zullen om 20.00 uur twee minuten

van stilte in acht genomen worden.

De route: Kerkplein, Raadhuisplein, Haltestraat, ver-

lengde Haltestraat, Vondellaan, Witte Veld, Willem

Gertenbachstraat, Verzetsplein en vervolgens naar het

verzetsmonument. De route is: Verzetsplein, Krom-

boomsveld, Vondellaan, Van Lennepweg en vervolgens

naar het herdenkingsmonument.

Winnaars tekenwedstrijd

De tekenwedstrijd die gehouden werd tijdens de Open

Dag op 22 april jl. is gewonnen door Mick BI u ijs (4 jaar)

en Michel Kensen (10 jaar). Alle 28 tekeningen zijn vanaf

1 mei in de Centrale Hal te bewonderen. Na 2 weken

kunnen de kinderen hun tekening komen ophalen.

Vaststelling diverse verordeningen en reglementen

In de vergaderingvan 25 april 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort diverse verordeningen en regle-

menten vastgesteld. Deze stukken treden in werking

op 4 mei 2006 en liggen ter inzage bij de Centrale Balie

in het Raadhuis en staan op de website. Het betreffen:

1. Gedragscode voor bestuurders: deze code bevat

regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel

als voor bestuurders afzonderlijk en biedt houvast

bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

van het bestuur;

2. Verordening Voorzieningen wethouders, raadsleden

en commissieleden 2006 en de Regeling outplace-

ment gewezen wethouders 2006: deze regelgeving

wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld bij het

aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een

nieuw college;

3. Reglement van Orde voor de vergaderingen en ande-

re werkzaamheden van de gemeenteraad 2006:

de gemeenteraad heeft het inspreekrecht in raads-

vergaderingen en het vragenuur geschrapt;

4. Verordening op de raadscommissies 2006: de

gemeenteraad heeft gekozen voor het instellen van

drie raadscommissies met de mogelijkheid van inzet

van één buitengewoon commissielid en een uitbrei-

ding van burgerbetrokkenheid;

5. Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractie-

ondersteuning: de verordening werkt het recht van

de raad en individuele raadsleden op ambtelijke

bijstand uit en geeft aan in welke mate politieke

groeperingen recht hebben op fractieondersteu-

ning. De griffier heeft een centrale rol.

Tevens is de Legesverordening 2006 gewijzigd:

met ingang van 1 januari 2006 is het bedrag voor

de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats met

kenteken gecorrigeerd.

Ventvergunningen branchewijziging strand

Hierbij maakt het college bekend dat zij vergunningen

hebben verleend (verzenddatum: 25 april 2006) op

grond van artikel 5.2.2 van de Algemene plaatselijke

verordening Zandvoort 2005 voor het verlenen van

twee ventvergunningen aan de heer H. Drommel en

mevrouw M.C. Drommel-Molenaar. Dit betreft een

branchewijziging. De ventvergunningen zijn beide ver-

leend voor de verkoopvan vis- en visproducten, patat

en snacks en aanverwante artikelen en gelden voor

het strand tussen het Gebouw De Rotonde en de grens

met de gemeente Bloemendaal. De vergunningen heb-

ben een rechtsgeldigheid toten met 31 december 2008.

Evenementenkalender

Hierbij maakt de burgemeester van Zandvoort bekend

dat hij de Lokale Zandvoortse Evenementenkalender

2006 heeft vastgesteld (op 25 april 2006). Op aanvra-

gen voor het houden van een evenement als bedoeld

in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verorde-

ning 2005 zal op grond van de wettelijke voorschriften

en beleidsregels worden getoetst c.q. worden beslist.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Cort van der Li nd en straat 36, veranderen woning,

ingekomen 21 april 20o6,20o6-073Lv.

- Haltestraat 32 en 32a, verbouw van twee naar een

horecabedrijf, ingekomen 21 april 2006, 2006-074RV.

- Amperestraat 14, veranderen kantoorruimte tot

dienstwoning, ingekomen 21 april 2006, 2006-075RV.

- Sara Roosstraat 11, plaatsen overkapping achterzijde,

ingekomen 26 april 2006, 2006-077LV.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 22, plaatsen twee dakkapellen,

ingekomen 21 april 20o6,20o6-072Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Haltestraat 48, woonruimte splitsing, verzonden

25 april 2006, 20o6-o6oSp.

- Thorbeckestraat 8, plaatsen dakkapellen voor- en

achter, verzonden 25 april 2006, 2006-044LV.

- Van Speijkstraat 20, plaatsen rechte steektrap,

verzonden 25 april 2006, 2006-042LV.

- Brederodestraat 77, bouwen garage, verzonden

27 april 20o6,20o6-02iRv.

- Cornelis van der Werffstraat 12, plaatsen (vervan-

gen) dakkapel voorzijde), verzonden 27 april 2006,

2006-046 Lv.

Bentveld:

- Westerduinweg i2,oprichten garage en aanleggen

zwembad, verzonden 27 april 2006, 2005-175RV.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzieningenrechtervan de

Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergel ijk verzoek dient vergezeld

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Autosport

De 'oudjes' uit de Fi doen het

nog best heel erg snel!

Nigel Mansell, oud formule 1 wereldkampioen (1992) heeft

afgelopen zaterdag op het circuit van Losail, Oatar, ook de

tweede race van de Grand Prix Masters competitie gewonnen.

Aan deze races mogen uitsluitend 'grote' namen uit de Fi

deelnemen, met een leeftijd tussen de 45 en 55 jaar terwijl een

andere voorwaarde is dat ze aan minimaal twee Fi seizoenen

hebben deelgenomen.

Een Grand Prix Master race is één van de 15 deelnemers. In

beslist geen theekransje want de eerste race eindigde

er wordt op het scherp van de Lammers, mede door grote

snede gereden en onderlinge problemen met zijn banden

gevechten zorgen voor veel als ge.de wil om zich te revan-

spanning en sensatie. Onze cheren was dan ook volop

plaatsgenoot Jan Lammers is aanwezig. Er wordt gereden in

Jan Lammers tijdens de race in Oatar

gelijkwaardige auto's, die

beschikken over een krachbron

van meer dan 600 PK. Buiten

de conditionele problemen van

een aantal coureurs en het

zeer uitdagende circuit was de

extreme warmte tijdens deze

race (35°C) een extra handicap.

Op de eerste startrij stonden

Nigel Mansell (GBR) en

Christian Da n ner (D), gevolgd

door DerekWarwick (GBR) en

Ricardo Patrese (It). Door wat

tegenslagen kwam Jan

Lammers niet verder dan een

13e trainingstijd. Gedurende de

race was er twee keer een safe-

ty car onderbreking, eerst om
de gestrande auto van Salazar

te verwijderen en later omdat

Andrea DeCesarisen Pierluigi

Martini in de hitte van de strijd

met elkaar in botsing kwamen.

Winnaar Mansell noemde het

circuit van Losail, dat in 2004
is geopend, het moeilijkste

en zwaarste circuit waarop

hij ooit heeft gereden; een

kwalificatie die ook door de

(Foto: Cetty images)

andere rijders werd bevestigd.

Christian Danner werd op

slechts een halve seconde ach-

terstand 2e en weer een halve

seconde later kwam debutant

Ericvan de Poele (B) als 3e aan.

Jan Lammers werkte zich op

van een 13e startpositie naar

de 7e plaats, direct gevolgd

door Johansson en Arnoux.

Tijdens de race op het Losail

circuit, dat midden in de woes-

tijn is gelegen, werd in de cock-

pit van diverse auto's een tem-

peratuur van 70 graden en

hoger gemeten, nog nooit eer-

der werd tijdens een Grand

Prix een dergelijke hoge waar-

de vastgesteld! De volgende

race op de kalender is die van

18 juni op het circuit van

Monza (It) of deze race echter

definitief doorgang zal vinden

is nog onzeker omdat (ook

daar) geluidshinderproblemen

het een en ander nog kunnen

verhinderen. Meer informatie

over deze interessante Grand

Prix Masters wedstrijden, is te

vinden op: www.gpmasters.com

Voetbal

SV Zandvoort zondag sluit seizoen af
Het zondag elftal van SV

Zandvoort heeft afgelopen

weekend de laatste wedstrijd

van het seizoen gespeeld. In

een 'buren derby' werd in

Bloemendaal met 4-0 verloren

van de Bloemendaalse Volks-

weerbaarheid Combinatie

(BVC) Bloemendaal.

Voor beide elftallen stond er

niets meer op het spel aan-

gaande de reguliere competi-

tie. Bloemendaal daarentegen

moest er wel voor zorgen om
zonder kleerscheuren aan het

einde van deze wedstrijd te

komen. Zij moeten immers

komend weekend al in de

nacompetitie tegen OVC uit

Zaandam spelen voor een

plaats in de tweede ronden en

uiteindelijke promotie naar de

derde klasse. Het zou een zeer

onderhoudende wedstrijd wor-

den met, vooral in de eerste

helft een wat sterker Bloemen-

daal en in de tweede helft een

aandringend Zandvoort dat

echter het geluk miste om
Bloemendaa I-keeper Van Velzen

te kunnen passeren. Zandvoort

miste een drietal routiniers.

Keeper Edward de Jonhe

Urbach, Hans Engl en Michel

Schraal waren alle drie al op

vakantie en moesten worden

vervangen door A-junioren. Op
doel stond de jonge Matijs

mans die zich redelijk wist te

handhaven tegen de nummer
twee van de competitie.

Patrick Koper langs zijn tegenstander

Duidelijk was dat de Bloemen-

daalse spelers zich op het

harde, hobbelige veld beter

thuis voelden dan hun gasten.

Het kon dan ook niet uitblijven

of zij kwamen op voorsprong.

Het was tim Joon die in de

twintigste minuut de ban door-

brak met een droog schot, 1-0.

Nadat Michel Abrahams in de

27e minuut de paal van het

Zandvoortse doel teisterde kon

hij enkele minuten later wel het

doel vinden en tekende voor

zijmge seizoenstreffer, 2-0. deze

stand zou voor rust geen veran-

dering meer ondergaan.

Na rust een wat aanvallender

Zandvoort. Toch kwamen onze

plaatsgenoten in eerste in-

stantie niet tot kansen. Wel

kon Bloemendaal via Wilco

Klooster op 3-0 komen. Hij

kopte in de ge minuut de

bal, uit een corner van Alex

Korving, hard en zuiver achter

keeper Mans. Omdat Zand-

voort niet bij de pakken neer

ging zitten, kregen de gasthe-

ren nog menige kans en dat

leidde in de 31e minuut tot de

4-0. Op een assist van Baidy

N'lchade kon Patrick Elferink

simpel de bal in het Zand-

voortse doel schuiven.

Een afstraffing zoals in de

heenwedstrijd (1-7) werd het

gelukkig niet. Bloemendaal

geloofde het wel en Zandvoort

miste dat beetje geluk voor

een doelpunt. De selectie van

trainer Berry Buytenhek sluit

de competitie af op de zeven-

de plaats met 26 punten uit 22

wedstrijden en kan nu rust

nemen. Rust die ze verdienen

want dit jongen elftal heeft,

vooral aan het einde van de

competitie, laten zien dat er

veel potentie in deze groep zit.

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze

adverteerders

kunnen wij u op

de hoogte houden

van alles wat in

Zandvoort leeft.

De adverteerders

in de krant van

deze week zijn:

(in alfabetische

volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Atelier 't Zand

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Krocht, Gebouw
Del Mar, Café Restaurant

Eethuys-Café De Zandvoorter

Etos

Fast Company
Herenkapsalon Ton Goossens

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Meijershof, Restaurant

Monuta
Netexpo Internet

Pluspunt

Stichting Wielerevenementen

Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie

Take Five

Thalassa, Strandpaviljoen

Trade Ard

Van Schaik, makelaar

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Strandpagina:

Ganpati, naturelstrand

Que Pasa, nr 6

Club Maritime, nr 9

Thalassa, nr 18

Strandpaviljoen Jeroen, nr 20

Club Nautique, nr 23

£>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Half vrijstaande sfeervolle 30-er jaren woning

met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd

met behoud van het charmante karakter

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers en een riante moderne badkamer
• Woonopp. ca. 110 m 2

,
perceelopp. 86 m 2

Vraagprijs: € 293.000,-

ZANDVOORTVAN SPEIJKSTRAAT 2/191

• Op de 3 e etage gelegen zeer royaal,

goed onderhouden 3-kamerappartement

• Lichte living met fraaie houten vloerdelen

• Moderne L-vormige keuken v.v. div. apparatuur

• Luxe vergrote badkamer o.a. v.v. whirlpool

• Garage met elektronisch roldeur van 4.80 m breed

• Woonoppervlakte 160 m2
(incl. terras 23 m 2

)

Vraagprijs: € 469.000,-

VAN OSTADESTRAAT 12 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis

met voor- en achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers, moderne badkamer
• Het pand heeft een verrassende indeling!

• Gehele woning voorzien van dubbel glas

• Woonopp. ca. 130 m 2
,
perceelopp. 126 m 2

Vraagprijs: € 359.000,-

VAN GALENSTRAAT 110

• Goed onderhouden 3-kamer parterre hoekappartement

met royale tuin (ca. 55 m 2

)

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

en nette badkamer
• Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

BELEGGINGSOBJECT

HALTESTRAAT 33 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 395.000,-

ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen 3 kamer appartement

(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

• Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

aan de achterzijde en een nette badkamer
• V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87
M
MtHVIIII Ik
VI«OP

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Muziek
Pil Slotconcert Jazz
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Een van de aardigste program-

ma's van de jaarlijkse viering

van Bevrijdingsdag, is het

schilderen voor kinderen op

het Raadhuisplein. Op een

grote, rechthoekige stellage

was een gigantisch canvas

doek gespannen, dat in seg-

menten was verdeeld, die door

kinderen beschilderd konden

worden. Mede omdat het weer

zo meewerkte werd het een

lust voor het oog om de kun-

stenaars in spe aan het werk

te zien.

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport
P23 Softbal

www.zandvoortsecourant.nl

ï

Thema dit jaar was 'reizen'. Het

was duidelijk te zien dat niet

iedere artiest hetzelfde over de

opdracht dacht. Menigeen had

wel een vliegtuig, auto of

ander mechanisch voertuig in

de schildering opgenomen,
maar er waren ook landschap-

pen en dieren te zien. Ook
natuurtaferelen en bloemen

deden het goed.

De Mannetjes II Ook in Zandvoort kransen
vernield

Vernieling

monument

P^

'De bloemetjes buiten

zetten doeje maar op

een andere manier'

Ook in Zandvoort zijn afgelopen week kransen door baldadige

jongelui vernield. Een drietal opgeschoten Amsterdamse jon-

geren werden rond 01.30 uur door de politie op de Boulevard

Barnaart aangehouden omdat zijn met kransen liepen die ze

bij het Joods monument hadden weggehaald. Eén van de kran-

sen was door het trio al vernield.

Het ging om twee 17-jarige en

een 16-jarige Amsterdammers.

Uit het onderzoek van de poli-

tie bleek dat ze geen achterlig-

gende gedachten hadden toen

zij hun daad verrichten, anders

dan vandalisme.

Van enige betrokkenheid bij de

vernielingen in Amsterdam
West is niets gebleken. Daar

werden alle kransen die bij

een monument waren gelegd

ter herinnering aan de geval-

lenen tijdens de Tweede

Wereldoorlog, vertrapt. Het

drietal heeft spijt betuigd en

zal worden doorgestuurd naar

bureau Halt voor een alter-

natieve straf. De kransen zijn

teruggelegd bij het monu-
ment.

Een deskundige jury, onder

leiding van de bekende

Zandvoortse kunstenares

Marianne Rebel, had het

moeilijk om de uiteindelijke

winnaars aan te wijzen. Na

uitvoerig beraad werden de

prijzen bekend gemaakt. Bij

de 'kleintjes' tot 7 ja ar waren

er twee prijswinnaars: ie

werd Lisa en 2e werd Milan.

Bij de wat ouderen waren er

5 winnaars: ie Fabian, 2e

Florian, 3e Fleur, 4e Roos en

Stel la en 5eTom.

De winnende schilderijen zijn

de komende twee weken nog

te bewonderen bij de

koffie/lunchroom Zandvoort

op het Kerkplein.

Tradê Ard
WEEKAANBEDNG

ï*.

Seat Arosa 1.7 SDi Stella

b.j. 2003, 76000km€8950 nu €8250

s
vnuw.lrndr .nrd.nl

\

é)iroji

Geldig t/m zondag 14 mei
' Moederdag aardbeienvlaai

€5,95

• Feestbrood! Rozijnenbrood

met 100% amandelspijs

€3,25
1 4 Roomboter croissants

€2,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Beiegde broodjes

\
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

NIEUWE

GUCCI
ZONNEBRILLEN

ZIJN BINNEN
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort doet opnieuw actief mee
aan de Week van de Zee. Van 20 tot en

met 28 mei kunt u genieten van vele

leerzame, nuttige maar vooral ook

leuke en inspirerende activiteiten.

Gemeente Zandvoort

Bekijk het programma op

www.zandvoort.nl.
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Familieberichten
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Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling bij het overlijden

van

PETER DE JONG
(De Lange)

Het was voor ons een grote steun

de Familie

/ Colofon
1

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

nuis-aan-huis bezorgd in leel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042GHZandvoort Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732 752 Email: joop@

Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur. Druk:

Overige dagen op afspraak. Boesenkool Krantendruk BV.

Cast ricummerwerf 23-37

Advertentie acquisitie: 1901 RWCastricum

_etty van den

3rand-Kinderdijk Verspreiding:

Tel. 06 -434 297 83 Verspreid Net B.V,

Email: letty@ Voor nabezorging bel vrijdag

zandvoortsecourant.nl tussen 14.00 -18.00 uur

advertenties@ 023 -5716 105 of
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Kerkdiensten

ZONDAG 14 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde YjsxY.,Julianaweg

10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout

In verband met verbouwingswerkzaamheden

zijn de diensten in april en mei verplaatst

naar Heemstede Pinksterkerk,

Camp/aan Heemstede

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Burgerlijke stand

22 april 2006 -28 april 2006

Geboren:

Isai Yaron, zoon van: van der Schaar, Du rkJohan nes

en: Goedel, Nicole Elviera.

Jack Wen del I, zoon van: Paap, Jordi Adriaan en:

Dubbis.Wendy Elisabeth Brigitte.

Cheyenne, dochtervan: Nanai, Ferenc Laszló en:

Castien, Christa Felicia Maria.

Ondertrouwd:

van Trigt, Paulus Wilhelmus Maria en: Bakker, Sylva.

Sikkens, Remco Olof en: Koster, Christina Maria,

van Leeuwen, Ar noldus en: van Dijk, Margaretha

Maria.

Gehuwd:

Knotter, Rob en: Schuiten, Adriana Marijke.

Overleden:

van der Werff geb. Verspuij, Lammigje, oud 87 jaar.

Honig geb. Vergunst, Baafje Hendrika, oud 66 jaar.

Monut>3 % WMterveJd en Van Beek
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Waterstanden—^

Club Nautique
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

Zandvoort (a) Live groeit uit tot regionaal evenement

Mei Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 11 0329 10.58 15.43 23.48 ^B
Vr 12 0400 11.49 16.13 - -

Za 13 ^B 00.28 04.32 12.28 16.50

Zo 14 - 00.58 05.05 13.18 17.23

Ma 15 ^B 01.39 05.40 13.58 17.59

Dl 16 - 02.19 06.17 14.29 18.40

Wo 17 ^B 02.50 06.53 14.59 19.19

Do 18 . 03.24 07.40 15.49 20.10

Op zoek naar een orgineel Moederdag cadeau?

Geef een Wonen Plus

abonnement!
14 mei is het weer Moederdag. Overal in het land wor-

den moeders verwend met bezoekjes en presentjes.

Een leuke tip voor een moederdagcadeau is een abon-

nement op WonenPlus. Zeker als zelfstandig wonen
een zorg is, wordt wonen met de hulp van WonenPlus

een zorg minder.

Met behulpvan vele vrij-

willigers van WonenPlus

zandvoort worden oude-

ren, chronisch zieken en

gehandicapten geholpen

met allerlei zaken om
zelfstandig te kunnen

blijven wonen. Van

tuinonderhoud tot ver-

voer naar een arts, van

alarmering tot een gezel-

ligheidsbezoek. Voor

iedere vraag van een

abonnee wordt naarde

meest haalbare oplos-

sing gezocht.

En als de vraagte groot is

voor een vrijwilliger, dan

bemiddelt WonenPlus

naar bedrijven bij de

abonnee in de buurt. Deze

bedrijven geven diverse

kortingen. Is er niet altijd

iemand in de buurt of wilt

u een ander hiermee niet

overvragen, dan kan

WonenPlus een belangrij-

ke steun betekenen.

Het plezier van een

onderhouden tuintje,

klusjes in huis die voor

haarworden gedaan, een

gezellig bezoek als uw
moeder hier behoefte

aan heeft. Kortom, een

cadeau waar uw moeder

het hele jaar door iets

aan heeft. WonenPlus is

voor veel mensen de

ideale (schoon)zoon of

dochter in de buurt!

De kosten van een abon-

nement op WonenPlus

zijn laag, bij een inkomen

tot €1000,= per maand
(alleen wonenden) zelfs

gratis.

Voor meer informatie

kunt u contact opnemen

met WonenPlus

Zandvoort.

Telefoon: 5717220

(bereikbaar: ma. t/m do.

van 9.00 uur tot 12.00

uur), email: info@

wonenpluszandvoort.nl

RTVN-H
HADia*TV NDDHrj-HDLLA.NI]

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl

Wat in 2001 begonnen is als een samenwerkingsverband tus-

sen een viertal strandpaviljoens op het Zandvoortse strand, is

uitgegroeid tot een van de meest aansprekende evenementen

in de regio Kennemerland. De eigenaren van de paviljoens

Skyline/the Australian Beachbar, Sunset, Mango's Beach Baren

Route 16 hebben toentertijd nooit kunnen bevroeden dat het

festival Zandvoort (a) Live door de 'city-horeca' zou worden over-

genomen.

Nu zijn er nog drie van de ori-

ginele paviljoens over: Skyline,

Bruxelles aan Zee (vroeger

Sunset) en Mango's Beach Bar

die de kar dit seizoen weer

gaan trekken. Op drie zondagen,

verspreid over het strandsei-

zoen, zullen weer bekende DJ's

en live bands hun opwachting

maken op het strandgedeelte

dat ten noorden van de

Zandvoortse Rotonde ligt. Er is

altijd voor iedereen wat wils:

van Latin lounge tot 'cover'

rock, het is er allemaal en

iedereen kan volledig opgaan

in het aanbod van de verschil-

lende stijlen muziek. Niet

alleen genieten van muziek

maar ook de diverse Latin

dansen zullen via workshops

aangeleerd kunnen worden!

Houdt dus de zondagen 25

juni, 30 juli en 27 augustus vrij.

Dit jaar is het concept, dat bin-

nen vijfjaar een behoorlijk

bestaansrecht heeft opge-

bouwd, overgenomen door de

'city-horeca'. Op de zaterdagen

voorafgaande aan het 'original'

Zandvoort (a) Live festival,

zullen er verspreid over

het centrum van Zandvoort

diverse DJ's en live acts hun

opwachting maken voor de

Zandvoorters en hun gasten

van ver uit de regio. Ingehaakt

zal worden op het originele

concept en is dus duidelijk her-

kenbaar. Ook daar zal het aan-

bod van de verschillende stij-

len muziek groot zijn.

Dus de weekenden van 248; 25

juni, 29 & 30 juli en 26 & 27

augustus noteren als

Zandvoort (a) Live festival en

lekker uitjedakgaan.Jemag

het niet missen!! De aanvang-

stijden van de festivals zijn

16.00 uuren zullen duren tot

00.00 uur. Zie voor meer infor-

matie: www.beach4freaks.nl

Raadhuisplein 28 mei officieel geopend
Zondag 28 mei is de officiële opening van het geheel gereno-

veerde Raadhuisplein. Dat wordt groots gevierd. De Dichter bij

Zee Marco Termes verzorgt een voordracht uit eigen werk en er

zullen diverse artiesten voor optredens zorgen. Tevens kunt u

de eerste Zandvoortse 'weggeefshow' bijwonen. Het meest aan-

sprekende onderdeel uit het programma zal de Sky Cage zijn.

Hier vanuit kunt u het hele omliggende gebied vanaf 50 meter

hoogte bekijken.

Het Raadhuisplein is het sluit-

stuk van een lang en zeer

omvangrijk project: de herin-

richting van het Centrum-

gebied van onze woonplaats.

De gemeente wilde meer kwa-

liteit brengen in de openbare

ruimte. Het Zandvoortse cen-

trumgebied heeft daarbij een

grote metamorfose ondergaan.

Cartoon

In verschillende fasen zijn ach-

tereenvolgens de Kerkstraat.de

Grote Krocht.de Haltestraat en

het Gasthuisplein heringericht.

Zeer ambitieus heeft de

gemeente de herindeling aan-

gepakt. Men was zich terdege

bewust van het belangvoorde

badplaats van deze upgrading.

Hans van Pelt

Op bepaalde onderdelen is

zeer intensief samengewerkt

met lokale ondernemers en

bewoners. Vele ondernemers

droegen, al dan niet gedwon-

gen, bij. Deze min of meer

verplichte bijdrage werd via de

'baatbelasting' geheven, een

constructie die nog steeds

onder vuur ligt en waar het

laatste woord nog niet over

is gesproken. Een mooie open-

bare ruimte in het centrum is

echter niet alleen een winst-

punt voor de toeristische sec-

tor. Ook de ondernemers én de

bewoners hebben er baat bij.

Alle drie de groepen hebben

dan ook enthousiast gerea-

geerd op het nieuwe plein.

Een juweel in de kroon die

Zandvoort heet.

Het programma:
11.00 uur - officiële opening

vanaf het podium in combi-

natie met straattheater

11.15 uur " voordracht door

dorpsdichter Marco Termes

11.30 uur - bezichtiging op

hoog niveau van het nieuwe

centrum vanuit de 'Sky Cage',

11.45 uur " doorlopende voor-

stelling diverse straattheater

acts.

12.00 uur - de eerste Zand-

voortse weggeefshow op een

podium op het Raadhuisplein.

KEEPTHEM ROLLING,

ANBO huldigt Hielke Gorter

Na zich 20 jaarte hebben ingezet als bestuurslid van de oude-

renbond ANBO Zandvoort is het welletjes. Afgelopen dinsdag

werd Hielke Gorter door

het hoofdbestuur van de

ANBO onderscheiden als

'Lid van Verdienste'.

Als 55Plusser werd Hielke

Gorter in 1978 lid van de

ANBO en vanaf 1986 ver-

sterkte hij het bestuurvan

de afdeling Zandvoort.

Met hart en ziel stond hij steevast klaar voor de bijna 800 leden.

Officieel begonnen als penningmeester, maartussen de bedrij-

ven doorvervulde hij een veelheid aan taken. "Jij was er altijd en

overal"aldus voorzitter! Huberts van het landelijk bestuur. Terecht

werd mevrouw Gorter een fikse bos bloemen overhandigd.

Volgens mij.

zijn luxe huishoudelijke arti-

kelen, gouden sieraden en

mobile telefoons dit jaar met

moederdag erg in trek. En

heb je geen tijd om iets te

kopen dan kan je via Internet

de meest dure cadeau's

bestellen. Voor mij persoon-

lijk hoeft dat niet. Deze

speciale dag is bedoeld voor

lieve (schoon) moeders, stief-

moeders en oppasmoeders

die altijd voor je klaar staan.

Dat hoeft niet tot uiting te

komen in het geven van dure

cadeau's.

Mijn mooiste moederdag-

presentjes kreeg ik jaren

geleden van mijn kinderen.

Ze maakten, ieder jaar weer,

een "verwenontbijtje" voor

me klaar. Het bestond tradi-

tiegetrouw uit een heerlijk

ontbijt op bed. Dik beboterde

boterhammen vergezeld met

een snot eitje en een glas

verse jus. Naast het eitje lag

steevast op het dienblad een

zelfgemaakt cadeau. Als ik na

mijn ontbijt gelukzalig naar

de keuken zweefde, was het

even slikken. De troep die de

schatjes gemaakt hadden

was niet te overzien. Maar
dat hoorde ook bij moeder-

dag. Tijdens het opruimen

van een kast kwam ik nog

enkele creatieve moederdag-

cadeau's van ze tegen. Een

hartje met gekartelde randjes;

geknipt uit een ansichtkaart.

Op de achterkant staat met

hanen poten geschreven "foor

mijn aller, a I Ie rl ievste moe-

der". Ook een beschilderd

vaasje heb ik bewaard. Al

deze creatie's zijn mij dier-

baar, zoiets gooi je toch

nooit weg. Maar dat doe je

wel met de luxe mixer die je

jaren geleden op moederdag

gekregen hebt en die nu

kapot is. Hopsa, weg ermee,

in de winkel liggen er tien

andere.

Nu mijn kinderen niet meer

thuis wonen, is de traditie

van mijn speciale verwenont-

bijt voorbij. Pappa heeft de

taak overgenomen, maar ja

zijn ontbijtsmaakttoch anders

dan die van mijn kinderen.

En de keuken? Is keurig op-

geruimd.
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13 Zandvoort Darts Open Jeugd,

voor 9 t/m 16 jarigen.

Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

14 Urban Beach Festival 2006
Cultureel evenement, Badhuisplein.

20 Streetdance/Hip-hop demonstratie

op Gast hu is plein, door dansers van

Studio n8.Tijd: 15. 30-16.00 uur.

Iedereen kan meedoen!

20-28 Week van de Zee: Gezellig cultureel

evenement in centrum van Zandvoort:

live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-

gende workshops en kraampjes

|20-21 Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

21 Kerkplein concert

Concert "de mooiste film melodieën".

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop collecte voor J
de restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,

Esther in 't Groen - viool,

JosjeGoudswaard -

25 Concert van Gospelkoor Gospel Joy uit

Zwitserland in Agatha kerk. Het koor

bestaat uit 100 leden, waarvan er

Ongeveer 70 van het 100 leden tellende

koor zullen in Zandvoort aanwezig zijn.

Het koor telt drie solisten, waaronder de

dochtervan Theo Hilbers, Inge Schmidt-

H il bers. Aanvang concert 20.00 uur,

toegang €10,00

25 DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

28 Voorjaarsmarkt

Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum

27-28 Historische Zandvoort Trophy,

Circuit Park Zandvoort.
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Politiek Interview met raadslid PvdA:

Op zaterdag 20 mei

2006 van 14.00 tot 22.00

uur op het Gasthuisplein

vindt het evenement

Ruis plaats. Dit evene-

ment wordt speciaal

georganiseerd voor alle

bewoners van Zandvoort

en is iedereen van harte

welkom. Op het podium

Iets te

verkopen?

zullen er optredens

van Cabaret-groep de

Schakel, verschillende

bands en workshops zijn.

Daarnaast zal op het

plein een Jeu de boules

demonstratie plaatsvin-

den en zullen erverschil-

lende informatie kramen

staan.

Fiësta:

'Un poquito cantas un poquito bailas'

Zaterdag 13 mei wordt

er in gebouw De Krocht

een dansworkshop ge-

houden. Leider hiervan is

Jorge Martinez Galan.

Met presentaties door

Coro Cantoro, Ritmo

Flamenco, buikdanseres

Zafira en de live salsa-

band Cerveza Fria, be-

looft het een spetterend

dansfeest te worden.

De workshop begint om
20.30 uuren duurt tot 21.30

uur. Na de presentatie

kan er lekker gedanst

worden met Dj Papi Riqui

uit Cuba. De prijs is all-in:

€7,50 (kinderen tot 12 jaar

gratis). Inschrijvingen via

telefoon: 023-5354793, via

erna il: w.j.jager@planet.nl,

info@galan.biz of kijk op

www.ealan.biz

Plaats voor slechts € 5,- een 'Zandkorrel'

Zie pagina 8

ZandvoortPashouders: 50% korting

3£wekerty

*P. ocm kleeft

Groot assortiment

zomerbloeiersü

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Aan alle oud-leden van Zandvoort '75 en
^"^ alle leden van sv Zandvoort^ Jfe Wij nodigen u uit om bij de vooravond van het

Hotsknotsbegonia toernooi aanwezig te zijn:^ *^ Waarom?
1 . Omdat er een wedstrijd oud eerste Zandvoort '75

oud eerste Zandvoort '75 wordt gespeeld

Omdat er veel, heel veel relikwieën zijn te vinden

Omdat je oude verhalen kunt vertellen en beluisteren y^fr fV
Omdat er veel ouderwetse gezelligheid is ^*>..

Omdat er een DVD (film en foto's) met historische feiten te verkrijgen is

Omdat sv Zandvoort een leuke springlevende club is

Omdat er een leuke interessante veiling is

Kom ook en ontmoet uw oude makkers!
Vrijdagavond 26 mei 2006 van 19.00 tot 0.00 uur

Hoort zegt 't voort!!!!

www.hotsknotsbegonia.nl

Nico Stammis:
nuchter en constructief

Hij werd als een van de laat-

sten ingezeteld in de gemeen-

teraad. Nico Stammis stond

vierde op de lijst van de PvdA.

Met drie zetels redde hij

het net niet, maar nadat

Gert Toonen werd verkozen

tot wethouder, mocht hij

alsnog plaatsnemen in de

Zandvoortse gemeenteraad.

Door Lenna van den Haak

Stammis woont nu bijna zes

jaar in Zandvoort en hoopt

zeker zijn steentje bij te kunnen

dragen om de badplaats meer

te promoten. "Het is een heer-

lijke plek om te wonen, daar zal

je mij niets over horen zeggen,

maar het kan allemaal wel iets

beteren mooier."Waarom hij

van de PvdA is lid is geworden

wordt snel duidelijk. "Overal

waar ik gewoond heb, heb ik

PvdA gestemd. Die partij heeft

een nuchtere kijk op de realiteit

en in Zandvoort merk ik dat ik

ook echt bij die club pas."

Op dit moment is Stammis zich

aan het inlezen. Zijn salontafel

ligtvol met papperassen, map-

pen en andere schriften. "Ik ben

nog een beginneling, dus ik

moet alles goed doornemen

voordat ik echt iets voor de

gemeentepolitiek kan beteke-

nen. Het zal in het begin ook wel

pas op de plaats zijn, maar ik

ben heel erg enthousiast!"aldus

een nuchtere Stammis. Waar
het hem voornamelijk om gaat

is dat er verbeteringen worden

aangebracht in dit van oor-

sprong bewoonde vissersdorp.

"Er is veel meer mogelijk dan

dat we nu als badplaats aan

mogelijkheden bieden. Vooral

op het gebied van cultuur

moet er wat veranderen. Begin

klein, doe iets met straatthea-

ter, laat vreemd uitgedoste

figuren op stelten door het

dorp gaan, spring in de kijker,

laat het dorp leven!" De licht-

jes in de ogen van Stammis

komen te voorschijn. Je ziet

duidelijk dat hij zelf ook geen

vreemde is in de toneel- en

theaterwereld. Hij deed mee
aan diverse andere voorstellin-

gen zoals het'Human Circus'.

Wat hij voor de komende vier

jaren verwacht is nog niet

helemaal d u idelij k. "H et is nog

veel te vroeg om echt dingen

te willen, ik ga voornamelijk

meedenken over bepaalde

zaken. Ik ben jaren voorzitter

geweest van de onderne-

mingsraad van Sony Music in

de Waard e rpold er. Vergaderen

en onderhandelen kan ikwel

en hopelijk zal dat ook mijn bij-

drage zijn de komend vierjaar."

Het wordt een mooie periode

voor Nico Stammis. "Ik zit in de

raad, ben net getrouwd en ik

ben opa geworden. Wat wil

een mens nog meer?"

Boeken- en speelgoedbeurs
Volgende week woensdag 17

mei, wordt de alom bekende

boeken- en speelgoedbeurs

gehouden. U bent van harte

welkom tussen 8.30 en 12.30

uur in de Maria school, aan de

Prinsesseweg 20.

Ben u druk in de weer geweest

met de voorjaarsschoonmaak

en moet er weer ruimte gemaakt

worden? Gooi dan uw boeken

en speelgoed niet weg. Voor de

beurs is men nog op zoek naar

extra speelgoed en boeken.

Geef uw oude boeken en speel-

goed een nieuwe kans en geef

de kinderen van de Maria school

weer een mooie opbrengst om
iets leuks van te kunnen doen.

U kunt uw spullen tot dinsdag

lömeinaarhet speellokaal van

de Maria school brengen, van

8.30 uur tot 14.00 uur.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Nieuwe buslijn

Er rijdt sinds 30 april een

nieuwe bus, lijn 84 van

Connexxion. De bus rijdt

alleen de noordelijke route

dus vanaf het NS-station,

via het Circuitpark naar

Bloemendaal aan zee, waar

de bus draait en weer rich-

ting station gaat. De verbin-

ding is tot 1 oktober (hopelijk

voor de AiGP bezoekers tot

en met 1 oktober) op zater-

dagenzondagplusde regu-

liere feestdagen, vier maal

per uur. Of er dit seizoen nog

een "bijdehand naar het

strand" actie van de Provincie

Noord-Holland komt is niet

zeker. Verleden jaar ging er

nog een bus naar de Zuid-

Boulevard. Zou er dit seizoen

nog een bus 85 komen naar

Zuid? In de Raadsopdracht

Gemeenteraad 2006-2010

staat onder het kopje verkeer

en vervoer het volgende: als

het busvervoer contraproduc-

tief voor Zandvoort uitpakt,

zal het busvervoer van NS-

station Zandvoort naar

strand Bloemendaal worden

beëindigd.

Stille Tocht

Elk jaar is er tijdens de Stille

Tocht op 4 mei vooraf een

verzoek aan de winkeliers en

horecaondernemers die

langs deze route hun win-

kel/café/onderneming heb-

ben om hun terrassen (voor

zover aanwezig) te sluiten en

dedeurenen ramen van hun

zaak gesloten te houden tus-

sen 19.00 en 20.30 uur. Dit

verzoek is vanaf 1991 door

Horeca Zandvoort ingesteld

toen er destijds sprake was

dat de Sti lle Tocht door het '4

mei comité' zou worden afge-

last. De reden daarvan was
dat het gedeelte van het dorp

waarde stoet langs liep geen

respect toonde. Dit keer is het

verzoek door twee horecaon-

dernemers genegeerd en

waren hun terrassen toch

open. Het getuigd van wei-

nig respect. Volgend jaar is er

weer een nieuwe kans om
het goed te maken.

Chapeau
Wie wel zijn afspraak is nage-

komen? Hans Ernst directeur

van Circuit Park Zandvoort.

Verleden jaar was er na de

herdenking bij het Oorlogs-

monument aan de Linnaeus-

straat een oorverdovend

circuit la waai te horen, wat bij

de aanwezigen zeer storend

overkwam. Hans Ernst had

toentertijd in een ingezonden

brief zijn excuses aangeboden

en beloofd dat voortaan op

de avond van 4 mei het circuit

niet meer zal worden gebruikt.

Tijdens de afgelopen her-

denking was het doodstil,

alleen de vogels gaven hun

bijdrage aan een plechtig

moment. Ere wie ere toekomt.

Hans Ernst is een man van

zijn woord.

Respect

Wat hebben de drie Amster-

damse jongens van 17 en 16

jaar er toe bewogen om
bloemenkransen te vernielen,

in de nacht van zaterdag op

zondag, die bij een oorlogsmo-

nument waren neergelegd.

Geen idee, misschien dronken-

schap? Maar is dat een excuus

voor deze onbegrijpelijke

daad? De drie jongens die zijn

aangehouden, hebben inmid-

dels hun spijt betuigd. Ze krij-

gen slechts een alternatieve

straf, zo staat in het politie-

rapport. Wat de alternatieve

straf is werd er niet bij verteld.

Mijn voorstel zou zijn; laat

de jongens de nationale

Erebegraafplaats in Overveen

onderhouden.

Des interesse

De veteranen op het

Wagenings vrijheidsdéfilé

werden op 5 mei 2006
grandioos ingehaald. De

veteraan die meereed met

de strandtocht Umuiden-

Scheveningen 2006, georga-

niseerd door "Keep them
Rolling", uitte zijn misnoegen

over het Zandvoortse ont-

haal. Tijdens de tussenstop

bij strandpaviljoen Club

Maritime schitterde het

Zandvoortse college door

afwezigheid om dit rijdende

museum feestelijk te verwel-

komen. Gelukkig stonden op

de boulevard en op het

strand veel geïnteresseerden

en dat verzachtte de pijn

een beetje. De Zandvoortse

rijders Fred Vleeshouwers,

Tom Determan en Leen

Driehuizen doen altijd mee
aan de Rol ling tocht. Dit keer

reed Leen met zijn jeep in de

voorhoede. Hij werd door de

strandpolitie aangehouden

om te controleren of de oude

legerauto's wel een vergun-

ning hadden. De politie was

over de strandtocht niet

ingelicht. Gelukkig staat

op het strand (nog) geen

bordje met de tekst 'Meest

vriendelijke MKB gemeente'.

Ook hier voor volgend jaar

een herkansing.

a



es B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media
aandacht komen? Het enige wat u daarvoor hoeft te

doen is een uitnodiging sturen aan deze krant.

Wij zullen met een redacteuren een fotograaf verslag

van uw happening maken en dit publiceren in de

Zandvoortse Courant.

qggjgvnoKiv

Dus... vergeet niet uw uitnodiging te

sturen aan: Zandvoortse Courant,

t.a.v. Cor van Celder

Hogeweg 32, 2042 CH Zandvoort
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Gezocht!
Eetcafé 't Eindpunt
Bloemendaal aan Zee

Keukentopper
(Nederlands sprekend / enige ervaring vereist)

Voor 4 dagen in de week
Wij zijn altijd open, dus altijd werk!

Kan je meteen beginnen?

Bel dan Femke: 06-53536094
(14.00-16.00 uur)

LKippGteaf
OOK VOOR FEESTEN EM PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 4b TEL. 023 - 57 37 IflCI

Voor de

Kennemer Golf & Country Club
te Zandvoort,
zoeken wij:

• een parttime medewerkster
huishoudelijke dienst

• medewerkers voor de bediening,

zowel full- als parttime (M/V)
Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:

Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
of: kennemer@hetbosch.com
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Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's ^_______- n

2x Pangsit r € 15 00 1

2xKerHeKok
«ALLEEN AFHALEN*]

* Babi Pangang Speciaal ______

1
* Ketjap Kai
(kipblokjes met ketjap saus)

^, * 3 stokjes Saté _T

L

* 2x Witte Rijst l

.¥ Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

£ Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 __

Ingang zijkant (straatje richting station)

i _

eaft tüfi'i^

Hcinekcris
tósf n _c/T Gefopt!

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Krant niet ontvangen
k l<H'K.k.\r

Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Zandvoortse slachtoffers

herdacht
De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden vorige

week donderdag 4 mei op meerdere locaties herdacht. De ver-

schillende bijeenkomsten vonden plaats bij het Joodsmonument

aan de Van Heemskerckstraat en in de Hervormde Kerk, voor-

afgaande aan de Stille Tocht naar het monument op het

Verzetsplein en in de Linnaeusstraat.

Joodsmonument
Rond het middaguur bezocht

burgemeesterVan der Heijden,

in gezelschap van onderande-

re het volledige college van B

& W, het Joods monument. In

zijn toespraak bij het Joods-

monument, de plaats in de

omgeving van waar tot aan de

nacht van 4 op 5 augustus 1940

de synagoge had gestaan,

sprak Van der Heijden onder

meer over de onverdraagzaam-

heid ten opzichte van bevol-

kingsgroepen, die de vervolgin-

gen mogelijk hadden gemaakt.

Hij hield de circa zeventig aan-

wezigen voor, dat destijds 130

plaatsgenoten werden gede-

porteerd en dat er daarvan

slechts 17 zijn teruggekeerd.

De plechtigheid aan de Jac.van

Heemskerckstraat werd beslo-

ten door de Haarlemse Rabijn

Spiro, die namens de Joods-

gemeenschap het woord voer-

de en voorging in gebed, waar-

in hij vroeg om de zie Is rust van

alle slachtoffers die omkwa-
men in concentratiekampen.

B&W, vertegenwoordigers van

de Joodsgemeenschap en van

de Stichting Viering Nationale

feestdagen, legden bloemen

bij het monument.

Hervormde Kerk

De herdenkingsbijeenkomst in

de Hervormde Kerk bestond uit

een programma waaraan werd

meegewerkt door het oude-

ren koor Voor Anker, onder lei-

ding van Wim de Vries. Het

Knipscheerorgel werd be-

speeld door de heer H. van

Ameron. Omlijst door decla-

matie van oorlogsgedichten

door mevrouwTruus Stokman

en leerlingen van Nicolaas-

school, sprak burgemeester

Van der Heijden een herden-

kingswoord. Zandvoorts eerste

burger stelde daarin onder

meer: "Het 4 mei thema van

dit jaar/Vrijheid maakje met

elkaar', klinkt als een open deur.

Een vanzelfsprekendheid dat

geen enkel weldenkend mens

zal willen bestrijden. In het

bijzonder als de beleving van

vrijheid als het meest bereik-

bare doel wordt nagestreefd.

En waarbij de multiculturele

wereldgemeenschap zich rea-

liseert dat vrijheid wordt

gevoed door tolerantie en

begrip, maar ook door respect

voor ieders achtergrond. De

jaren '40 - '45 in Europa heb-

Zandvoortse Courant

ben deze lessen onuitwisbaar

benadrukt. Waardevolle en zin-

volle levens van zoveel slacht-

offers werden doelgericht ver-

nietigd, uitgeroeid. In het

bijzonderJoodse medeburgers,

maar ook homo's en zigeuners

werden de vervolgden van

mensonterend en desastreus

geweld. De levensgrote vraag

rijst waarom drama's als de

Tweede Wereld Oorlog in de

loop der jaren zo weinig effec-

tieve signalen hebben achter-

gelaten. Signalen waar de

meest belangrijke lessen uitte

trekken zijn en als meest leer-

zame geschiedschrijving in de

hoofden en harten van men-

sen verankerd zou moeten zijn.

Bedreigingen tussen mensen

met verschillende culturele en

religieuze achtergron-

den vormen immers

nog iedere dag een

ernstig gevaar voor

vrede en stabiliteit.

Een zeer populaire

jonge Nederlandse

zanger geeft op de

televisie als antwoord

op de vraag wat

4 mei, 8 uur hem
zegt: "ik weet het

niet, want dan lig ik

meestal nog in bed".

Hoe moet je jongeren die ver

staan van de jaren '40 -'45 uit-

leggen dat een oorlog nog

nooit iets goeds heeft voortge-

bracht, en dat het niet getuigt

van stoer gedrag als je je

medemens bedreigt of met

haatgevoelens overvalt?"vroeg

Van der Heijden zich af.

"Verdraagzaamheid en begrip

zouden de achilleshiel moeten
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vormen om uiterst zorgvuldig

met deze waarden om te gaan.

Haat jegens bepaalde bevol-

kingsgroepen kan ontwikkeld

worden. Een vijandschap kan

gecreëerd worden. Nooit geba-

seerd op weloverwogen visies

en kennis, vaak wél op gevaar-

lijke ideologieën. Laten wij

iedere dag, met elkaar, jong en

oud, samen bouwen aan onze

vrijheid. Dan zijn de lessen uit

de Tweede Wereld Oorlog niet

voor niets geweest", besloot de

burgemeester zijn toespraak

in de redelijk gevulde kerk,

waar ook de wethouders Tates

en Bierman en een groot

aantal raadsleden aanwezig

waren.

Stille tocht

De Stille Tocht die na de bijeen-

komst volgde, voerde langs het

monument aan het Verzets-

plein, waarna om 20.00 uurde

herdenking plaatsvond bij het

monument aan de Linnaeus-

straat. Aan deze herdenking

werd medewerking verleend

door de Damiateband, de

Scouting en Truus Stokman

declamatie.

Boeiende beelden vertoond op
speciale Genootschapsavond

Genootschap Oud-Zand-

voort heeft een belangrijke

bijdrage geleverd aan de

instandhouding van de her-

inneringen aan de periode

1940-1945, waarin Zandvoort

door de Duitsers vernield

werd. Daardoor verdween
het vooroorlogse beeld van

Zandvoort definitief en leeft

dat uitsluitend nog voort op

oude foto's en filmbeelden.

Cor Draijer en Ankie Joustra-

Brokmeijer presenteerden eerst

een serie foto's die nog maar zel-

den te zien waren. Ze gaven en

perfect beeld van wat zich in

Zandvoort in de periode 1940-

1945 heeft afgespeeld en hoe de

kuststrook er na de grootschali-

ge sloop uitzag.

Treffend waren de beelden uit

juli 1945 toen de eerste blauwe

trams weer naar Haarlem en

Amsterdam reden. Duizenden

mensen stonden uren op de

tram te wachten, in een rij die

zich uitstrekte van de huidige

Louis Davidsstraat, via het

Raadhuisplein tot aan de

Schoolstraat. De toenmalige

burgemeesterVan Alphen hield

met een aantal medewerkers

hoogst persoonlijk toezicht op

een ordelijk verloop.

De Klink

Het oorlogsverleden van Zand-

voort heeft ook veel aandacht

gekregen in het kwartaalblad

van het Genootschap De Klink,

waarin onder andere artikelen

zijn opgenomen over het NS sta-

tion en Zandvoortse jongeren

die een op het strand gevonden

baal rubber aan de man brach-

ten en daarvoor enige tijd een

gevangenisstraf in de Duitse

stad Kleef moesten uitzitten.

De Klink is nog verkrijgbaar bij

Bruna aan de Grote Krocht.

Inventieve café-eigenaar
Als de ruimte in je café niet al te groot is, moet je inventief zijn.

Afgelopen zaterdag was in Café Oomstee het Mainstream

Jazzcombo van Cer Groenendijk gecontracteerd.

Nu heeft een combo wat meer

ruimte nodigdan een duo of

trioen goede raad was duur. De

enige manierom allevijfde

muzikanten voldoende ruimte

te geven was het weghalen van

het biljart. Nu doe je dat niet

zo snel want een biljart weegt

een aantal kilootjes, maar door

middel van een hefvork heeft

uitbaterTon Ariesen toch zijn

biljart aan de kant gekregen en

daar vervolgens een dikke plaat

overheen gelegd. Zo creëerde

hij plaats voor de bassist en de

toetsenist en werd het een zeer

gezellige en geslaagde avond

in café Oomstee!



Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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www.bouwbedrijf-hdvenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

UW REIS MET KVSA
DAT IS GEREGELD...

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA, Bij de voorberei-

dingen is het maken van keuzes soms moeilijk. De ervaren specialisten van

Reisbureau KVSA bieden u de helpende hgnd bij zoeken en boeken van uw reis,

zoveel zakelijk als privé, Zo makkelijk heeft u nog nooit geboekt, En de moeilijke

keuzes? Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen,

zelfs die over uw vervoer...

MlUÜRULIKVSA DICHTBIJ VOOR 'VER WEG'
Si-.,^^ « www.reisbureaukvsa.nl

eioemendaa l - Haarlem - IJmuidcn - Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam).

Telefoon.

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Aangeboden:
Ruim vrijstaand

huurhuis te Wassenaar,

zonnig gelegen.

Gevraagd:
Huurwoning in

centrum Zandvoort,

evt. bovenwoning.
Richtprijs huur ca. € 500.

In I: 070-5111473

Te Koop:

Onderschuifbed 80x190:

€40,= incl. matrassen.

Tevens blank houten

inklapbare kinderstoel,

zgan:€20,=.

Tel. 5715239

Te Koop:

Snorbrommer
PUCHzone. Zwart, met
quickstart. Als nieuw:

zeer weinig op gereden.

Vraagprijs €500,-

Tel. 5714114

Gevraagd:
Hulp in klein pension.

Bel voor meer informatie

06-27526231

Ans, Anouk, Iris,

Anjes en Madeion:
een 'fijne moederdag'

gewenst!

Myrna

Geselecteerd onroerend
goed kopen en verkopen

in Nederland

en wereldwijd.

Van en voor banken-

eigenaren-makelaars.

Tel. 023-5718706.

www.ipm-world.info

Rommelmarkt
bij volkstuinvereniging

Zandvoort.

Zaterdag 13 mei,

vanaf 10.00 uur.

Keesomstraat

(tegenover manege
Sandevoerde)

Garageverkoop:

zaterdag i3enzondagi4
mei, van 10 tot 16 uur.

Zandvoortselaan 228,

Bentveld.

Eethuys-Caféde
Zandvoorter

is per direct op zoek

naar vlotte, leuke

medewerkers/sters.

(werktijden

in overleg)

Tel: 5713909

Beach Club 10

is per direct op zoek

naar vlotte, leuke

medewerkers/sters.

(werktijden in

overleg)

Tel: 06-21 5488 45

Aangeboden:
Amsterdam Slotermeer,

laagbouw,

mooie 2-kamerwoning
met box.

Eigen opgang,
wenteltrap naar zolder.

Huur:€i75,oo p.m.

Overname is ook

mogelijk!

Gevraagd:
woning in Zandvoort.

Mag ook een senioren-

woning zijn.

Tel. 020-6149567.

Te Koop:

Complete ijszaak

apparatuur. Soft ijs- en

milkshakemachine,

schepijsvitrine,

slagroomapparaat en

veel toebehoren:

€9000,00.
Tel. 06-55501267

Schilderworkshop:

3juni in Elswout.

Leuke gelegenheid om
kennis te maken

met buitenatelier voor

schildervakantie in

Frankrijk.

Zie

www.buitenatelier.nl

of bel 023-5246468

GARAGEBOX te huur
Nette box aan de

Musschen broekstra at.

Maandhuur €135,15.

Telefoon 023-5346893
(Zie ook

garageverhuur.nl)

Hotel Anna zoekt

voor enkele

ochtenden

per week een

ontbijthulp en een

schoonmaakhulp.
Bel voor info: 5714674

JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Er zijn al vele creatieve jongeren haar

voor gegaan. Ook de JIZ van deze

week heeft de afgelopen

weken de sterren van

de hemel gespeeld.

Zandvoort mag zeker

trots zijn op zijn jeugd,

die beslist niet stil zit

en weet wat ze wil.

Toneelspelen staat

op nummer één bij

onze 67ste jon-

gere die onge-

dwongen haar

verhaal ver-

telt. Maak
kennis met

Nathalie Plantinga, zij is op 23 maart zestien jaar geworden en

woont in Zandvoort Noord.

School

De basisschool van Nathalie

was de Nicolaasschool in

Zandvoort. Haarvervolgonder-

wijs is de Havo op het ECL in

Haarlem. Ze zit in het vierde

jaar en moet nog een jaar

voordat ze haar felbegeerde

diploma in haar zak heeft.

Daarna wil ze naar de Klein

Kunst Academie in Amsterdam,

beter bekend als 'de toneel-

school'. Ze hoopt dat het haar

lukt om aangenomen te wor-

den, want eerst zal ze auditie

moeten doen. Maar zo ver is

het nog niet. Nog even door-

zetten want sommige vakken,

zoals eco-

nomie en

Engels en

dan vooral

het grammaticale gedeelte,

vindt Nathalie saai. Elk jaar

doet de school mee met het

HIT in Haarlem waar talloze

leerlingen van de middelbare

scholen van Haarlem prijzen in

de wacht kunnen slepen op

cultureel gebied. Door de jury

werd Nathalie in 2004 uitge-

roepen als beste actrice van

het jaar.

toneelvoorstelling 'Kinderen

der Zee'. Nathalie had er wel

oren naar en zodoende heeft

ze meegespeeld als buurmeis-

je Mae rtje, samen met Iris van

Nes en Hein Schrama. Het

Zandvoortse dialect is niet zo

heel moeilijk, zegt Nathalie, het

gaat eigenlijk vanzelf. Ook bij

de jeugdafdeling van Hildering

speelt Nathalie toneel. Nog
niet zolang geleden stond ze

op de planken bij een voorstel-

ling in De Krocht. Nathalie

vindt het heerlijk om te acte-

ren en ziet nu al weer met
smart uit naarde nieuwe voor-

stellingen. Na de zomervakan-

tie gaat
In een toneelstuk creëer a iies weer

ik mijn eigen wereld" beginnen

Ikvraagaan

Nathalie hoe ze eigenlijk ont-

dekt heeft dat ze acteren zo

leuk vindt. "Ik heb veel fanta-

sie en ik kan me nog herinne-

ren dat ik me goed in kon leven

in een ander persoon als ik bij-

voorbeeld aan het spelen was",

zegt Nathalie. Na toneelspelen

is Nathalie ook sportief, ze

turnt vanaf haar zesde jaar bij

de gymnastiekvereniging O.S.S.

Momenteel heeft ze even een

stop vanwege een rugblessu-

re dus ook op school even geen

gymnastiek, wat ze erg jam-

mer vindt. Verder leest ze

graag, het liefst dramatische

boeken met een realistisch

verhaal.

Interesse's

Nathalie's hart ligt bij het

toneel en sinds haar 8ste jaar

was ze al bij het toenmalige

Stekkie (nu Pluspunt) en speel-

de ze bij Joke toneel en daarna

nog bij andere tonee lel ubs. Dit

jaar heeft ze voor het eerst

meegespeeld in een toneel-

stuk van defolklorevereniging

De Wurf. Haar oma speelt ook

bij De Wurf ener waseen rol

vrij voor een jongere bij de

Zandvoort
Officieel mag Nathalie (16 jaar)

uit en dat doet ze het liefst in

Zandvoort. In Haarlem heeft

Nathalie nog niet echt de kans

gekregen om uit te gaan maar

dat wil ze wel graag, omdat
deze stad niet alleen in de

zomer maar ook in de winter

gezellig is en haar beste vrien-

den o.a. in Haarlem wonen.

Haar muziekvoorkeur gaat uit

naar Hardcore, Hardstyle en

Trance maar ook pop muziek.

Ze zou graag eens een muziek-

festival met deze muziek

willen bijwonen. Ze is naar

Bevrijdingspop in Haarlem

geweest en als er in Zandvoort

muziekfestivals zijn, dan gaat

ze daar natuurlijk met haar

vrienden ook naar toe. In

Zandvoort mist Nathalie meer

leuke modewinkels zoals in

Haarlem. Verder is Zandvoort

een heerlijk dorp waar je de

drukte op kan zoeken maar

waar ook nog rustte vinden is.

Het interview was een eitje

voor Nathalie, nu nog een foto.

Maar ook dat lukt en Nathalie

stapt weer snel op haar fiets,

want ze heeft het druk.

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732 752
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Oproep van het Dierentehuis Kennemerland:

Een huisdier kan je niet

zomaar dumpen!

Vorige week stond er een konij-

nenhok voor het hek. Eerst

dachten we nog, wat aardig,

iemand wil zijn konijnenhok

aan ons schenken en heeft dat

voor het hek gezet!

Er zat een briefje op: We kun-

nen niet meervoordeze katten

zorgen. Maar het hok was

leeg De katten waren dus

ontsnapt. Maar ja, we zitten

hier midden tussen de duinen.

Waarschijnlijk zijn ze de duinen

in gerend, maar het zijn huiskat-

ten die niet voor zichzelf kun-

nen zorgen en 's avonds lopen

hier nogal wat vossen rond. Het

zal ons dus niets verbazen dat

de katten dezelfde avond nog

zijn opgepeuzeld door een vos.

Wie gunt zijn EIGEN kat nou

zo'n einde? Veel mensen den-

ken dat we de dieren gelijk op

kunnen nemen en dat het niets

kost. Wat we eigenlijk duidelijk

willen maken is dat als mensen

een dier nemen, ze ook verant-

woordelijkvoorzo'n beestje zijn.

En het dus niet zomaar kunnen

dumpen als het ze niet meer

aanstaat. De vakantie komt er

weer aan en we hebben alweer

een paar van deze gevallen

gehad de laatste tijd, maar het

ergste is dat deze katten waar-

schijnlijk nooit meer een huis

krijgen en dat ze door hun

eigen baas de dood in zijn

gejaagd! Afstand doen van een

dier, kost bij ons geld en som-

mige mensen hebben dat er

blijkbaar niet voorover. Of men
vindt het lastig dat ze even

moeten wachten voordat er

een plek in het asiel vrijkomt.

Wij kunnen er ook niks aan

doen,datwe maareen beperkt

aantal hokken kunnen vullen en

dat er zoveel mensen van hun

dier af willen. Denk dus na voor-

dat je een dier in huis neemt.

Een dier kost tijd en geld, maar

je krijgt erveel voorterug! Voor

veel leuke katten en honden:

kijk op www.dierentehuisken-

nemerland.nl of kom langs:

Keesomstraat 5, tel. 5713 888.

Geopend van maandagtoten

met zaterdag van 11.00 tot

16.00 uur.

Franse week bij OBS De Duinroos

De hele komende week staat de Duinroosschool in het teken

van Frankrijk. Diverse onderdelen moeten geld opleveren dat

geschonken gaat worden aan het Emma kinderziekenhuis in

Amsterdam dat daarvoor de Emma TV, een intern televisiesta-

tion dat jaarlijks €72.000 nodig heeft, zal spekken.

Zo zullen allegroepen onder lei-

dingvan Hans van Pelt, cartoo-

nistvan deze krant, een schilde-

rij maken. Die schilderijen

kunnen op donderdagavond,

vanaf 18.30 uur, gekocht wor-

den. Ook zullen diverse dagen

besteed worden aan creatieve

knutselwerkjes die ook tijdens

de veil ing te koop worden aan-

geboden. De opbrengst daar-

van is voor Emma TV, waarvoor

leerkracht Kim Hunting als vrij-

willigster/presentatrice werkt.

Het is de bedoeling dat, wan-

neer u een kunstwerk koopt, het

direct afrekent.

De vrijdag krijgt een sportief

tintje. Alle groepen zullen op de

Jeu de Boulesbanen in Duintjes-

veld wedstrijden in deze Franse

sport gaan spelen. De ochtend

is ingeruimd voor groepen 3,4

en 5 en de middag voor groe-

pen 6,7 en 8. U bent van harte

welkom om deze wedstrijden

te volgen, de kantine is open.



IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

bcvciliginc«cn met
eigen montagédienst

bij U öon Huis

Tel: 023 - 571 24 IQ
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r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Het APK kcurstatlon

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

P^kl ta> mi nihii |i w

www,autabedrbJfundvo«rLnl

RADIO IV

Don
De twaalfjarige Don
moet zich redden op een

'zwarte' school nadat hij

van zijn 'kak'school is

afgetrapt.

Don Kerbosch is van

school gestuurd en moet

naar een andere school.

En daar gaat het er

behoorlijk wat anders

aan toe. De leerlingen

van de veel ruigere/zwar-

te'school zijn niette ver-

ge lij ken met de nette

leerlingen van de kak-

school waar hij eerst op

zat. Zijn oude, keurige

vriendjes laten hem links

liggen; bij hen hoort hij

niet meer. Maar oo kop
de nieuwe school valt

Don er buiten. Hij komt

uit een totaal ander

milieu, woont in het dure

deel van de stad en

spreekt een andere taal.

Don wordt zelfs bedreigd

en in elkaar geslagen,

door de 'rappende' 4 H's:

Henry, Hiram, Hossan en

Han. En dat is gelijk de

reden voor Don's vader

om met een dure

Engelse kostschool te

dreigen.

Toch weet Don één nieu-

we vriend te maken. De

schuchtere Milos is net

als hij een buitenbeetje

en wordt als de'loser'van

de school gezien. Het tij

keert als blijkt dat Don

heel goed kan voetballen

en hij zijn agressieve

klasgenoten uitdaagt om
met hem aan een groot

scholentoernooi mee te

doen. Don wordt ineens

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
18.00 ZieFilMbijZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

18.00 uur

Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

geaccepteerd en zelfs

populair, maar Henri en

zijn secondant Han blij-

ven hem het leven zuur

maken. Henry voelt dat

zijn macht onder druk

staat en slaat wild om
zich heen.

De situatie wordt nog

gecompliceerder wan-

neer Don verliefd wordt

op Anna, het leukste en

stoerste meisje van de

klas maartot overmaat

van ramp ook het

vriendinnetje van

Henry. De rivaliteit tus-

sen Don en Henry

neemt dan ook steeds

scherpere vormen aan,

maar uiteindelijk trekt

Don aan het langste

eind. Hij wint de liefde

van Anna en het aan-

voerderschap van het

team. Henry druipt

gefrustreerd af en koelt

zijn woede op de kwets-

bare Milos. Maar Henry

komt tot inkeer als de

klas de finale haalt.

In die finale moeten Don

en zijn team het opne-

men tegen, je raadt het

al, Don's oude klasgeno-

ten van de kakschool.
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Filmprogramma
1 1 mei t/m 1 7 mei

Dagelijks
13.30

Don
Afend Steenbergen,

Sander Foppeb

Dagelijks
15.30

Howl's
|movingcastle|
[Jnpanse nnirnctie)

1® orgi nele versie

Do. l/m di.

19.00& 21.30

MlSSION:
Impossible

III

|(P Tom Cruise

Verwacht
lceAge2:

Tne meltdown

Woensdag
19.30

|Matchpoint
Scarett Johansson,

iijfc Brian Co*

IfCuS lQfïÖYÜOf\
igsmuisplein 5 r

2042 JM, Zancfvoor,
OKmCBirJI

www.circu5zandvoort.nl

Dolfiramamuur krijgt dolfijnen

Zandvoortse Courant nummer 19 • 11 mei 2006

De blinde muur van het oude Dolfirama, op het Fenemaplein,

krijgt een muurschildering. In het kader van de 'Week van

de Zee' zal de Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen de hele

week bezig zijn met het schilderen van dolfijnen op die muur.

Al jaren is het Jansen een doorn in het oog dat de muur
door graffiti wordt ontsierd en hoopt met de dolfijnen deze

'spuiters' te weren.

ringen maar de stijl blijft

duidelijk herkenbaar. Nu ben

ik bezig met een geheel nieu-

we serie met Boeddha's. Die

inspireren mij al heel lang en

nu wil ik me daar volledig op

toeleggen."

Het is niet voor het eerst dan zij

de muur wil aan pakken. Vorig

jaar had ze al een project op

poten gezet maar de eigenaren

waren daar niet zo blij mee en

de boel werd afgeblazen.

Jansen:"lkvond hettoen dood-

zonde dat mijn project geen

doorgang kon vinden. Op het

laatste moment werd het afge-

blazen en toen had ikal mijn

vakantiedagen opgenomen om
de muurte bewerken. Dit jaar

ben ik weer begonnen en nu

met succes. De eigenaren van

het Doliframa hebben nu defi-

nitief toestemming gegeven en

door sponsoring kan ik nu,

samen met collega's van BKZ,

er een mooi geheel van maken."

De gemeente.de Verenigingen

van Eigenaren rondom het van

Fenemaplein zijn zeer enthou-

siast dat deze muur nu einde-

lijk eens wordt opgeknapt.

Schildersbedrijf Keur zorgt voor

de verf en de gemeente Zand-

voort draagt bij in de kosten.

Boeddha's

Op de twee zaterdagen tijdens

de Week van de Zee, zal Hilly

Jansen tijdens open dagen in

haar atelier aan de mr.

Troelst ra straat 33, haar 'oude'

schilderijen te koop aanbieden.

Zij is bezig met een nieuwe

serie Boeddha's en moet voor

wat ruimte zorgen. Jansen:"lk

ben altijd bezig metverande-

Spetterend slotconcert jazzseizoen
Afgelopen zondag 7 mei, vond het laatste concert van het sei-

zoen 'Jazz in De Krocht' plaats. Ondanks een mooie zonnige zon-

dagmiddag was het concert in gebouw de Krocht goed bezet.

Zelfs Frits Landesbergen,één van de drie gastspelers, vroeg zich

af waarom iedereen zo gek was om binnen te zitten in plaats

van lekker buiten. Het antwoord op zijn vraag was; de toehoor-

ders hadden zin in een geweldig concert.

Door Nel Kerkman

Om het seizoen spectaculair af

te sluiten waren er maar liefst

drie gasten uitgenodigd:

Nederlands bekendste slag-

werkerJohn Engels, een per-

cussionistvan wereldklasse,

Jeroen de Rijk en Frits Landes-

bergen die normaal bij het trio

Johan Clement slagwerk speelt

en nu fantastisch aanwezig

was met zijn vibrafoonspel.

Dit keer geen muziekthema

waarin onder andere Oscar

Peterson, Peggy Lee of Stan

Getz centraal hebben gestaan.

Het motto van deze middag
was 'we zetten ons voor 110%

in'. Onvoorbereid speelden de

vijf musici diverse muziekstuk-

ken die op dat moment spon-

taan omhoog borrelden. Het

getal vijf kwam ongemerkt als

een rode draad in het gehele

repertoire naar voren. Want, zo

legde Frits Landesbergen uit,

het magische getal vijf komt

terug in diverse muziekarran-

gementen. Als voorbeeld gaf

h ij Ta ke Fivevan Dave Brubeck.

Als experiment had men voor

dit concert een speciale blues

gecomponeerd: 'de Krocht

blues', met een herhaling van

vijf tonen (...) De vijf ras musi-

ci waren goed op elkaar inge-

speeld en iederop zich speel-

den de sterren van de hemel.

Verschillende stukken kwamen
als een muzikale douche over

de toehoorders heen. Laten we
er een paar benoemen. Wat te

denken van de mooie Lizz Ann

van Cal Tja der, Wh at are you

do ing the rest of you r live van

Sting of de ballade My old

flame, waar een bezoekster

haar gevoel in een diepe zucht

tot uiting bracht met "wat

mooi". De ballade ging zonder

onderbreking harmonieus over

in een vijf kwarts maat (steeds

weer het getal vijf).

Bij de afsluiting vertelde Frits

Lansbergen op zijn eigen

humoristische wijze dat de

organisatie van de Krocht-

concerten uit de kosten zijn,

mede dankzij de wisseling van

de avondvoorstelling naar de

middag. En het betekent dat

het Trio Johan Clement ook het

volgende seizoen doorgaat. En

wel op 15 oktober, als Louis van

Dijkte gast is tijdens het eerste

concert. Het enthousiaste pu-

bliek bedankte de musici met

een warm applaus. Met een

hoofd vol jazzklanken ging het

publiek voldaan richting huis.

Vier seizoenenwandeling in

Amsterdamse Waterleidingduinen

Voorjaar!

Zondagavond 13 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland

de tweede excursie van de nieuwe serie 4-seizoenenwandelin-

gen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, leder seizoen

is de natuur en de wandeling verrassend anders!

Tijdens deze wandeling staat

de voorjaarsavond centraal!

Verschillende dieren zoals dam-

herten en reeën zullen zich

tegen de schemering laten zien.

Het groen aan de bomen en

struiken is nog fris. Er wordt

gelopen van het dichterbegroei-

de binnenduin naar het meer

open duingebied.

Meelopen? De 3-uur durende

wandeling start om 18.00 uur

vanaf ingang Panneland,

Vogelenzang. Aanmelden voor-

af is niet nodig en deelname is

gratis. Trek stevige schoenen

aan en (warme) kleren die

tegen een stootje kunnen.

Informatie: Margot Slot, 023-

5276145 ofkijkopwww.ivnzk.nl.

IVN Zuid-Kennemerland/Huib Koel

Opening fototentoonstelling

bibliotheek

Zaterdag 6 mei opende een

trotse heerJanssen defototen-

toonstelling van zijn dochter

Marjolein. De jeugdige Zand-

voortse fotografe laat met de

expositie 'In het fotospoor van

Marjolein Janssen' een aantal

zeer fraaie foto's zien, waarbij

de kleurschakering van opko-

mende en kleurende zon, spe-

ciale effecten over duin en

strand tonen. Het spoor gaat

van het Zandvoortse strand en

duinen, naar Elswout, Duitsland

en zelf tot Griekenland. De ten-

toonstelling is te zien tijdens

openingsuren van de biblio-

theek en duurt tot 27 mei.

Foto expositie van Marjolein Janssen in de bibliotheek

£>
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J Lijst van deelnemende bedrijvenjst van deelnemende bedrijver
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11 mei t/m 17 mei

Ierse Runder Sucadelappen
Kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

G reeven

Makelaardij o.g
10% kortingvoor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

EETCAFÉ

/ )x*tti 'ft

voor Zandvoortpashouders:

Bij het diner schenken wij U

een gratis karafje wijn!"

Boulevard Barnaart 22 T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur dinsdag gesloten

niiicY
L Hl Jii'-ni viAanbieding:

io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Wefcldwrvice in RetTien

Cornqli-s &leg«r($tr3(t 4,
Zandvoort., t: 023 57*2694
Q-i'41 "'Tl M tP»D'"l''¥ ™9% fto'W KEIMi

DICHTBIJ VOOR VER. WEG'
www.beisbubfaijk: vsa . n l

btaemen qqi* zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen,
j

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Op vertoon van de Zandvoortpas: Ê̂̂

Na een diner een gratis kopje koffie

met een huislikeurtje!

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

"DE BODE4 *

Pashouders op alle artikelen

5% korting!
Nieuwe collectie Disneyfiguren

is binnen.

Ook keus uit een zeer grote

collectie spiegels en schilderijen.

Alles voor in en om het huis.

EMOTION BY

ESPRIT
van il mei t/m 23 mei: Op vertoon

van de ZandvoortPas 10% korting

op de nieuwe collectie schoenen!

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Broodje kroket € 1,35

Kaassouffle's

2 halen - 1 betalen!

op vertoon van de ZandvoortPas.

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders

Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

nlsd d» vtini-n** *-bl

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse

* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5745390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

?4A?0ViOORf

J-Ceatfier
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50
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Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

FOTO MENU O GORTER
An*lCOS f Dutat Mpnj k«n hfl Anw

Gratis
Een wegwerpcamera int**

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(VdM Kreeft!M TWlrtBri < T* Üt?S STMflM

www+ftrtorn ennogorternnl

DPSCOTHEE k. Voor

Zandvoort-

Pashouders

bij 1 consumptie

i gratisZANDVOORT <-uoo-rr.pl

F""" "
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
rw.laurelenhardy.nl

J&
LUCAS ZANDVOORT

Voor Pashouders

fv Vrijblijvende

t
prijsopgave

\s&
Wij leveren goed werk
oor een redelijke prijs

V^ Tel. 06 1 1 1 403 S9
^^_ Ingeschreven bij KvK Haarlem

Nog geen ZandvoortPas?

Vul dan snel de bon in op de volgende pagina!

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurei & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

't Lokaal Bar café - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr

5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Crote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Crote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Crote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Casthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhou

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schüderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Crote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week
?4#ör

C^rmees - Japans - Wufe; IftestaitTftTtt

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankjc

Zandvoortsekan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

V»] t/ra

Koene üé^ning Servict; KCS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.,

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een

nieuwe set kunstnagels in de maand mei*
* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,

023-5732900 - 0654640714
www.boudoir-personalstyling.nl

SEA OPTIEK
In de maand mei

voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht

en uw totale welzijn.

Voor pasteden bieden wij in mei: een GRATIS Lichaams-

en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend

voedingsadvies, wvuw.uwwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, PureS. Simple

023-5737268 / 0622249100 (Adéle) www.pureherbal.nl

V/oor de Zandvoortpas houders/
5 weekfilms voor 5 euro

deze is actie is eenmalig geldig
deze actie niet in combinatie met saldokaart
actie geldig tot en met 1 juni 2006 .dJE"*"

„ , YIÜFÖLüND .

Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13
_2042 L5 Zandvoort

023-5712070
wvuw.videoland.nl

Maand mei op
vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 £ 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

E Broodje Shoarma €3,50

% Turkse pizza €2,50

*£ Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

pannenkoekenhuis

»Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

i m voor pashoud(

^B ^/JflCbcndc „Strandweg f

^•ecroVCI' 7» ,! (OH) Ï7Ï 87 40

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Avnfirrï iooo Pashouders gingen u vH
III

XM4OVO0R-*
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Met een ZandvoortPas

wordt winkelen,

uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel

aantrekkelijk

Tochtje met redboot Annie Poulisse is een belevenis

Zandvoortse Courant

Een tochtje met de Zandvoortse 'redboot', de Annie Poulisse,

is een belevenis. Afgelopen zaterdag bestond er voor

belangstellenden de mogelijkheid om deze ervaring een

keer op te doen.

Meevaren op de Annie Poulisse tijdens

Zaterdag was de jaarlijkse

opendag van de Koninklijke

Nederlandse Redding Maat-

schappij (KNRM). Door middel

van deze dagen proberen de

lokale reddingstations langs de

Nederlandse kust donateurs

aan te trekken, want daar leeft

de reddingmaatschappij van.

Lokale commissievoorzitter

burgemeester Rob van der

Heijden, noemde zichzelf een

gelukkig man. Hij mocht

namens de KNRM een groot

de opendag

aantal zogenaamde fotobor-

den in ontvangst nemen waar

de globale geschiedenis van

het station Zandvoort op

uitgebeeld stond. Nu konden

de belangstellenden, en dat

waren er velen, op een gemak-

kelijke manier kennismaken

met de KNRM. Tevens was er

een kiosk ingericht waar men,

door middelvan het kopen van

allerlei zaken (van petten tot

balpennen en van 'slabbetjes'

tot poloshirts), de redding-

maatschappij financieel kon

steunen. Ook bestond er de

gelegenheid om zich aan te

melden als bemanningslid. De

KNRM zoekt altijd jongen fris

bloed voor haar'redboten'.

Ondertussen kon men zich

aanmelden voor een tochtje

met de Annie Poulisse. Uw ver-

slaggever was in de gelukkige

omstandigheid dat hij tijdens

de eerste tocht mee mocht

varen: een bijzondere gebeur-

tenis. Schipper Harry Faase liet

zien wat een reddingboot zoal

kan. Allereerst is de snelheid

indrukwekkend: een top van

65 km/uur is haalbaar. Dan kan

de boot, die aangedreven

wordt door jetmotoren, binnen

luttele seconden stoppen en

achteruit varen, korte felle

bochten maken.

De Annie Poulisse was weer

helemaaltiptop na de vol ledi-

ge renovatie die onlangs werd

afgesloten (zie het artikel in de

Zandvoortse Courant van

4 mei jongsleden). Ze lag er

weerglimmend bij, klaar voor

haar taakdiez ij, samen met

haar Zandvoortse bemanning,

heeft.
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.amers van
wethouders

In het artikel 'Met Oog en Oor

de badplaats door' uit de Zand-

voortse Courant van 4 mei 2006
wordt geschreven over de

'Kamertjes'. Het gaat hier over

de kamers van de nieuwe wet-

houders. Hierin wordt gesteld

dat de raadsperiode al goed

begint, omdat sommige raads-

leden in de wandelgangen

gehoord hebben dat de nieu-

we wethouders hun werkplek

te klein vinden en zij daarom
een grotere kamerzouden wil-

len hebben. Ongehoord! De

Zandvoortse politiek is waak-

zaam en hierover hebben

raadsleden al vragen gesteld,

want het geld groeit ons ten-

slotte niet op de rug.

Dit soort verzoeken kritisch

bezien, lijkt OPZ een goed
standpunt. Waar hebben we
het dus over? Op de bijgaande

foto is bijvoorbeeld de kamer
van wethouder Bierman te

zien. Zoals u ziet: een ruime

kamer met een separate ver-

gadergelegenheid en een voor-

treffelijk uitzicht op de muren
van het belendende perceel.

Meestal staan daar vuilnis-

containers tegen en dat geeft

de kamer een opgeruimd

karakter. Een inspirerend uit-

zicht dus, met name voor een

wethouder die iets te maken
heeft met ruimtelijke orde-

ning. Hij kan daar zeer repre-

sentatief zijn gasten namens
de gemeente ontvangen en

werken aan een nieuwe visie

op de stedelijke vernieuwing

van Zandvoort. Passend bij de

oude dorpskern.

De eventuele overweging om
deze wethouder een grotere

kamer toe te kennen lijkt dan

ook een absurde gedachte.

Kleinschalig houden. Kokervisie

bevorderen. Groter lijkt onno-

dig en dus geldverspilling!

Carl Simons,

fractievoorzitter OPZ

Tijdens de vorige week donderdag gehouden herdenkings-

bijeenkomst bij het Joodsmonument sprak burgemeester

Van der Heijden over het opblazen van de Zandvoortse

synagoge in de nacht van 4 op 5 augustus 1940. Naar aan-

leiding van een aantal vragen publiceren wij hieronder

integraal een artikel uit de Zandvoortse Courant van eind

augustus 1950, waarin werd stilgestaan bij het feit dat de

synagoge tien jaar eerder was verwoest.

ook, dat men in het gebouw
de gaskraan heeft openge-

zet, enkele handgranaten

heeft neergelegd en op een

bepaald moment het gas

heeft aangestoken, waar-

door de muren en het dak

naar buiten vlogen, hetgeen

bijeen bombardement juist

andersom geschied zou zijn.

Niemand werd de eerste

dagen tot het verwoeste

pand toegelaten en foto's

mochten er niet worden

genomen. Toch is het geluk-

Zandvoorste synagoge opgeblazen! foWdirec'
na de ramp

Tien jaar geleden waren de

Duitsers reeds drie maanden

de baas, maar hadden zich

nog vrij rustig gehouden,

doch toen de SS naar

Nederland kwam, begon de

misère, die met de dood van

duizenden goede vaderlan-

ders zou eindigen en nog

dagelijks in onze herinnerin-

gen terugkeert.

Ook in Zandvoort was het

eerst nog vrij rustig, hoewel

v reeds op 1 juli 1940 de Joden

die Duitsland hadden verla-

ten zich moesten melden.

Erger was het wat in de

nacht va n4op5augustus
1940 te Zandvoort geschied-

de. Toen werd namelijk de

Synagoge aan de Dr. Joh.

Metzgerstraat opgeblazen,

waarvan natuurlijk de geal-

lieerde vliegers de schuld

kregen. De ravage was in één

woord ontzettend en van

het gebouw stond nage-

noeg niets meer overeind.

Zeer waarschijnlijk is het dan

genomen, voor de Duitsers

achter te houden.

Met deze vernieling van het

kerkgebouw werd de vervol-

gingvan onzeJoodse inwo-

ners feitelijk ingezet. De

Duitse Joden verlieten

Zandvoort op 1 september

1940 en 27februari 1941 wer-

den het strand en alle inrich-

tingen voor Joden verboden.

Door dit verbod werden

ongeveer 130 Joodse families

getroffen, maar was het bij

deze maatregel gebleven

dan zou het leed te dragen zijn

geweest. De Joodse diensten

werden na de vernieling van het

kerkgebouw voortgezet in het

huis van de familie Struch aan

de Kostverlorenstraat.

De belangrijkste attributen

waren echter reeds uit

Zandvoort weggevoerd en ter

beschikking gesteld van de

Portugese kerk. Maar toen op

13 maart 1941 alle Joodse fami-

lies Zandvoort

moesten ver-

laten en naar

Amsterdam

moesten ver-

huizen, was

het onmoge-

lijk om de

bezittingen

van deJoodse

gemeente

uit het huis

van de fami-

lie Struch te

halen. Toen

echter op

een bepaald

moment de

heer Gans

(na de oorlog

weer uit Theresiënstadt in

Zandvoort teruggekeerd) toe-

stemming van de Duitsers

kreeg om een schrijfbureau

uit het perceel aan de

Kostverlorenstraat te halen,

gelukte het hem op enkele

handwagens en geholpen door

enkele inwoners de bezittingen

van de Joodse Gemeente te

redden en in Haarlem te doen

onderduiken, een voorwaar

moedige daad.
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ledere zaterdag
tussen 9-11 uur
20% korting op

het hele assortiment
(Uitgezonderd actie op actie, babyvoeding

tot 6 mnd., luiers, geneesmiddel

Moederdagtip:
A.s. vrijdag

tussen 9-11 uur
20% korting op

al onze cadeaudozen
Alleen verkrijgbaar bij:

Etos Zandvoort

Etos hoofddorp

E3
ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

uijs

Moederdag een

Liefdevolle

bloemend a^!

HaJtwbwt é? Li™4vO(-3rt tel.- QÏJ-J/ 120- 60

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)

Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

OP tf£T ZAMX/OORTSE STWWt>:
' t

Lij-fspreuJe

:

itebe^vvicitebei^ei^zovvil itezyt^

Voor lijf en leden presenteren wij heden

Puur ayurvedische thee,
Elke week een ander soort. Maar dat is niet alles, néé..

De indische volksdrank Chai is aanwezig,

zoals dat traditiegetrouw hoort!

En dit alles in combinatie met meditatie, massage,

^^ workshops en muziek,

?•* Daarom is GaiipClti

op het naturelstrand zo uniek.

Zie onze website: www.ganpati.nl
06-54270763

BF

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Ï^QÊ
ï

ttfVj-W*

Voor moeder een verzetje??

Seizoenskaart op een bedje!!

Ideaal cadeau

Voor maar 50 euro

P.S. niet alleen voor moeders!!

Tel.: 5716994

Elkedaghap

€ 5,-
Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club msritime

Voor vlees - en
visspecialiteiten

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

mAvondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 57 1 57 07

Bellen met BAS
'Geld verdienen vanuitje luie stoel'

Misschien is het je al opgevallen, of totaal ont-

gaan... Sinds 5 april is Nederland een vriend

rijker; BAS. BAS geeft iedereen die in het bezit

is van een mobiele telefoon, de kans bijna

slapend geld te verdienen. Helemaal gratis en

ook geen kleine lettertjes in de voorwaarden.

Hoe kan dat dan? Gewoon een slimme com-

binatie van adverteren en communiceren.

Door Mai Buwalda

Telefoneren is duur. Vooral veel

jongeren kunnen wel wat

extra's gebruiken als het gaat

om beltegoed. 'Voor wat hoort

wat' is het motto van BAS.

Daarom zijn ze op zoek naar

mensen die het niet erg vin-

den af en toe een sms te krij-

gen, ledere sms die je leest, en

afkomstig is van BAS, is name-

lijk geld waard.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ga eerst eens naar de website

www.bellenmetbas.nl om de

voorwaarden aandachtigdoor

te nemen. Je zult zien dat het

inderdaad geen cent kost en je

eralleen maaraan kan gaan

verdienen. Ten eerste vraagt

BAS op het inschrijfformulier

naarde dingen waar je je mee
bezig houdt, leder heeft zo zijn

eigen interesses. Je kan daar-

om kiezen uit verschillende

dingen als;sport,

film en tv, wan

-

nahaves, lifesty-

le, reizen, lekker

eten, enz. De

berichten die je

zult gaan ont-

vangen geven

dus informatie

over de door jou

gekozen onderwerpen.

BELLEN MET

BAS
Bel je meteen pre-paid-

kaart?

Voor elk sms-je datje van BAS

ontvangt, krijg je 7centtegoed.

Je spaart op deze manier voor

een beltegoedkaart waar je

mee kan sms-en en bellen. Met

ioo berichten heb je een volle

kaart, en is ie voL.dan kun je

hem claimen.

Je kan je tegoed altijd zelf in

de gaten houden via de site

van BAS waar je tevens ook

andere leuke dingen kan vin-

den zoals een forum, nieuws

en mooie prijzen. BAS stuurt je

een code per sms als je een

volle kaart hebt waarmee je

het geld binnen kan halen.

Bel je met een abonne-
ment?
In principe gaat alles hetzelf-

de als bij de pre-paid bellers.

Het tegoed is alleen niet uitte

keren als beltegoed maar zal

cash op je rekening worden

gestort. Makkelijk niet?

Zandvoortse Courant

Dan nog wat vragen van
BAS-bellers:

Hoe veel sms-jes krijg ik van BAS?

Zo'n 20 per maand.

Ook heeft BAS af en toe een

actie waarmee je meer credits

kunt verdienen. Hou daarom
goed de website in de gaten!

Vanaf welke leeftijd kan je je

aanmelden?

Iedereen die een mobiel mag
hebben magzich aanmelden.

De tekstberichten worden aan-

gepast op basis van je leeftijd.

Je hoeft dus niet bang te zijn

voor rare berichten over dingen

waarje eigenlijk nog helemaal

niets van af hoeft te weten.

Is BAS een beetje betrouwbaar?

Jazeker. De door jouw vermel-

de gegevens blijven bij BAS en

worden onder geen enkele

omstandigheid doorgespeeld

aan derden. Ben je het zat?

Geen probleem. Afmelden is

gratis en gaat heel simpel via

de site. De opzegtermijn is één

kalendermaand. Nog een

maand verplicht geld ontvan-

gen dus dan.

Al met al....

BAS koppelt adverteerders aan

hun doelgroepen die daarvoor

dus goed worden beloond.

Ik heb mijn eerste winst al

behaald. Wel fijn, een beetje

hulp bij het sparen!

nummer 19 • 11 mei 2006

What's
new and what's

hot!?

Sportschoenen kunnen vanaf nu (eindelijk) weer een tijd de

kast in! De zomer komt eraan en dat betekent: verzorgde voe-

ten. Na een lange winter hebben je voeten een optimale ver-

zorging nodig. Maak ze zomerklaar met de volgende tips:

1 Wil je beginnen met het verzorgen van je nagels? Doe het dan

altijd net nadat je gedoucht hebt. Je huid is dan namelijk zach-

ter en zo ook je nagels. Pas alleen op dat je je nagels niet té

kort knipt. Dit kan gaan ingroeien of ontsteken.

2 Ontvet allereerst je nagels met een nagellakremover (ook als

je geen restjes lak hebt). Hiermee zorgje ervoor dat de lak lang

blijft zitten.

3 Polijst daarna je nagels met een zogenaamde polijstvijl. Als

je nagels glad zijn pakt de de lak beter.

4 Wil je niet dat je nagels de kleurstof van de nagellak absor-

beren, waardoor je nagels behoorlijk gelig kunnen worden,

dan moetje eerst een transparante ba sis lak aanbrengen.

5 Je hoeft niet bescheiden te doen met kleur op je teennagels.

Alle kleuren van de regenboog kunnen erg leuk staan en

dit in tegenstelling van je vingernagels (die zeker niet alle

kleuren kunnen hebben!).

6 Om niet te morsen en er beter bij te kunnen komen, kunje

een te nes preider of toiletpapier gebruiken voor tussen je

tenen.

7 Brengde nagellakdun aan en stop ongeveer i mm voor de

nagelriem. Even laten drogen en vervolgens een tweede laag

aanbrengen.

8 Smeer je voeten regelmatig in met een verzorgende crème.

Je voeten zien er uitgedroogd echt niet mooi uit.

9 Hebje niet zulke mooie voeten/nagels, ga dan even bij de pedi-

cure langs en vraag naar een French manicure. Daarmee is

een top zomer verzekerd!

fe

112...

Het enige telefoonnummer

datje nog kunt bellen als je

je telefoonrekening te laat

hebt betaald. Het is meest-

al niet eens omdat ik het

geld niet heb, het is nog veel

erger. Ik ben vreselijk laks.

Mijn telefoon is, zoals je

weet, één van mijn beste

vrienden. De rekening is

iedere maand dan ook

weer toren hoog. Ik maak de

envelop open, schrik, gooi

hem snel in een hoektussen

andere papieren die ik ooit

nog eens moet bekijken en

vergeet hem vervolgens.

Mijn humeur is niet al te

best als het weer zover is dat

ik ben afgesloten. Toch doe

ik het mezelf steeds weer
aan.

Vroeger, toen het allemaal

nog met de huistelefoon

gebeurde, was het eigenlijk

ook al zo. Ik kreeg toen

alleen geen keurige T-Mobile

mevrouw aan de andere

kant van de lijn, maar een

boze moeder op mijn dak.

Veel ruzie hadden we thuis

niet, maar als er wel een

uitbarsting was ging dat

meestal om de hoog opge-

lopen telefoonrekening.

Misschien is hetslim kinde-

ren voorlichting te geven

over telefoneren. Lijkt me
wel wat op iedere telefoon

of verpakking daarvan een

sticker; Bel met mate. Om
me heen hoor ik genoeg
gekibbel en geklaag overte

hoge telefoonkosten. KPN,

Vodafone, Orange, enz...

Het zijn mega rijke bedrijven

en naar mijn idee de groot-

ste oplichters. Het hoeft alle-

maal niet zoveel te kosten.

Het netwerk is er al jaren, ze

betalen er bijna niets meer

aan tegenwoordig. Wij daar-

entegen betalen de hoofd-

prijs en worden gewoon
finaal afgezet. Dietelefonica-

directeurtjes lachen zich rot

joh!

In een vergadering van de

Europese Unie kwam het

laatst gelukkig eens ter

sprake. Er zijn al heel wat
kruiwagentjes leeg gekie-

perd bij stortplaats KPN.

En reken maar dat ze er daar

niet vies van zijn hun

handjes vuil te maken aan

zo'n bergje.

McU/
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Van

SCHAIK
ï Makelaar O.G.

HAARLEM - Jaques Perklaan 60/1

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

M
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER /

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Ruim, goed onderhouden en zonnig 4-kamer-

appartement in rustige omgeving. Goede

parkeergelegenheid in directe omgeving.

Ind. woonkamer (op het zuiden gericht); keuken

met inbouwapparatuur; toilet; 3 slaapkamers

met vaste kasten; moderne badkamer met

douche en badkamermeubel. Zuid- en westzijde

voorzien van kunststof kozijnen met dubbele

beglazing.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

ZANDVOORT - DrJ.G. Mezgerstraat 105

Op de eerste etage gelegen fraai verbouwd

3-kamerappartement.

Ind. hal; woonkamer v.v. massief houten afzelia

vloerdelen en openslaande deuren naar balkon;

moderne hoogglans keuken v.v. inbouwappara-

tuur; 2 slaapkamers met kastenwand; moderne

badkamer met douchecabine, wastafelmeubel

en toilet; wasruimte.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Garage ter overname € 27.500,- k.k.

ZANDVOORT - Brederodestraat 42

Royale en sfeervolle "20-er jaren" halfvrijstaand

woonhuis met voor- en achtertuin en achterom.

Ind. toilet; wasruimte; kamer en suite met erker

en openslaande deuren naar de tuin; open keu-

ken met Belgisch hardstenen blad en inbouwap-

paratuur; ie etage: royale overloop met werk-

hoek; moderne badkamer met whirlpool, douche

en dubbele wastafel; 2 slaapkamers met balkon;

toilet.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.
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Zaterdag 13 mei

van 11.00 tot 13.00 uur!

• Zéér goed onderhouden 2 kamer

appartement op 1 min. van Strand en

Centrum! • Woonkamer met open

keuken, Moderne badkamer, Berging

n onderbouw • Geheel is voorzien van

dubbelglas • Parkeren op privéterrein

s mogelijk • Appartement kan zo

betrokken worden! • Deze woning

moet u gezien hebben!

Vraagprijs: € 139.000,= k.k.

CREEVEN
111 ri l . 1

Max Euwestraat 19

2042 RA Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234

Fax:023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134

Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Email: info@greevenmakelaardij.nl

ZANDVOORTPAS

Al ruim 1000
Pashouders
gingen u
voor!

Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
door Ton Timmermans

Vroeger lééft in het Museum van de 20e eeuw
Van hoogtezon tot dicteerapparaat. Dergelijke spullen brengen

het vertrouwde verleden even terug. Een bezoek aan het

Museum voor de 20ste eeuw in Hoorn is als op visite gaan. Een

feest van verbazingen herkenning, voor jong en oud.

'Om het heden te begrijpen

moetje het verleden kennen'.

De honderden voorwerpen en

vele stijlkamers in het Museum
van deTwintigste Eeuw bren-

gen de bezoekers even terug

naar de tijd van vroeger. Toen

het leven nogoverzichtelijkwas.

ledere etage van het Museum
zit barstensvol nostalgie: zaken

die nodig waren om het huis-

houden draaiendete houden.

Weckpotten, de verstelmand

met naaigerei, het wasbord

en de kolenkit. Waar zijn ze

gebleven? En de jeugd zal

zich verbaasd afvragen waar al

die zaken ooit voor hebben

gediend.

Op de eerste verdiepingvan het

Museum herkent u misschien

één van de drie huiskamers. En

ziet u in de kamer uit 1925 spul-

len van oma. Herkent u die eer-

ste televisie in de huiskamervan

1965? En wat dacht u van de

Solex in het schuurtje?

De compleet ingerichte winkel-

tjes uit de tijd van Ot en Sien rui-

ken nog net zo als vroeger. Oude

reclameborden, weegschalen,

kassa's en pakken waspoeder

van weleer. Naast het zuivelwin-

keltje is een stukje kaaspakhuis

nagebouwd.

Het museum is beslist niet een

statische uitstalling van vroeger.

Regelmatig worden wisselexpo-

sities gehouden. Zo loopt ertot

30 september op de derde etage

een expositie over het circus in

Nederland. Onder de titel

"Hooggeëerd Publiek!" geeft

deze expositie een overzicht van

En dan de MuseumShop, waar

ondermeer boeken uit de jaren

vijftigen zestig verkrijgbaar zijn.

Het Museum van de twintigste

eeuw in Hoorn is een bezoek

meer dan waard. Het is geopend

dinsdagt/m vrijdagvan 10.00 -

17.00 uur, in het weekend:i2.oo

- 17.00 uur. Zie ook internet:

www.museumhoorn.nl

De twintigste eeuw brengt veel

nieuws. Elkdecennium staat de

samenleving op z'n kop. Na de

de geschie-

denis van

het Circus.

Oude affi-

ches, foto's,

films en documenten vertellen

over circussen als Toni Boltin
i,

Renz, Corty-Althoff Krone,

Sarrasani en vele anderen. De

dompteursjongleurs, spreek-

stalmeester, de clowns, de die-

ren... Komt dat zien!

industriële revolutie rond 1900 vol-

gen uitvindingen en maatschap-

pelijke vernieuwingen elkaar in

sneltreinvaart op. Nooit eerderver-

anderterin honderd jaar zoveel.

Juist daarom is de periode 1900

tot heden zo interessant.

Met pensioen en toch doorwerken
Rust roest, ook na je 65ste. Langer doorwerken kan, maar heeft

wel consequenties. En die kunnen niet altijd voordelig uitpak-

ken. De Netwerkorganisatie Van Ondernemende Senioren

(NOVOS) zet de gevolgen eens op een rijtje.

Een werknemer van 65PIUS is

niet meerverzekerd volgens de

sociale verzekeringswetten

zoals de Werkloosheidswet,

Ziektewet en de arbeidsonge-

schiktheidswetten (WAO en

WIA). Dit betekent dat een

werkgever geen sociale pre-

mies hoeft af te dragen voor

een werknemer die doorwerkt

na het bereiken van de pensi-

oengerechtigde leeftijd. Ook
regels rond het wettelijk mini-

mumloon en de minimumva-

kantiebijslag gelden niet voor

een werknemer die ouder is

dan 65-jaar. De loonkosten

voor de werkgever liggen dus

lager dan 'normaal'.

Van de andere kant zijn ervoor

de werkgever ook risico's. Blijft

de werknemer doorwerken bij

zijn huidige werkgever dan blij-

ven alle wettelijke bepalingen

uit het BurgerlijkWetboek van

kracht. Raakt de werknemer
bijvoorbeeld arbeidsongeschikt

dan moet de werkgever tijdens

zijn ziekte het loon doorbetalen.

Ook kan de werkgever de werk-

nemer niet zo maar ontslaan.

Hij zal een ontslagvergunning

moeten aanvragen bij het CWI

of kantonrechter. Ontslag en

arbeidsongeschiktheid liggen

ook nu weer anders.

"Veel mensen kijken nog

steeds vreemd aan tegen de

65-plusser op de arbeidsmarkt,

gelukkig wordt de maatschap-

pij langzamerhand toleranter"

is de overtuiging van DEMOS,
het bulletin over bevolking en

samenleving. Nog steeds

werken weinig mensen door

na hun pensioen en van de

mensen die doorwerken is het

overgrote deel eigen baas. Je

Onverwacht bezoek brengt
glimlach

Vol bruisende humor
geven ze de oudere

mens extra aandacht.

De Faria-Clowns rich-

ten zich vooral op

zieke, psychogeriatri-

sche of bedlegerige

ouderen in verpleeg-

en verzorgingshuizen.

In een tv-uitzending

op 18 mei a.s. is te

zien wat het positie-

ve effect het werk van

de clowns heeft op de

senioren.

De documentaire laat zien dat

deze vorm van aandacht emo-

ties losmaakt. En zo een posi-

tieve uitwerking heeft. Met
hun humor bereiken de Faria-

Clowns mensen die moeilijk

toegankelijk zijn. Deze vaak

vergeten groep ouderen krijgt

van de clowns aandacht met

grap en glimlach.

Het idee voor de Faria-Clowns

is ontstaan vanuit de Clini-

Clowns-gedachte. In tegenstel-

ling met CliniClowns treden zij

niet op voor kinderen, maar

voor ouderen. Zij benaderen

de ouderen als mens, met

aandacht, liefde en respect.

"Wij dragen wel gekke, kleuri-

ge kleding, maar niet of

nauwelijks schmink en alleen

een rode neus" licht er één uit

het Faria-gezelschap toe.

De Faria-Clowns werken

volgens een vaste formule,

waarbij een groepje van drie

hoeft als 65-plusser immers

ook niet te werken. Gegevens

van de Enquête Beroeps-

bevolking van het CBS laten

zien dat werken na de officië-

le pensioenleeftijd nog steeds

nauwelijks voorkomt.

Internetprovider Planet legt

bezoekers van haar site de

vraag voor oferanimoisom
na het 6^e levensjaar door te

werken. Tot op heden is de

vraag beantwoord door ruim

duizend bezoekers. Er wordt

duidelijk stelling genomen.

44% zegt:'Nee, ik moet er niet

aan denken'. 'Ja, maar hooguit

in deeltijd' zegt 37%, 'Ja, ik wil

fulltime doorgaan': 11% en 'Ik

wil dan alleen vrijwilligerswerk

doen': 6%.

Faria Clowns

clowns een huiskamer of

slaapkamer in een verzorging-

huis bezoekt. Bij een optreden

op een afdeling worden de

bewoners zo nauw mogelijk

bij de clowns-act betrokken.

De ouderen worden geacht

mee te spelen, ze worden

betrokken in het spel. Er is

dus niet zozeer sprake van

een 'optreden', veeleer van

'onverwacht bezoek'.

Muziek speelt tijdens hun

'bezoek' een wezenlijke rol.

Vrolijke klanken spreken

immers een taal die iedereen

verstaat en begrijpt, leder

groepje heeft bij zijn optreden

een klein muziekinstrument

bij zich. Ook kennen alle Faria-

Clowns veel Oudnederlandse

liedjes die ze op komische

manier brengen met persoon-

lijke aandacht voor iedere

bewoner. Meestal duurt zo'n

'bezoek'een half uur.

Bron: www.faria-clowns.nl

SS1EK
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Ram
^-^ 21 1' mrt. - 20 apr.

Tegen jouw extra motivatie legt

een meer ervaren tegenstand-

(st)er het loodje. Nog nét deze

week komt een onzekere aanbid-

der zich aan je imago koesteren.

Met enig lef blijkt een heftig kus-

sengevecht nog maar voorspel.

•
l
'.'- Stier

'O 2i april -20 mei
Leefje agressie uit om je spie-

ren te trainen. Een koppelpo-

ging heeft onverwacht succes.

Een stoute e-mail naarje lover

(thuis!) krijgt onverwacht

spannende gevolgen. Stel je

neutraal mogelijk op bij een

strijd op de werkvloer.

Tweelingen

2i mei -20juni
Sexy dromen blijken een

droom van inspiratie. Ken je

deze,single? Hij is niet echt je

type, maar oh, wat is hij span-

nend! Je eerlijkheid maakt van

een vage collega een bondge-

noot. Profiteer hiervan!

Kreeft

21juni -22juli

Met wat tact kun je een onge-

wenste lover subtiel dumpen.

Een vrije Kreeft krijgt iets

moois met een platonische

vriend. Wees aan heteindvan

deze week niet chagrijnig, ner-

gens voor nodig!

Leeuw
É* 23juli - 22 aug.

Toon begrip voor een familie-

lid meteen schokkend geheim.

Van een nieuwe zoeterd heb je

maar kort plezier, single. Medio

deze week is dé tijd om promo-

tie aan te kaarten. Grijp je kan-

sen en wie weet zijn je zakken

meer gevuld dan ooit.

Maagd

23 aug. - 22 sept

Via een rolmodel krijgje een

gouden idee. Kom niet in de

verleiding vertrouwelijke werk-

info mede te delen. Een glad-

de prater kan met sterke ver-

halen last veroorzaken bijjouw

thuis. Wees voorzichtig!

Weegschaal
J._J 23 sept. -22 okt.

Rekoefeningen redden je van

stress en stijve knoken. De

vonk voor een snelle smoezer

zal vlot en met een sisser

doven. Probeer een aanmer-

king van een meerdere spor-

tief op te vatten, Weegschaal.

Schorpioen
' 23 o'kt. - 22 nov.

Rust niet vóór je weet wat je

maatje zo dwars zit. Singles

wacht na een zinderende nacht

een laaiende ruzie. Steek je ener-

gie deze week in creativiteit. Dat

zal jou tot rust brengen en mis-

schien ookje geliefde.

Boogschutter

23 nov. - 21 dec.

Heb een hartig woordje met
een vriendin die met list en

bedragje imago aan het afbre-

ken is. Alle remmen los met

Koninginnedag was misschien

wat te veel van het goede.

Meng je niet in gekijf van

collega's.

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Start deze week zonder ballast

uit het verleden. Voor een nieu-

we liefde ben je nog even niet

klaar. Op je werk kun je een

roddel écht beter voor jezelf

houden. Onnodig kwetsen is

nergens goed voor.

Waterman

21jan. - igfeb.

Leef het kind in jezelf schaam-

teloos uit. Oude fouten van je

lief oprakelen is echt niet fijn.

Gooi je charmes in de strijd om
promotie. Zeker weten dat dat

gaat lukken! Leef deze week

extra gezond!

Vissen

V 20feb. - 20 mrt.

Geef maart oe:je zat goed fout

met je vermoedens over de nieu-

we liefde van je vriendin. Breng

thuis met fantasie nieuw leven

in de brouwerij. Delegeren is dé

remedie tegen te hoge werk-

druk. Doe dat dan ook, lieve Vis!

-1
Hele straten zitten op

jou te wachten...

... als je bezorger bent

VAN DE

Zandvoortse Courant

Voortdurend

zoeken wij nieuwe

bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-6744 33

of mail naar

info@zandvoort.se

courant.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 8

9 4 6 5 2 7 3 8 1

1 7 8 3 9 6 5 4 2

5 3 2 8 1 4 7 9 6

2 9 7 6 3 5 8 1 4

8 6 3 2 4 1 9 5 7

4 5 1 9 7 8 6 2 3

7 2 5 4 8 3 1 6 9

6 1 4 7 5 9 2 3 8

3 8 9 1 6 2 4 7 5

X

4 6 3 2

9 5 7 4

2 4 5

5 3 7

7 2 8

4 5 6

4 5 8

6 3 9 4

5 4 8 7

Dier van de week

Deze week twee hele kleine

diertjes van de week:

Macy en Bowie.
Macy is een ieniemienie

Yorkshire terriër teefje van

13 jaar oud, haar vriendje

Bowie is een maltheser reut-

je van 11 jaar oud. Beide hond-

jes zijn in onze opvang terecht

gekomen omdat er niet meer

goed voor ze gezorgd werd.

De hondjes hebben 8 maan-

den alleen in een huis

gewoond zonder uitgelaten

te worden, brokjes stonden er

wel altijd maar erg gezellig

was het natuurlijk niet voor

de 2 kleine vrienden. Omdat
ze zolang alleen gezeten heb-

ben, zijn ze een beetje verge-

ten dat plassen en poepen

buiten moet, maar nu ze weer

regelmatig worden uitgela-

ten gaat dit al een stuk beter.

Ondanks hun leeftijd zijn ze

beide nog best kwiek. Macy
kan zelfs nog behoorlijke

sprintjes trekken en omdat ze

zo klein is piept ze hier onder

alle hekken door om vervol-

gens achter op het open ter-

rein rond te rennen. Bowie

maakt zich niet zo druk en is

al zeer tevreden met zijn dage-

lijkse ommetjes. Beide hond-

jes kunnen het prima vinden

met andere honden en ook

katten zijn geen enkel pro-

bleem. Ze zijn gek op aandacht

en hebben door hun huisves-

ting van afgelopen jaar ook

aardig wat schade in te halen.

Dus heeft u een goed omhein-

de tuin (hoeft maar een heel

laag hekje te zijn) en 2 kleine

plekjes op de bank over, komt

u dan gauw eens kijken naar

deze 2 lieve oudjes!

Autosport

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur)

openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

v
www.dierentehuiskennmerland.nl .

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Tilapia met een garnalenkorstje
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Bereiding:

Warm de oven voor op 200° C.

Pureer de garnalen met het

eiwit, het paneermeel, peper,

zout en de olijfolie in de

keukenmachine tot een massa.

Bestrooi de vis met
viskruiden en leg de

filets naast elkaar in

een platte ovenvaste schaal.

Dek de vis af met de garnalen -

puree. Laat de vis in de

voorverwarmde oven in 10-12

minuten gaar worden.

Serveren met aardap-

pelpuree en tomaten-

uisalade.

Benodigdheden:

50 gr. garnalen,

1/2 eiwit,

1/2 etl paneermeel,

peper,

zout,

1 thl olijfolie,

2 tilapiafilets,

viskruiden (indien deze

met zout zijn: geen

extra zout toevoegen).

Ard Keff bedankt zijn sponsors
Tijdens een mooie zomerse zondag, heeft de Zandvoortse cou-

reur Ard Keff afgelopen weekend zijn 32 (!) sponsors bedankt.

Keff had ze uitgenodigd om een aantal ronden met zijn nieu-

we BMW op Circuit Park Zandvoort mee te rijden en dat lieten

ze niet onbetuigd. Keff had bijna 400 kilometer racen nodig om
al zijn sponsors te kunnen laten meerijden.
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Ard Keff in zijn snelle B/l/l 1/1/

Keff rijdt in de DNRT, dat ook

wel de zomeravond competi-

tie genoemd wordt. Deze

competitie is geschikt voor

mensen die met een relatief

klein budget, zowel door de

weeks als in het weekend
kunnen rijden. De gangmaker

achter de DNRT organisatie is

oud-coureur en Huub
Vermeulen. Door het succes

van deze formule is het eve-

nement inmiddels uitgebreid

over 3 dagen met vele ver-

schillende klassen. Het niveau

is behoorlijk hoog en de races

zijn zonder toegangskaarten

te bezoeken, dus vrij entree.

Schaken

De twee sponsordagen die de

DNRT jaarlijks voor de cou-

reurs organiseert, zijn zeer

druk bezocht en daaruit blijkt

ook dat de dagen zeer

gewaardeerd worden. Keff:

"Vroeger heetten die dagen de

schoon moederdagen.Waarom
laat zich raden. Het is een

geweldig druk bezocht eve-

nement dat door DNRT wordt

georganiseerd. Als je'A' rijder

bent en aan de reguliere com-

petitie deelneemt, wil je ook

wel eensje sponsors bedanken.

Dan zal je wel het circuit af

moeten huren, want er is geen

organisatie die dat voorje doet."

Keff, afkomstig uit de kart-

wereld, beschikt dit seizoen

over een BMW E30 325!; een

2.5 V6 achterwielaangedre-

ven bolide met maar liefst

170 PK aan boord. De auto is

compleet opgebouwd vol-

gens de FIA regels, die ook de

regels voor andere klassen,

o.a.ookde Formule 1, opstelt.

Dus aan alle veiligheidseisen

wordt voldaan. Dat Keff over

veel PK's beschikt, bleek al

tijdens het eerste race-

evenement. Tijdens drie races

werd hij één keer eerste en

twee keer tweede, waardoor

hij fier aan kop gaat in

de tussenstand voor het

kampioenschap.

Het sponsorconcept van Keff

is simpel: "Ik heb liever veel

sponsors die een klein bedrag

over hebben. Je hebt er dan

veel sneller een paar dan

wanneer ze een groot bedrag

moeten ophoesten. Verder

staan ze allemaal op mijn

wagen, net zoals Jan

Lammers in de Le Mans-
series reed: zwart wit

geblokt. Al voor €250 sta

je erop in een blokje. Door

dit concept hebben relaties,

vrienden en familie al

een plaatsje op mijn BMW
gevonden."

26e Louis Blok Rapid Bekertoernooi

Het bestuur van de Zandvoortse Schaak Club is volop bezig met

de organisatie van haar jaarlijkse Louis Blok Rapid Bekertoernooi

dat komende Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei gehouden zal

worden.

Dit toernooi dat ooit georga-

niseerd werd om de viering

van 50 jaar Zandvoortse

Schaakclub te vieren, is niet

meer van de Nederlandse

schaakkalenderwegte denken.

Dit gezellige toernooi zal ook

deze keer weer, voor de 26e

keer in successie, gehouden
worden in de zalen van het

Gemeenschapshuis in Zand-

voort. Evenals afgelopen jaren

verwacht men weer tussen

de 80 en 100 deelnemers, niet

alleen uit de regio maar ook

uit andere windstreken is de

belangstelling altijd erg groot.

De indeling is in groepen van

zes deelnemers, op speel-

sterkte, met een bedenktijd

van 25 minuten per deelne-

mer. Voor de jeugd en in het

bijzonderde huisschakers zul-

len er speciale groepen

gemaakt worden. Totaal mag
een partij dus 50 minuten

duren. Per groep van 6 deel-

nemers zijn er 2 fraaie bekers

te winnen en voor de hoofd-

groep is er bovendien een

schitterende wisselbeker. De

eerste ronde begint om 10.30

uur en na het spelen van de

5e ronde zal rond 16.30 uur de

prijsuitreiking plaats hebben.

Inschrijven is nog mogelijk,

echter uiterlijk tot woensdag

25 mei 17.00 uur, bij Edward

Geerts (023-5717978) of Ruud

Schiltmeijer (023-5717272).

Eveneens bestaat de moge-
lijkheid om via e-mail in te

schrijven:

ruudzandvoort@hetnet.nl.

Bij inschrijving moet de speel-

sterkte opgegeven worden in

verband met de indeling.

Kosten: €7.

Zandvoortse Courant

Tennis

Tennisclub Zandvoort
weer terug op aarde

Het ging het eerste mix team van For Finance/TCZ de eerste

drie wedstrijden in de competitie zeer voor de wind. Alle tegen-

standers werden min of meer gemakkelijk verslagen. Afgelopen

zondag was het andere koek. Medekoploper Celdrop Banen

was de gastheer en stuurde coach Hans Schmidt en zijn team

met een ontluisterende 7-1 nederlaag terug naar huis.

Na de dames single partijen

was de stand nog in even-

wicht. Normaal gesproken zou

Andrea v.d. Hurk voor het

winstpunt moeten zorgen

maar deze keer trok de

Heemsteedse niet aan het

langste eind en moest haar

meerdere erkennen in de

Joegoslavische Mjugic Salkic

(6-3, 6-1). Dubbelspecialiste

Mireille Bink was te sterk voor

Tessy v.d. Ven en zorgde voor

wat later bleek de spreekwoor-

delijke eer, (1-6, 2-6).

Omdat Martijn van Haasteren

niet beschikbaar was, werd

'good old' Michel v.d. Sande

opgetrommeld om zijn plaats

in te nemen. V.d. Sande, nor-

maal gesproken spelend in de

veteranen, was absoluut niet

opgewassen tegen Melvyn op

der Heijde en wist slechts één

game naar zich toe te trekken

(6-0, 6-1). Ook Raoul Snijders

had niet bepaald zijn dag.

Tegen de speciaal uit Italië

overgevlogen Massimo Dell

Acqua had hij alleen een weer-

woord in de eerste set (6-4)

maar was in de tweede uitge-

brand (6-0).

De dubbelspelen zorgden niet

voor de Zandvoortse tegen-

stoot. V.d. Hurk/Bink waren

kansloos tegen Salkic/v.d. Ven

(6-1, 6-0). Snijders/v.d. Sande

maakten het hun tegenstan-

ders wel moeilijk maar uitein-

delijk stond ertoch een 6-4,7-

5 nederlaag op het wedstrijd-

formulier. Toen ook nog de

mixed dubbels beide naar

Geldrop gingen was het dui-

delijk dat de Gelderse vereni-

ging op dit moment de mees-

te aanspraak maakt op het

kampioenschap en een plaats

in de eredivisie van volgend

seizoen. Door de winst met 7-

1 van het Meppelse DAlessi op

het Amsterdamse Amstelpark

2, gaat Geldrop soeverein aan

kop, gevolgd doorMeppel met

Zandvoort op de derde plaats.

De laatste twee hebben even-

veel gewonnen wedstrijden (3)

maar Zandvoort heeft 5 tegen-

punten meer.

Zondag 14 mei aanstaande zul-

len de dames en heren van For

Finance/TCZ het ietwat tegen-

vallende metselaars ontvan-

gen. De dames enkel partijen

beginnen om 10.00 uur op de

banen van tennispark De Glee.

Mireille Bink redt de eer voor For Finance/TCZ

Gk £>
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Vergadering College

De besluiten lijst van de collegevergaderingvan g mei

en de verdere in week 18 door het college genomen
besluiten zijn 2 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op dinsdag

16 mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Tiende serie wijzigingen van de Model-bouwveror-

dening 1992

- Wet maatschappelijke ondersteuning

- Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. U hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Commissie Planning & Control

De Commissie Planning & Control vergadert op woens-

dag 17 mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Vaste agendapunten (Alleen indien aan de orde

of vooraf verzocht): Accountant, Rekenkamer,

Politiezaken, Informatie college/burgemeester.

- Sociaal jaarverslag 2005
- Gemeenschappelijke regeling leerplicht/RMC

(Regionale Meld- en Coördinatiecentra)

- Liquidatie Regionaal Indicatieorgaan

- Vaststellen en intrekken diverse verordeningen

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. U hoeft zich

hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Standplaatslocatie Boulevard Paulus Loot nabij

Seinpostweg

Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat

zij onder intrekking van de standplaatsvergunning

onder voorwaarden (ongedateerd) met vermelding

van kenmerk MB/MO nr. 99/331 8, verleend aandeheer

J.Jacobs, Boulevard 190,1931 CM EGMOND AAN ZEE,

vergunning hebben verleend (verzonden 1 mei 2006)

aan de heer D.R. Sussenbach, wonende op de

Jaameentstraat 81, te Almere-haven voor het innemen

van een standplaats met een snackwagen in de uitoe-

feningvan de handel in friet, snacks, belegde broodjes

en frisdranken op de locatie Boulevard Paulus Loot

nabij de Seinpostweg, alhier, onder voorschriften en

beperkingen. De vergunning is verleend tot en met

31 december 2008.

Werk aan de overweg Vondellaan - Haltestraat

VolkerRail Services werkt in de nacht van zondag

15 mei op 16 mei aan de overweg Vondellaan -

Haltestraat. Het bedrijf voert de werkzaamheden

's nachts uit tussen tussen 0.00 uur en 6.00 uur.

Dan is ook de overweg gesloten voor het verkeer.

Met borden wordt het verkeer omgeleid.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk slopen woning,

ingekomen 28 april 2006, 2006-078S.

- Kerkplein 8, plaatsen nieuw afvoerkanaal, ingeko-

men 01 mei 2006, 2006-079LV

- Wilhelminaweg 60, veranderen woning, ingekomen

01 mei 2006, 2006-080LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

- Kamerlingh Onnesstraat 6,13 populieren en 9 abelen

en 1 esdoorn, verleend 11 mei 2006.

- Voltastraat 18, 2 dennenbomen, verleend 11 mei

2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift

dientvergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Kerkdwarspad 3, verbouwen woning, verzonden

3 mei 2006, 2006-030RV.

- Boulevard Barnaart 59, bouwen brug naar restau-

rant, verzonden 4 mei 20o6,2005-i57Rv.

Genoemde verleende vergunningen liggen bij

de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens

openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduren-

de een termijn van zes weken na bekendmaking een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning.

Indien het geen vergunning betreft is dit de publi-

catiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermel-

ding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van

uw brief aan het college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het

bezwaar schorst in beginsel niet de werking van

het besluit waartegen het is gericht. In geval van

spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorzie-

ning indienen bij de voorzieningenrechter van

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Auto op marktplein: €50 boete!
Elke woensdag wordt op de

Prinsesseweg de weekmarkt

gehouden. Borden geven, in

meerdere talen, duidelijk aan dat

er dan vanaf 's ochtends 06.00

uur niet geparkeerd mag worden.

Toch komt het elke week voor dat

er's ochtends vroeg nog één of

meerdere auto's langs de

Prinsesseweg staan. De gemeen-

te verplaatst deze voertuigen

altijd, zodat de marktlieden ruim-

te hebben om hun kramen kwijt

kunnen. Tot nu toe kregen de

auto-eigenaren hiervoor geen

boete, maar dit is pen mei veran-

derd. Vanaf deze datum treedt de

gemeente verbaliserend op. De

eigenaar krijgt een boete van

€50. u bent gewaarschuwd!

Gemeenteraadsvergadering ook

via Internet te beluisteren
Sinds kort is via de gemeente- beter te kunnen laten verrich- deze via de gemeentelijke

lijke website de opnames te ten. website beluisteren. Het gaat

beluisteren die gemaakt zijn overigens niet alleen over de

van de gemeenteraadsverga- Tegenwoordig gaat dat digi- gemeenteraadsvergaderingen,

deringen. Al sinds jaar en dag taal waardoor de opnames
worden die opgenomen om ook voor het Internet geschikt Ook de com miss ievergad erin

-

later, bij meningsverschillen, zijn geworden. Sinds vorige gen zullen kort na de vergade-

terug te kunnen luisteren of week kan nu een ieder, die de ring via de website te beluis-

om de notulisten hun werk vergadering gemist heeft, teren zijn.

Handbal

Debbie Tibboel schiet ZSC naar winst
Met tien doelpunten leidde Debbie Tibboel de hand balsters van

ZSC afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Westsite 2

naar een klinkende 18-7 overwinning.

Debby Tibboel wordt gestopt

Het met invalsters spelende

ZSC nam vanaf het begin af

aan het heft in handen. De

verdediging - met invalster/

keepster Naomi den Breejen

aan het hoofd -sloot zo goed,

dat Westsite zich er keer op

keerop stuk liep. Wat de ZSC-

aanval ruimte gaf een aantal

snelle breaks uit te voeren.

Daarbij kon vooral Debbie

Tibboel optimaal profiteren

van de ruimte die ontstond

door het snelle afspelen van

haar medespeelsters, van wie

de invalster Christel Gaasbeek

en We ndy Vasten houw zich

zonder moeite aanpasten.

Het was Debbie Tibboel die

binnen vijf minuten voor 2-0

kon zorgen. Nog voor de rust

werd de score opgevoerd. West-

site kon alleen scoren uit een

door het goed leidende arbi-

trale trio gegeven strafworp.

Maar toen was de voorsprong

al opgelopen tot 5-0. De 8-1

ruststand was een duidelijk

aftekening van de tactische

verhoudingen in het veld.

Ook na de pauze liet ZSC de

tegenstandsters komen en

bleef de ruimte voor breaks

vol op aanwezig. Toch wist

Westsite vlak na rust iets

terug te doen waardoor het

8-2 werd. Daarna ging de ZSC-

doelpuntenmachine gewoon
door via 12-3 en 15-5 werd uit-

eindelijk een riante 18-7 over-

winning behaald, waarvan

Tibboel een voor dit seizoen

recordaandeel had. Naast

haar tien treffers werd de

productie aangevuld door

Suzanne Zwemmer en

Romena Daniels met ieder

drie doelpunten. Christel

Gaasbeek en Asia el Bakkali

scoorden beiden één keer.

SOFTBAL

Nipte nederlaag ZSC-softbalsters

Het damessoftbalteam van ZSC heeft ook de derde competitie-

wedstrijd niet in een overwinning kunnen omzetten. Nadat

vorige week de partij tegen TYBB door een slechte laatste inning

met 16-5 verloren ging, werd dinsdagavond op het Kennemer

Sportpark tegen EDO na een goede wedstrijd een nipte 5-6

nederlaag geleden.

Het begin was voor ZSC dat in

de ie inning door runs van

Chantal Pauw en Wil ma van

Riemsdijk een 2-1 voorsprong

nam. EDO wist ondanks het

goede werpen van Inge Paap

in de 3e en 4e inning twee

runs te scoren, waardoor de

Haarlemse dames een 2-5

voorsprong namen.

In de 5e inning zag ZSC, door

goed slagwerk en runs van

Marcel la Balken Ank Koning,

terug te komen tot 4-6. Een

stand die nog alle mogelijkhe-

den bood op een positief

resultaat. Ook al omdat Wilma

van Riemsdijk, die het werpen

van Inge Paap in de 6e inning

overnam, in het verdere ver-

loop van de wedstrijd samen
met een goed functionerde

verdediging geen run meer
toestond.

In de 7e en laatste inning was

ZSC dicht bij een puntenver-

deling. Nadat eerste Ank
Koning op de thuisplaat sneu-

velde, wist Maritza Jansen na

honkslagen van Wendy Bluijs

en Inge Paap de achterstand

te verkleinen tot 5-6. De ster-

ke EDO-werpsters had daarna

de zaak onder controle en

hield ZSC daarmee van een

verdiende puntendeling af.

Pitcher Inge Paap

FUSBAL

36e SV Zandvoort
futsaltoernooi van start

Afgelopen maandag is het 36e SV Zandvoort futsaltoernooi in

de Korver Sporthal van start gegaan. De komende 6 weken zul-

len 32 teams (!) uitmaken wie de grote winnaar wordt van 2006.

In eerste instantie zijn alle niets heel van hun tegenstan-

teams in één grote pot ders, 13-2. Ook SackTime was
gegooid en zijn er door loting oppermachtig tegen HMS
8 poules gemaakt. Na een Verhuur.g-i.

halve competitie, ze spelen

poulesgewijs allemaal één keer ledere avond vanaf 19.00 uur

tegen elkaar, worden de beste zullen vijf wedstrijden, in diver-

teams en de wat mindere se klassen, gespeeld worden,

gescheiden van elkaar. Uit- De tweede ronde gaat op

eind el ijk zal op de f i na ledag de 23 mei van start en de finales

winnaars in vier verschillende zullen op zaterdag 17 juni

poules bekend worden.

Op de eerste dag, waarop drie

verschillende poules speelden,

lieten de heren van TFA

(HFC'ers) duidelijk

zien dat zij dit jaar

weer in aanmer-

king willen komen

om in de hoogste

divisie de prijs mee
naar huis te nemen

en dat de

verloren finale van

vorig jaar (tegen

Schoffies) een ver-

gissing was. In een

vrij eentonige wed-

strijd kon het team

van Aurora tot de

tweede helft nog

bijblijven maar na

twee keer twintig

minuten liet TFA

gespeeld worden. Op woens-

dag 24 mei, donderdag 25 mei

(Hemelvaartsdag) en vrijdag

26 mei zijn er geen wedstrij-

den. Entree:€i.

Gevecht om de bal

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen

wij u op de hoogte houden van

alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
Censeen van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Heeren

Eetcafé 't Eindpunt

Etos

Fairy Golf

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

Havenaar, Bouwbedrijf

IJzerhandel Zantvoort

K.V.SA.

Kippetrap

La Fontanella

Monuta
Netexpo Internet

P.van Kleeff

Sv Zandvoort

TradeArd

Van Schaik, makelaar

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Strandpagina:

o, Ganpati

9, Club Maritime

11, Boom
i8,Thalassa

20, Strandpaviljoen Jeroen

23, Club Nautique
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KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Half vrijstaande sfeervolle 30-er jaren woning

met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd

met behoud van het charmante karakter

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers en een riante moderne badkamer
• Woonopp. ca. 110 m 2

,
perceelopp. 86 m 2

Vraagprijs: € 293.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

• Royaal 4-kamer appartement op de l
6 woonlaag

gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee

• Zeegerichte woonkamer, moderne keuken,

3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 219.000,-

HALTESTRAAT 33 ZANDVOORT
• Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,

deze word verkocht in verhuurde staat

• Royale 2-kamerbovenwoning met eigen entree

• Royale woonkamer van ca. 32 m 2

• Moderne keuken, moderne badkamer
• Balkon aan de voorzijde

• Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

koopprijs: € 395.000,-

DR. J.C. MEZCERSTRAAT 101 ZANDVOORT

• Modern, luxe afgewerkt 4-kamer appartement

op l
e etage gelegen met zonnig balkon

• Het appartement beschikt over een lift, berging

en een garage die binnendoor bereikbaar is

• Een appartement om zo te betrekken!

• Kunststofkozijnen met dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 98 m 2

Vraagprijs: € 245.000,- appartement
€ 27.500,- garage

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

WILHELMINAWEG 16 ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol

gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voor- en achtertuin en oprit

• De woning beschikt over authentieke details

• L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers.

• Woonopp. ca. 180 m 2
,
perceelopp. 479 m 2

Vraagprijs: € 749.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
va, LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

I I.

TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

• Op de 2' verdieping gelegen 4-kamer appartement

(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

• Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon

• Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,- appartement
€ 30.000,- garage
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Eerste stap in grote klus van wethouder Toonen

De eerste vergadering van de commissie

Raadszaken 'nieuwe stijl', afgelopen dinsdag, is

voor wethouder Gert Toonen goed verlopen. De

door hem ingediende kadernota Wmo (wet

maatschappelijke ondersteuning) wordt, zoals

het er nu uit ziet, bij de komende gemeente-

raadsvergadering een hamerstuk. Alom waren

er lovende woorden voor deze nota, waarmee
het college nu aan de slag gaat.

Het kabinet heeft het voorne-

men om opijanuari 2007 de

Wmo in te voeren. Deze grote

wet zal diverse wetten of

onderdelen daarvan moeten

gaan vervangen. In de Wmo
worden de Wet voorzieningen

gehandicapten (Wvg), de

Welzijnswet, een deel uit de

Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten (AWBZ) en een

deel uit de Wet collectieve pre-

ventie volksgezondheid opge-

nomen. Vooralsnog gaat het

om een klein deel uit de AWBZ,

namelijk de huishoudelijke ver-

zorging. Ook voor de Wet col-

lectieve preventie volksgezond-

heid gaat het om een klein

onderdeel: het aandachtsge-

bied openbare geestelijke

gezondheidszorg. Daarnaast

gaat het om een aantal subsi-

dieregelingen van de AWBZ die

De Mannetjes

30 km/u in

Oranjestraat?

f^

'Ze razen met 60 km/u
de parkeergarage van
de DEKA-markt in'

V J

onder de Wmo
worden gebracht.

Alhoewel de

besluitvorming

over de Wmo nog

niet definitief is

afgerond, moet de

gemeente zich nu

Gert Toonen, wethouder

al gaan

voorbereiden om op tijd klaar

te zijn voor de uitvoering van

deze wet. De Kadernota Wmo
beschrijft de kaders waarbin-

nen de gemeente Zandvoort

het beleid voorWmo zal gaan

formuleren. Hiermee geeft de

raad gestalte aan zijn kader-

stellende taak.

Aan het begin van het debat

gaven insprekers aan dat

zij niet bepaald gelukkig

zijn met het opgaan van de

Seniorenraad in de nieuwte

vormen Wmo-raad. Voorzitter

Piet Keurvan de Seniorenraad

is bang dat zijn raad onder zal

sneeuwen. Ton Timmermans,

lid van de Seniorenraad steun-

de hem, maar wethouder

Toonen was daar verbaasd

over. Hij pareerde hun stelling

en was ervan overtuigd dat dit

niet zal gebeuren.

Het grootste gespreksonder-

werp was de uitbesteding van

de thuiszorg. Deze zal regio-

naal worden uitbesteed maar

toegesneden worden naarde

Zandvoortse behoefte. Ook de

zogenaamde prestatievelden,

een negental kaders waarbin-

nen beleid moet worden

gemaakt, was onderwerp van

discussie. Voorna mei ijk de jong-

ste raadsleden, Jerry Kramer

Vervolg zie pag. 3

Week van de Zee: voor ieder wat wils

Vanaf komende zaterdag zal Zandvoort negen dagen in het

teken staan van datgene dat het groot heeft gemaakt: de zee.

Allerlei activiteiten worden op, langs en over de plas die voor

de deur ligt, georganiseerd. Het initiatief dat vorig jaar door

Ben Zonneveld en namens de gemeente Simone Bezuijen werd

gedragen, heeft dit jaar een voortzetting gekregen.

Het ging om twee 17-jarige en

een 16-jarige Amsterdammers.

Uit het onderzoek van de poli-

tie bleek dat ze geen achterlig-

gende gedachten hadden toen

zij hun daad verrichten, anders

dan vandalisme.

Van enige betrokkenheid bij de

vernielingen in Amsterdam

West is niets gebleken. Daar

werden alle kransen die

bij een monument waren

gelegd ter herinnering aan de

gevallenen tijdens de Tweede

Wereldoorlog, vertrapt. Het

drietal heeft spijt betuigd

en zal worden doorgestuurd

naar bureau Halt voor een

alternatieve straf. De kransen

zijn teruggelegd bij het

monument.

Trade Ard
WEEKAANBEDNG

Citroen Saxo 1.1 i SX3drs.
b.j. 1998, 138.000km, €3900

nu €3400

WWW.TRADE-ARD.NL

f X
R(.Tjt>am

Hiioon*0B
Geldig t/m zondag 21 mei

•Heel fijn Volkoren €1,50

•Jumbo saucijzen broodje

€1,00

• Harde wener met appel

en gele room € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Beiegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Dichter bij Zee Marco Termes zal ook dit jaar weer
veelvuldig zijn gedichten voordragen. Foto-.OvM Fotografie

Let op!

Het gemeentehuis is gesloten op:

- dinsdag 23 mei vanaf 12.30 uur

- donderdag 25 mei

- vrijdag 26 mei

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,

delen wij u mede dat toch nog geheel onverwacht van ons

is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Marga Verheijden

weduwe van

Tony Huppelschoten

Geboren te Kessel-Lo op 8 april 1920

Overleden te Zandvoort op 14 mei 2006

Zandvoort: Harry en Mieke Huppelschoten - Thape

Robin

Correspondentieadres:

Harry Huppelschoten

Thorbeckestraat 18

2042 GH Zandvoort

Voor aanvang van de afscheidsdienst op

vrijdag 19 mei, is er van 14.15 tot 14.50 uur gelegen-

heid om Marga een laatste groet te brengen achter

in de kerk, waar ook het condoleance register ligt.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden om 15.00 uur in

de parochiekerk St.-Monulphus en Gondulphus

van Kaulille/België, waarna de bijzetting in het

familiegraf op de begraafplaats aldaar volgt.

U wordt vriendelijk uitgenodigd na de dienst de fami-

lie te volgen naar de koffietafel in de parochiezaal

achter de kerk.

Diep bedroefd, maar met een gevoel

vangrote dankbaarheid dat wij zo lang van

haar hebben mogen genieten, geven wij u

kennis van het overhjden van onze

onvergetelijke mamsie, oma en omama

(Betty (Radeck

& februari 1915 f 15 mei 2006

Treddy Cjordin- Viller &? Arne (jordin

Carry de "Wolf- Tiller &f (Eduardde Wolf

tfans Tiller &f Wilma Visser

'Kleinkinderen &
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Crf. de Wo(f

'Kathleen Terrierlaan 26

1183 CB Amstelveen

Onze moeder is overgebracht naar het

uitvaartcentrum aan de T'oflensstraat 67 te Zandvoort,

alwaar geen bezoek.

'De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden

vrijdag 19 mei om 10.00 uur in de aula van de

'Algemene begraafplaats, T'ollensstraat 67

te Zandvoort.

Aansluitend begeleiden wij haar naar

haar laatste rustplaats.

rfa de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren

in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Zij hieldvan alle kleuren rozen,

behalve van witte.

'Bedroefd en dankbaar voor a((e goede zorgen

die v/ii van haar mochten ontvangen,

geven wij kennis van hety(otseCing overfijden

van mijn a((er(iefste schoonmoeder

'Betty 'Radeck

"Kust zacht iieverd

Trits T(inkev(euge(

Liesje %oof

Mwiul J $ Westert«(d en Van eced

UllviJrlLiiWi:

Hoüfdilórp,

(GrrtrHh*nl&*i

hl»vw-V*nnep.

DoyHrMt 7.

trt:HH3)MJ 7D10

B+nprtriMti,

RI|ksHUJïwtg lij*.

TAIMJJiW liËJ

Wffi
\itm 'h

Ut **H JihVJT.

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.za ndvoortsecourant.nl

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

Provincie: mogelijkheden paviljoens verruimen!

Mei Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 18 ^B 03.24 07.40 15.49 20.10

Vr 19 - 04.10 08.30 16.29 21.09

Za 20 ^B 04.59 09.39 17.38 22.30

Zo 21 - 06.10 11.10 19.04 23.39

Ma 22 ^B 07.30 12.20 20.49 ^B
Di 23 00.43 08.40 13.19 21.59 -

Wo 24 01.50 09.29 14.15 22.19 ^B
Do 25 02.39 10.40 15.10 23.04 -

Burgerlijke stand

6 mei 2006 -11 mei 2006
Geboren:

Milan Noah, zoon van: Van den Broek, Christoffel

Ar noldus Al phonsus Maria en Stepien, Jolanta

Renata

Robin, dochter van: Wa ss in k, Eduard Etienne

Marinusen Bullee, Annette

Gehuwd:
Borghart, Coenraad en Kuiper, Cynthia

Everts, Coenraad Gerardus Hermanus en Weber, Karen

Overleden:

Grunuveld.geb. Kluen.Wilhelmina Louisa.oud 88 jaar

Sluijter, Johannes Lambertus, oud 76 jaar

Hoogend ijk, geb Paap, Emma, oud 75 jaar

Kerkdiensten

ZONDAG 21 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk,Ju/ianawe<2

10.00 uur ds. Myburgh uit Beverwijk

Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-

bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april

en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,

Camp/aan Heemstede
10.00 uur ds. H.de Leegte uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

DONDERDAG 25 MEI (HEMELVAARTSDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

Geen dienst!

Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-

bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april

en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,

Ramplaan Overeen

10.00 uur .T.G.de Leegte uit Bloemendaal

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

Geen dienst!

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout
10.00 uur D. Duijves en C. van Polvliet

De provincie Noord-Holland

wil langs delen van de kust de

mogelijkheden voor tijdelijke

bebouwing op het strand ver-

ruimen. Gedeputeerde Staten

zijn op 9 mei akkoord gegaan

met een voorstel voor een

locatiebeleid voorjaarrondpa-

viljoens, nieuwe seizoenspa-

viljoens, strandhuisjes en ver-

kleed hokjes.

Het voorstel zal nu voor advies

worden voorgelegd aan de

kustgemeenten, de Provinciale

Planologische Commissie en

het Provinciaal Overlegorgaan

Kust. Gemeenten krijgen de

ruimte om in deze zones,

onder bepaalde voorwaarden,

enkele jaarrondpaviljoens en

enige nieuwe seizoensgebon-

den bebouwing toe te staan,

bijvoorbeeld ter hoogte van De

Koog op Texel, Callantsoog,

Bergen aan Zee, Egmond aan

Zee, Wijk aan Zee, Umuiden en

Zandvoort. Dit beleid is van

toepassing op circa 12 km
strand. Bij de gestelde voor-

waarden moet men denken

aan verplaatsbareen demonta-

bele gebouwen, geen rechtop

bescherming of strandsup-

plentie en geen aantasting van

milieu beschermingszones.

Zandvoort

"Voor Zandvoort is er weinig

nieuws. Wij hebben een goed

bezet strand en uitbreiding op

wat voor

manier ook is

niet gewenst.

Zandvoort

streeft vooral

naar kwali-

teitsverbete-

ring. Het nu

bestaande

jaarrondpavil-

joen Take Five

is daar een

voorbeeld

van", zegt Ton van Heemst,

woordvoerder van de gemeen-

te Zandvoort. Volgens van

Heemst geeft het besluit van

de provincie bestaande strand-

exploitanten, die hun bedrijf

iets groter hebben gebouwd
dan was vastgelegd in het

huurcontact, niet de mogelijk-

heid dit ook volgend seizoen te

doen. De raad besloot de uit-

breidingen die buiten het

bestemmingsplan vallen in

2006 nog te gedogen, maar in

2007 zal er gehandhaafd wor-

denaandehandvan het nieu-

we bestemmingsplan.

De opmerkingen van Van

Heemst worden onderstreept

door de provincie, die stellen:

"Bij een positief advies

van de kustgemeenten, het

Provinciaal Overlegorgaan Kust

en de Provinciale Planologische

Commissie, zullen Gedepu-

teerde Staten definitief beslui-

ten of de streekplannen wor-

den aangepast aan de nieuwe

zonering. Naarverwachting is

de streekplan herzien ing klaar

in het voorjaar van 2007. De

kustgemeenten kunnen dan

vervolgens dit nieuwe beleid

vertalen in hun bestemmings-

plannen. Zo nemen de

gemeenten bijvoorbeeld zelf

een besluit over het daadwer-

kelijk verruimen van de moge-

lijkheden op hun stranden,

exacte locaties en aantallen

paviljoens of strandhuisjes."

CDA wil plan strandpolitie
CDA-raadslid Gijs de Roode heeft het College van B & W schrif-

telijk verzocht om nog voor deze zomer een plan voor de strand-

politie te presenteren. De Roode meldt het college dat een aan-

tal strand pachters de koppen bij elkaar hebben gestoken om
de onveiligheid op de boulevard en het strand te verminderen.

De strandpachters willen dit

doen door het inhuren van een

particulier beveiligingsbedrijf.

Een reden van deze actie is dat

men het veiligheidsgevoel

onderde badgasten wil vergro-

ten en de mate van overlast wil

terugdraaien, zowel op de bou-

levard als op het strand.

Volgens de strandpachters is

er te weinig politie in dit

gebied aanwezig, die in staat

is toezicht te houden. De

Roode:"Ervan uitgaande dat

de politie maar op één plek

tegelijk kan zijn, is er te weinig

toezicht op dit gebied waar

toch vele mensen samenko-

er zowel in het dorp, op de

boulevard en op het strand

gesurveilleerd kan worden. En

dat de strandpachters en de

(bad)gasten weer kunnen ver-

trouwen op de aanwezigheid

van politie op het strand en

boulevard", aldus Gijs de Roode.

men. Daarbij gaan we ervan-

uit, dat er in het centrum ook

gecontroleerd moet worden"

Het CDA Zandvoort vindt dat

er meer politie zal moeten

worden ingezet en vindt dat

de politie zichtbaar aanwezig

moet zijn om in de openbare

ruimten de veiligheid

beterte kunnen handha-

ven. "Alleen rondrijden in

een dienstauto draagt

niet bij aan het veilig-

heidsgevoel. Op zeer

drukke dagen dienen er

voldoende politiemensen De politie heeft een speciaal strandteam dat

in Zandvoort te Zijn, zodat gedurende het seizoen 24 uur actief is.

Cartoon Hans van Pelt

LEVENDE ZEE

Vervolg van pag. i

(VVD) en Gijs de Roode (CDA),

moesten door de wethouder

worden overtuigd dat de prio-

riteiten die gesteld zullen gaan

worden, evenredig zullen zijn

aan de nu al binnen Zandvoort

geldende beleidsvlakken. Met
andere woorden: indien er al

beleid op niveau is, zal een

ander prestatieveld een hoge-

re prioriteit krijgen. Aan het

einde van de discussie zegde hij

de twee 'youngsters' toe dat er

binnen de Wmo-raad plaats zal

zijn vooreen jongere, zodat van-

uit die hoek ook een vinger aan

de pols zal worden gehouden.

Het college heeft naar de

invoeringvan deWmo, waar-

schijn lijk pen januari 2007 dus,

een tijdspad aangegeven waar-

in de diverse onderdelen aan

de commissie, en dus aan de

raad, zullen worden voorge-

legd. Ondertussen zal de

gemeente naar de inwoners

toe een uitgebreide informa-

tiecampagne gaan voeren.

Uiteindelijk zal, waarschijnlijk

na een overgangsjaar, eind

2007 het uiteindelijke raadsbe-

sluit kunnen worden genomen.

De kadernota Wmo is via de

website van de gemeente te

downloaden.

Zie Bestuur >

Raadscommissies >

Vergaderstukken >

Commissie Raadszaken >

kadernotaWMO.doc.

Column

Soms zit het mee,

soms tegen

Chagrijnig word ik er van.

Van dat ingepakte been

na een pittige spatader

operatie. Het doet zeer.

En het schrijnt. Douchen

kan ik me ook al niet. Tot

overmaat van ramp is het

buiten ruim twintig graden.

Ik zit onder de parasol. Zon

op het dik ingepakte been

is iets wat ik kan missen

als kiespijn. Moeizaam doe

ik het huishouden. Lopen

moetje. En blijven bewe-

gen. Advies van de aardige,

vrouwelijke arts. Waarom
laat ik trouwens alles uit

mijn handen vallen... Na-

tuurlijk. Dat is normaal.

Maar niet nü. Bukken met

een ingetaped been is las-

tig. Laat staan je schoenen

vast maken.

Sippig strompel ik naar de

Grootgrutter. Niet te veel in

het karretje. Gelukkig heeft

manlief de zware bood-

schappen al gedaan. Op-

eens valt het me op. Ikzie

veel mensen lopen. Opeens.

Met rol lators. Stokken en

krukken. In karretjes. Mensen

uit Nieuw Unicum. Rustig

manoeuvreren ze door de

winkel met hun invalidekar.

En ik schaam me dood. Wat

loop ik nou te zeuren? Voor

mij duurt dit ongemak
hooguit een week. Mis-

schien twéé. Zij zitten er

hun hele leven aan vast...

Thuis laat ik mijn euro-

munten boek uit mijn

handen vallen. Natuurlijk.

Dat kan er ook nog wel

bij. Onhandig raap ik de

muntjes op. Ze liggen door

de hele kamer verspreid.

Voor het raam zittend druk

ik ze weer in de plastic

hoesjes. Buiten wandelt

een groep minder valide

jongeren. Ze zien mij zitten

en zwaaien vrolijk naar me.

Mopperen? Ik zou niet meer

durven.
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WEEK 20 • 2006

18 Postzegelclub, Surprise-veiling. Aanvang
19.00 uur, Locatie: PlusPunt Noord

20 Ruis, cultureel evenement van Pluspunt.

Gast hu is plein, 14.00 - 22.00 uur

20 Streetdance/Hip-hop demonstratie

op Gast hu is plein, door dansers van

Stud io nS.Tijd: 15. 30-16.00 uur.

Iedereen kan meedoen!

120-28 Week van de Zee: Gezellig cultureel

evenement in centrum van Zandvoort:

live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-

gende workshops en kraampjes

20-21 Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

21 Kerkplein concert

Concert "de mooiste film melodieën".

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop collecte voor

de restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,

Esther in 't Groen - viool,

JosjeGoudswaard -

I

25 DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

25 2&e Louis Blok Rapid Bekertoernooi

(schaken). Aanmelden uiterlijk 24 mei

17.00 op tel. 5717978 of 5717272 of email

ruudzandvoort@hetnet.nl. Aanvang
i
e ronde 10.30 uur, Gemeenschapshuis

28 Voorjaarsmarkt

Grote markt met honderden kramen

verspreid door het hele centrum

27-28 Historische Zandvoort Trophy,

Circuit Park Zandvoort.* JUNI

3+5 Pinksterraces, Circuit Park Zandvoort.

Aan de start komen de bekende

raceklassen, waarin gestreden zal

worden voor de diverse nationale

D kampioenschappen.

Tevens is de BRLV6 en Light present.

Bibliotheken gesloten
Bibliotheek Duinrand

gaat in het weekend van

20 en 21 mei aanstaande

over op een nieuw cata-

logus-en uitleensysteem.

In verband hiermee

zijn de bibliotheken in

Bloemendaal, Hillegom

en Zandvoort op zater-

dag 20 mei de hele dag

gesloten. Op maandag 22

mei zijn de bibliotheken

weer gewoon geopend.

Het voordeel van het

nieuwe bibliotheeksys-

teem is dat de collectie

van alle bibliotheken in

de Duinrand in elke bibli-

otheek beschikbaar en

raadpleegbaar is. De cata-

logus is gebruiksvriende-

lijk. In de loop van 2006

zullen de bibliotheken

cursussen aanbieden voor

met name ouderen, om
goed wegwijs te worden

in deze nieuwe catalogus.

De catalogus is ook via

internet te benaderen,

www. bib lioth eekduin -

rand.nl.

f X

Beptpam
s£)BROOD

Bakkerij Bertram&Brood is,

wegens toenemende drukte,

met spoed op zoek naar

gemotiveerde en
enthousiaste

medewerkers
voor de Zaterdag en Zondag.

Wil jij in het week-end werken

bel dan 06-12870013.

Bertram&Brood,

de hele dag door warm vers brood!!!.

V Raadhuisplein 14 - Zandvoort

Ü

Gevraagd horecatopperï

MlDtWIRKIR DIKNIN6

C«er KOK

zelfstandig wekkend kok

Ben jij service gericht.

BEREID hlABP TC WECKEN
En heb je ervaring
NEEM DAF* CONTACT OP

Café neuf
Guano CAre & Restaurant
halte straat 2 e Zandvoort

OZ3 - 57 1 37 22
VRAGEN NAAR

C.CramerOf M.DE Bhlfyh

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK kcvurst.it ion

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

vv
IIYIE

www.autobedrijizandvaorl.nl

Voor de

Kennemer Golf &
Country Club te Zandvoort,
zoeken wij:

• een parttime

medewerkster
huishoudelijke dienst

• medewerkers voor

de bediening,

zowel full- als parttime

(M/V)

Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u

richten aan:

Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden

Postbus 269

2040 AG Zandvoort

of: kennemer@hetbosch.com

Politiek Interview met raadslid OPZ

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

DZANDVOORTSE dan wordt deze alsnog binnen

C0LTUNT 24 uur nabezorgd'

Wandelvierdaagse
in aantocht

Van dinsdag 30 mei tot

en met vrijdag 2 juni

vindt de achtste editie

van de Wandel4daagse

in Zandvoort plaats. Deze

vierdaagse wordt geor-

ganiseerd door de Stich-

ting Zandvoortse 4daag-

se. Vier avonden lang

zullen de deelnemers in

en rond Zandvoort hun

routes wandelen.

Er zijn routes van 5 en

van 10 kilometer. De kaar-

ten kosten €3,50 in de

voorverkoop. Bij de start

betaalt men 1 euro extra.

De voorverkoop is heden

gestart. De kaarten

zijn te koop bij Bruna

op de Grote Krocht,

Ton Goossens in Nieuw

Noord, Ankie Miezenbeek

(Haarlemmerstraat 12)

en bij Martine Joustra

(Witte Veld 11).

Op de eerste drie avon-

den zal er gestart wor-

den vanaf de Hockeyclub,

Duintjesveld. Op vrijdag

2 juni wordt er gestart

vanaf het Kerkplein. Er zal

dan ook een drumband
zijn om er een feestelijk

geheel van te maken.

Er kan worden gestart

vanaf 18.30 uur. De orga-

nisatie hoopt op veel

deelnemers. Komt dus

allen en wandel mee!

Voor de sportieve deelne-

mers is er de mogelijk-

heid om deel te nemen
aan de triatlon. U doet

dan mee aan alle drie de

4daagse (Wandel-, fiets-

en zwemvierdaagse) die

in Zandvoort worden

georganiseerd. U krijgt

dan korting op de prijs én

een extra aandenken.

Inlichtingen zijn te krij-

gen bij Martine Joustra:

5730297 of kijk op de

website www.zandvoo rt-

se4daagse.nl

Bruno Bouberg Wilson

De middenboulevard

was een belangrijke

aanleiding voor OPZ'-

er Bruno Bouberg

Wilson om zich actief

op te stellen in de

Zandvoortse politiek.

Zelf wonend in dat

gebied vindt hij dat

er onvoldoende ge-

luisterd is naar de

bewoners. "Ik hoop

dat ik, nu ik in

de raad zit, op

basis van argumen-

ten de belangen van

de bewoners kan

behartigen."

In zijn woning aan De

Favaugeplein genieten wij

van een prachtig uitzicht over

de zee, het strand en de

boulevard. Laatstgenoemde

is voor de 62 jarige Bruno

Bouberg Wilson een groot

issue. "Natuurlijk speelt er

veel meer in Zandvoort, maar

aangezien ik op de midden-

boulevard woon is deze

middenboulevard kwestie een

hot item.

Het is niet helemaal toeval dat

de in Amsterdam geboren

Bruno Bouberg Wilson in de

politiek terecht is gekomen. Als

voorzitter van de Vereniging

van Eigenaren en de raad van

overleg van zijn flat heeft hij

zich de afgelopen raadsperio-

de actief beziggehouden met

het schrijven van brieven, het

bijwonen van vergaderingen

en zich ook steeds uitgelaten

over wat er wel en niet goed

aan het toenmalige beleid

was. "Je leert de partijen, de

mensen en hun programma's

danwelkennenen toen ik tijd

kreeg ging ik kijken bij welke

partij ik het beste zou passen.

De OPZ was voor mij de meest

logische optie. Zij was tegen

gedwongen sloop, is een echte

lokale partij en ja, ik heb mijn

leeftijd ook wel een beetje

mee, zegt Bouberg Wilson

lachend."

Behalve de middenboulevard

zijn ertal van andere zaken die

hem bezighouden. Bijvoor-

beeld de WMO, Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning.

Een nieuwe wet die waar-

schijnlijk van kracht gaat in

2007, waarin gemeentes zelf

verantwoordelijk zijn voor een

beleid om inwoners op een

maatschappelijke manier te

laten integreren en meedoen

in de samenleving. "Ik zie

nu nog niet de meerwaarde

ervan in, dus ik ben erg

benieuwd hoe we dat als

gemeente gaan aanpakken."

Ook staat de positie van de

gemeente Zandvoort ter dis-

cussie. "Moeten we samen-

gaan met andere gemeentes

om het hoofd boven water

te houden of kunnen we zelf-

standig blijven? Het zijn issues

die ik heel essentieel vind."

Bruno Bouberg Wilson neemt

zijn verantwoordelijkheden

zeer serieus.

Ik beleef alles heel intens.

Als ik de afgelopen periode

terugkijk dan ben ik er wel

24 uur per dag mee bezig.

Ik heb alle stukken doorge-

nomen, heb alle commissiever-

gaderingen bijgewoond en

ben naar congressen geweest

die de VNG.de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten orga-

niseert. In feite heb ik me
gewoon als raadslid gedragen,

gewoon meegedraaid in het

hele circus, dan leer je het

meest en wordt de kennisach-

terstand steeds kleiner."

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Geen blauwe maareen
groene vlag

Voor het eerst ontvangt

Zandvoort de groene vlag

omdat de gemeente vanaf

2005, als eerste Nederlandse

badplaats, is toegelaten voor

het Quality Coast keurmerk.

Ex-wethouder Demmers
heeft al het voorbereidende

werk gedaan om duurzaam

toerisme op gang te brengen

en dan is het extra zuur om
de Award met vlag niet in

ontvangst te mogen nemen.

De opening mag wethouder

Tates van o.a. toerisme en

economie op 27 mei verrich-

ten. Nu maar hopen dat we
de groene vlagtwee jaar lang

kunnen behouden, want dat

zal een moeilijke klus wor-

den. Of Zandvoort dit jaar in

aanmerking komt voor de

blauwe vlag, is onbekend. In

ieder geval gaat tijdens de

opening van het strand sei-

zoen de groene vlag in top.

Diversiteit aan data

Tijdens het mooie weer van

afgelopen week in combina-

tie met de schoolvakantie

begin mei, was de EHBO post

in het Rotonde gebouw nog

onbezet. Deze gaat, al 30 jaar

lang, op 15 mei open. Vroeger

werd de post bezet door Elly

Keur en Lia Sol van het Rode

Kruis. Maar sinds twee jaar

huurt de gemeente, via een

medisch bedrijf, Yvonne

Roosendaal in om de postte

bevrouwen. De Zandvoortse

Redding Brigade is al vanaf

1 mei op het strand aanwezig

en de redders hebben in deze

korte periode hun handen al

vol gehad met het opsporen

en terugbrengen van ver-

dwaalde kinderen (kinderop-

vang Rotonde is nog dicht).

Ook was men actief bij het

verlenen van eerste hulp bij

snijwonden, verst ui kin gen,

botbreuken en ernstige mel-

dingen. De strandpolitie is

niet meer aanwezig in de

Rotonde en de huisartsen-

post wordt pas 3 juni in

gebruik genomen. Terwijl het

strandseizoen per 27 mei

geopend wordt. Hoe is het

mogelijk dat er zoveel ver-

schillende data zijn voor

hetzelfde seizoen. Wordt het

niet eens tijd voor duidelijk-

heid om gezamenlijk op één

datum van start te gaan?

Naamsbekendheid
Een Zandvoortse autorijder

zag bij Weert in Noord

Limburg een bijzonder infor-

matiebord aan de kant van

de weg staan. Hij heeft snel

zijn fototoestel gepakt om
deze unieke tekst (zie foto) op

I
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de plaat vast te leggen.

Hoezo heeft onze badplaats

"marketingtools" nodig?

Zonden cent uitte geven zet

je Zandvoort heel eenvoudig

op de kaart.

Zonder poespas

Geniet u ook zo van de ge-

weldige cartoons van Hans

van Pelt die in de Zandvoortse

Courant staan? Dan moet u

beslist naarde nieuwe ten-

toonstelling gaan in het

Zandvoorts museum. De titel

van de tentoonstelling is;

vluchten kan niet meer. Een

toepasselijke titel die ook

betrekking heeft op de mens

Hans, want voor hem hoeft

geen openingsreceptie of

andere poespas. De prachti-

ge expositie met originele

cartoons die met viltstift

resoluut op papier zijn gezet

moet u beslist gaan bewon-

deren. De tentoonstelling is

tot 16 juli van woensdag t/m

zondag van 13.00 tot 17.00

uur te bezichtigen.

Verkeersveiligheid

In oog en oor (week 17) heeft

gestaan dat de verkeerssitua-

tie rondom de rotonde van het

Raadhuisplein niet duidelijk

is. Ondertussen hebben meer-

dere bewoners dit bevestigd.

Zelfs raadslid Jerry Kramer

(VVD) heeft via een brief aan

het college kenbaar gemaakt

dit bespreekbaar te maken
tijdens een commissieverga-

dering. Volgens de projectlei-

dervan Gemeente Zandvoort

voldoet de rotonde aan de lan-

delijke richtlijnen. Met een

combinatie van de borden

'ongelijkwaardige kruising',

'30-km gebied' en 'doorge-

trokken trottoirgebieden' is

gezorgd dat de rotonde voor

de weggebruikers overzichte-

lijk is. Ook wordt volgens de

projectleider de 30 km zone

op verschillende punten aan-

gegeven. Oké, als je goed kijkt

staan de borden er maar het

blijft verwarrend. Namelijk de

Zandvoortselaan is 50 km, de

Haarlemmerstraat 30 km,

Hogeweg 50 km en het cen-

trum 30 km. Zou dan ookde

Haltestraat 30 km zijn? Verder

zijn de oversteekplekken niet

duidelijk gemarkeerd. In de

Oranjestraat geeft een ver-

keersbord aan dat het hier een

voetgangersoversteekplaats

betreft, maar de bekende

zebrastrepen ontbreken. Vol-

gens de gemeente vergt de

nieuwe situatie uiteraard

enige gewenning van de weg-

gebruiker. Maar dan wel a.u.b.

een veilige gewenning.

<fa
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Programma Week van de Zee
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 J7 100

*£>. van SÜeeJf

Groot assortiment

zomerbloeiersü

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

Profiteer nu van de Polo Oplive!

Standaard is geen optie meer.

Volkswagen Polo Optive

2 üt>. 5. Cl rrie ttfcorü omog, Ela4onscne ramm wkï
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EL raust- m vovfiumturii bjiüHuptigilx. 4 LlHijii^ji

ABS. *^nu*p, Sl*rt**»*f&ü*flg

ccebaie- actilartartL, faaay fcnlry, tt hooit* iftralBJum reoraiotkri

€ 15.590,00

Uw VoBawaf/an DnaJnr

Auto Strijder Zandvoort

Zandvoort &*g. v. Alplwmslraat 1 0E • Tel 023 57 '
1 45 65
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Zaterdag 20 mei

io.oo - 12.00 uur

io.oo - n.oo uur

12:00-17:00 UUr

14.00 - 22.00 uur

Zondag 21 mei
10.00 - 16.00 uur

12.00 - 17.00 uur

12:00-17:00 UUr

15.00 -18.00 uur

Maandag 22 mei

13.00 - 16.00 uur

Dinsdag 23 mei

12.30 - 13.30 uur

Woensdag 24 mei

08.45 "H-3° uur

09.30 - 12.00 uur

19.00 - 20.00 uur

20.00 - 21.00 uur

Vrijdag 26 mei

Vanaf 20.00 uur

Vanaf 21.00 uur

Zaterdag 27 mei
10.00 - 12.00 uur

n. 30 -15.00 uur

12:00-17:00 uur

Zondag 28 mei
09.00 - 18.00 uur

10.30 - 11.30 uur

12.00 -17.00 uur

12.00 - 17.00 uur

17.00 uur

Reis mee met strandactief Een reis over het

Za ndvoortse strand, met verhalen over die-

ren en hun reis.

Officiële opening Week van de Zee in de

Passage door burgemeester M.R. van der

Heijden, met medewerking van dorpsomroe-

per Klaas Koper, Marco Termes (poëzie) en

Célinevan de Boom (harp).

Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van

de zee. In de Smederij, Schelpenplein 12

'Ruis', culturele ontmoeting tussen jongere

en oudere Zandvoorters op het Gasthuisplein.

Zee-evenement, van vissers tot flessen post.

Luisteren, kijken, zelf doen... Wat zwemt en

drijft er in de zee vroeger, nu en straks.

Allemaal korte leuke activiteiten over de

biodiversiteit in de zee.

Locatie: Juttersmu-ZEE-um.

Open atelier aan zee.

H il ly Jansen, Mr.Troelst ra straat 33.

Noor Brandt en Yolanda Appelman, Brederodestraat 162.

Mona Meier Ad egeest, Loes Dirksen, Elke Sijtsmajan Drommel Patricia Ramaer, Margreet

Mayenburg en Eric Holt kamp, Atelier 't Zand Boulevard Pau lus Loot 8.

Galerie Paulus Loot, beelden en mozaïek, Boulevard Paulus Loot 21.

Margreet Ras en Mark Sjerps, Boulevard Paulus Loot 31.

Ton Timmermans, Boulevard de Favauge (in restaurant Palace Hotel).

Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schel pen plein 12

Voordracht gedichten door 'Dichter bij zee' Marco Ter mes, op diverse locaties.

Tocht in de strand kar van Victor Bol langs de gedichten op het strand. De 'Dichter bij zee' leest

ze voor. Na afloop koffie met gebak voor € 2.50 bij strandpaviljoen Jeroen.

Open eettafel met gedichten over de zee i.s.m. Marco Termes, in de bibliotheek.

Slag der Zeven Heuvelen. Een wedstrijd zandforten bouwen tussen de Za ndvoortse basisscho-

len. Leeftijdsgroep 5-9 en 10-14 jaar. Locatie: Strandpaviljoen 18 'Thalassa', Paviljoen 19, pavil-

joen 20 'Jeroen'.

Zee op School-spe I-quiz. Leerlingen van groepen 7 en 8 geven antwoord op stellingen, door in

het juiste strandvak te gaan staan. Locatie: strandpaviljoens 16, 17 en 18

"Powerwalking op het strand" vertrek en aankomst bij Strandpaviljoen 13 'Skyline'.

Lesje hardlopen op het strand ook weer bij 'Skyline'.

Voorstelling Genootschap oud Zandvoort in gebouw De Krocht door Ankie Jou stra-Brokmeijer

en Cor Draijer.

Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble zingt liederen van de Zee op het Kerkplein.

Reis mee met strandactief. Een reis over het Za ndvoortse strand, met verhalen over dieren en

hun reis.

Opening van het strandseizoen met admiraalzeilen en demonstraties en roeiwedstrijden door

de KNRM en de Zandvoortse Reddingbrigade. Locatie: strandpaviljoen 10, Beach Club 10

Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schel pen plein 12

De hele dag ZEE-Braderie door het hele centrum.

Koffieconcert m.m.v. het Haarlems Harpensemble in strandpaviljoen 20 'Jeroen'.

Open atelier aan zee.

H il ly Jansen, Mr.Troelst ra straat 33.

Noor Brandt en Yolanda Appelman, Brederodestraat 162.

Mona Meier Adegeest, Loes Dirksen, Elke Sijtsmajan Drommel Patricia Ramaer, Margreet

Mayenburg en Eric Holt kamp, Atelier 't Zand Boulevard Paulus Loot 8.

Galerie Paulus Loot, beelden en mozaïek, Boulevard Paulus Loot 21.

Margreet Ras en Mark Sjerps, Boulevard Paulus Loot 31.

Ton Timmermans, Boulevard de Favauge in het restaurant van het Palace Hotel.

Patricia Ramaer, Waves - Beach & Health Center, Burg. van Fenemaplein 2-6 .

Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schel pen plein 12

Sluiting Week van de Zee.

20 t/m 28
mei 2006

Het Zandvoorts

Museum is de hele

week, met uitzondering

van maandag 22 en

dinsdag 23 mei

gratis van 13.00 uur tot

17.00 uur toegankelijk.

Dagelijks van 12.00 uur

tot 20.00 uur'De wind

waait uit zee', documen-

taire film door Bart van

Broekhoven.

Locatie: Passage

Van zondag 21 mei t/m

zondag 28 mei, van

10.00 uur tot 17.00 uur:

Windekind, kinderen

(5-9 jaar) leren door

speelse opdrachten

van alles over de wind.

Duincentrum De

Zandwaaier, Zeeweg,

Overveen.

Het Juttersmu-ZEE-um

is de zaterdag en

zondag tijdens de Week
van de Zee van 12.00

uur tot 16.00 uuren op

woensdag van 13.30 uur

tot 16.00 uurgeopend.

Tijdens de openingstij-

den van de bibliotheek

is de expositie'ln het

fotospoorvan Marjolein

Janssen'en de expositie

van de Zandvoortse

Bomschuiten Bouwclub

te bezichtigen.

Op de zaterdagen en

zondagen is De

Smederij, Schel pen plein

12, geopend van 12.00

uur tot 17.00 uur voor

de foto-expositie 'In het

teken van de Zee'.



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE
Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl
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Hoera Hoera

Het is niet te

geloven de tijd is

omgevlogen maar
het is waar
zaterdag wordt

Yvonne 60 jaar

Van harte

gefeliciteerd!

Jan
Alexander,

Daniëlle en Bart
Josien en Wil
Hennie en Diana

Hans en Nel
al 40 jaar een stel

Liefs

Kinderen & Kleinkinderen

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN
TRAININGSBUREAU
PRAKTIJK VOOR
PSYCHO-NLP-TA

THERAPIE
PERSOONLIJKE
COACHING

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze

activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer.

De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf

meer kwaliteit van leven gunt, want:

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN !

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl

of bel 023-5734353 / 06-54625999

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

Behang- en schilders-

bedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt

te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Schilderworkshop:

3 juni in Elswout.

Leuke gelegenheid om
kennis te maken met
buitenatelier voor

schildervakantie in

Frankrijk.

Zie www.buitenatelier.nl

of bel 023-5246468

Te koop:

in goede staat

oren fauteuil en 2V2

zits bank met losse kus-

sens. Per stuk €100.

Tel. 5739727

Restaurant Del Mar
in Zandvoort zoekt

voor 2 dagen per week
ervaren kok.

Bellen vanaf 15.00 uur:

57H738

Te Koop:

Herenfiets. Merk
Maxwell, kleur groen-

grijs metallic. 18

Versnellingen, i.g.st..

€100,00 Tel. 5730017

GARAGEBOX te huur.

Nette box aan de

Musschen broekstraat.

Maandhuuri35,i5. Zie

ook garageverhuur.nl

Telefoon 023-5346893

Volgt u een

eiwitrijkdieet?

Wij hebben heerlijke

snacks met chocla en

nootje.

Brederodestraat 26a

Pure&Simple

0622249100 / 023-

5737268

Aangeboden:
Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie

2-kamerwoning met
box. Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.

Huur:€i75,oo p.m.

Overname is ook moge-
lijk! Gevraagd: woning in

Zandvoort. Mag ook een

seniorenwoning zijn.

Tel. 020-6149567

Hotel Anna
zoekt voor enkele och-

tenden per week een

ontbijthulp en een

schoonmaakhulp.

Bel voor info: 5714674

Gevraagd:

Appartement voor twee

personen.

Tot €600 p.m.

Mark: 06-23101191

JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Deze week staan in de schijnwerper, twee leuke Zandvoortse

jongens; Richard en Michael Kras. Twee broers die qua hobby

dezelfde interesse's hebben maar verder toch anders zijn in

hun doen en laten. Ze schelen twee jaar en zijn in dezelfde

maand jarig. Richard wordt op 29 juni 15 jaar en Michael op

17 juni 17 jaar. Ze wonen bij hun ouders en hun jongere zusje

in Zandvoort Noord.
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Richard en Michael Kras

School

Ze hebben vier en een half jaar

op de Duinroosschool gezeten,

daarna zijn ze naarde Beatrix-

school gegaan. Bij het vervolg-

onderwijs zijn de schoolwegen

gesplitst. Richard is derdejaars

leerling bij hetWim Gertenbach

College en Michael is eerst

naar de Montesorischool in

Aerdenhout geweest. Maar

Haarlem bij Ra pid o 82, waar

ook zijn tra in er vandaan komt.

Michael en Richard zwemmen
al 8 jaa r bij de Zeeschuimers

en vinden het jammer dat

het wedstrijdbad buiten ver-

dwenen is. Bij het binnenbad

zijn geen startblokken meer

aanwezig en het zou eigenlijk

allemaal veel beter kunnen om
als sportvereniging nog mee

"Volgens de gebroeders Kras zijn er

genoeg ideeën om Zandvoort voor de

jongeren te veranderen"

hij is veranderd van school en

zit nu op het Nova college

Haarlem, waar hij voor Facili-

tair management gekozen

heeft. Daarna wil hij nog naar

de HBO, dus er is nog een

lange weg te gaan. Wat de

keus van Richard is; dat weet

hij nog niet, maar hij vindt eco-

nomie wel een leuk vak.

Misschien wil hij straks die

richting op.

Interesse's

Zo vader, zo zoons, want als je

vader een zwemfenaat is dan

ben je dat als kind uiteraard

ook. De twee broers zijn fana-

tieke wedstrijdzwemmers bij

de zwemvereniging de Zee-

schuimers, vooral Richard staat

vaak in het wedstrijdschema

gepland. Hij traint zes keer per

week waarvan twee keer in

te tellen op wedstrijdniveau.

Aan de broers ligt het niet, zij

doen hun best om Zandvoort

op de kaart te zetten. Buiten

het zwemmen doen de broers

al driejaar intensief aan golfen

en daarnaast is Richard een

fanatieke mountain biker. Hij

vindt het dan ook jammer
dat er zo weinig parcours in

Zandvoort zijn. De duinen zijn

overal omringd door hekwerk

en dat is vooreen mountain-

biker erg vervelend, want je

wilt toch wel eens een ander

parcours rijden zonder dat

je achter de vodden wordt

gezeten door de politie.

Zandvoort
Michael vindt Zandvoort zomers

en 's winters een fantastisch

dorp waar veel gebeurd.

Helemaal het einde is de Ai

race's, alleen jammer dat de

kaarten zo duur zijn. Het zou

een goed plan zijn om per

gezin 1 duinkaart aan te

bieden zodat de Zandvoortse

bevolking buiten de overlast

ook profijt heeft van deze

race. Een goed plan, vind ik.

Trouwens de heren bruisen

van goede plannen voor

Za n dvoo rt. Wat te d e n ke n o

m

een barretje bovenaan de

Boulevard te plaatsen ten

behoeve van de strand pach-

ters. Want stel dat straks

winkels of restaurants bij de

Midden Boulevard komen,

betekent dat voor het strand

extra concurrentie. Michael

werkt namelijk al voor het

derde seizoen bij strandpavil-

joen Driehuizen waar hij het

gigantisch naar zijn zin heeft.

Echt een strandtent van vroe-

ger en volgend jaar bestaat de

tent 50 jaar. Ook Richard is

sinds twee dagen als oproep-

kracht bij strandpaviljoen

Driehuizen aanwezig en het

bevalt hem prima. Daarbij

heeft hij 1 dag per week voor

school een snuffelstage bij

hotel Hoogland, waar hij ieder-

een bij staat. De heren hebben

een eigen mening wat betreft

het dorp. De broers zijn het

unaniem eens dat ze gewoon

in Zandvoort blijven wonen.

Alleen zou er wel meer voor de

jongeren gebouwd moeten

worden. De broers hebben veel

goede ideeën voor Zandvoort.

Houd de gebroerders Kras

maar in de gaten, wie weet

wordt dat over vier jaar wat in

de politiek!

JONG IN
ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort?

Of wil je ook je zegje

doen in deze rubriek

en is je leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

redactie@

zandoortsecourant.nl

of bel 023 5732 752
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Kinderdisco De Swing
bij Pluspunt Zandvoort

Aanstaande vrijdag 19 mei

vanaf 19.00 uur, kunnen kin-

deren weer naar hartelust

dansen bij kinderdisco De

Swing van Stichting pluspunt

in de Flemingstraat 180 te

Zandvoort. De kinderdisco van

Pluspunt wordt

begeleid door een

deskundige mede-

werker en enthou-

siaste vrijwilligers.

Bij Pluspunt staat

de kinderdisco voor plezieren

veiligheid én er worden regel-

matig nieuwe activiteiten

georganiseerd. De Swing trekt

gemiddeld zo'n 100 kinderen

per avond. De disco avond

duurt tot 21.00 uur. Voor meer

informatie of vragen

kan je bellen met
Stichting Pluspunt

Zandvoort,

tel. 5717113. Even vra-

gen naar Bert Wils.

Onderzoek naar
woonwensen jongeren

De jongeren in Zandvoort staan de afgelopen tijd volop

in belangstelling bij diverse Zandvoortse organisaties, vereni-

gingen en politieke partijen. Ook woningbouwvereniging EMM
mengt zich in de discussie over de jongeren van Zandvoort.

Rond 22 mei kunnen jongeren

in de leeftijd tussen 17 en 30

jaar een brief van EMM in de

brievenbus verwachten. De

woningbouwvereniging gaat

de komende maanden een

marktonderzoek houden naar

de woonwensen van Zand-

voortse jongeren. Beleids-

medewerker Janneke Stokroos

vertelt: "Bij de Zandvoortse

politiek staan jongeren hoog

op de agenda. Vandaar dat wij

ons intensiever bezig gaan

houden met de jongeren.

Het probleem is alleen

dat niemand de precieze

behoeftes kent van de jonge

starters. Daarom start EMM
opeigen initiatief een onder-

zoek."

Thuiswonende jongeren zul-

len een brief krijgen met een

toegangscode waarmee zij

via Internet een vragenlijst

kunnen invullen. Hiermee

kunnen leuke prijzen gewon-

nen worden, zoals een cursus

bij slipschool Slotemaker of

(twee) kaartjes voor Dance-

Valley. Volgens Janneke

Stokroos is het belangrijk om
te weten of de jongeren eerst

met andere jongeren in huis

willen wonen of meteen zelf-

standig, wat de inkomens-

positievan de jongeren is, hoe

ze willen wonen, waar ze

willen wonen en hoeveel

jongeren er in Zandvoort

willen blijven wonen. Al deze

vragen zullen in devragenlijst

voorkomen. Tot slot van het

onderzoek zullen er twee

paneldiscussies gehouden
worden met jongeren die

bewust bezig zijn met het

woningaanbod in Zandvoort.

Janneke Stokroos:"De bouw-

locaties in Zandvoort zijn erg

schaars. Ik zeg altijd:'Er is

drie keerzand en één keerzee'.

Dit betekent datje geen kant

op kan in Zandvoort. Alleen

de locaties die vrijkomen

kunnen opnieuw gebruikt

worden. Over concrete plek-

ken hebben wij wel na-

gedacht, indien er behoefte is.

Het Huis in de Duinen zou

een goede oplossing kunnen

zijn. De jongeren zullen het

misschien meteen associëren

met een bejaardentehuis,

maar het zouden hele leuke

jongerenwoningen kunnen

worden."

OokJos Broersen, directeur-

bestuurder van EMM zegt

hierover: "Als er gebouwd
moet worden, zou dat bijvoor-

beeld bij Huis in de Duinen

kunnen. Als de ouderenzorg

meer en meer wordt gegeven

aan zelfstandig wonende
ouderen, dan zal Huis in de

Duinen op den duur krimpen.

In plaats daarvan zouden

er starterswoningen kunnen

worden gebouwd. De Zand-

voortse politiek lijkt daar een

voorstander van te zijn." Half

juli zullen de resultaten van

het onderzoek bekend worden

gemaakt.



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13
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Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Kinderdisco (locatie Noord)

Ouders, verzorgers, oma's, opa's, vrienden enz. Is uw
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt

geweest? Nee? En waarom niet? De leukste en langst-

lopende disco in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar.

Elke twee weken op vrijdagvan 19.00 tot 21.00 uur staat

een enthousiaste groep van vrijwilligers onder leiding

van een professional klaar om de kinderen een onver-

getelijke avond te bezorgen. Naast dat er natuurlijk

gedanst word zijn er ook thema avond en. Voorbeelden

zijn o.a. Pyama party, val ent ij nsdisco en dierendisco.

De disco wordt dan helemaal omgetoverd naar het

thema van dat moment. Iets dat ieder kind zou moeten

meemaken. Kortom... kom een langs met uw zoon

of dochter en neem een kijkje bij dit 2 wekelijkse eve-

nementvoor alle kinderen uit Zandvoort.

Hieronder de data voor de komende kinderdisco's

ij dag 19 mei

ij dag 2juni Tropisch Carnaval

ij dag 16 juni

ij dag 30 juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord)

Olub'n
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. ledere 2 weken
is er voorjongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt

tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maarook
dansen en luisteren naarjouw muziek. Dit = de plek waar

jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdagvan 20.00-22.00

uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem
je vrienden mee!!!

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord)

Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens

de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/

De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief

programma aangeboden met een speciaal thema. De

vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt

voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 - 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30-11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan

chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.

Klusjes in huis of tuin

Ondersteuning en hulp

Komt u er zelf niet uit?

WonenPlus helpt u met iedere vraag,

met vrijwilligers of betaalde dienstverleners

Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd

wordt?

Ook dan horen wij graagvan u.
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RADIO* TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 Tepp Zeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Good night and good luck
In A Nation Terrorized By lts Own Government,

One Man Dared to Teil The Truth

Het is 1953, televisie staat

nog in de kinderschoe-

nen en de gewaardeerde

televisie journalist

Edward R. Murrow (David

Strathairn) presenteert

op CBS het populaire

nieuwsprogramma 'See

it Now'. In het program-

ma neemt Murrow sa-

men met zijn producent

Fred Friendly (George

Clooney) dagelijks de

belangrijkste nieuws-

items door. Eén van die

nieuws items is marine-

piloot Milo Radulovich,

die is ontslagen omdat
hij een veiligheidsrisico

voor de staat zou vor-

men. Murrow duikt inde

zaak en ontdekt een

nogal schimmige gang
van zaken als het gaat

om de bewijslast tegen

Radulovich.

Het onderzoek brengt

Murrow al snel op het

pad van de machtige

SenatorJoseph McCarthy

uit Wisconsin, die een

persoonlijke heksenjacht

is begonnen om het land

te zuiveren van commu-

nisten. Murrow heeft

het vermoeden dat hij

achter het ontslag van

Radulovich zit.

Als Murrow de uitzen-

ding over de zaak

Radulovich erop heeft

zitten krijgt hij zelf ook te

maken met de hete

adem van McCarthy, die

hem ervan beschuldigd

communistische sympa-

thieën te hebben. Maar
de aanval van McCarthy

resulteert alleen maar in

nog verdergaande actie

van Murrow en zijn

team. Met steun van

zijn baas bij CBS, besluit

hij vuur met vuur te

bestrijden.

Filmprogramma
18 mei t/m 24 mei

Circus Zandvoorï
Gasthuisplein 5 r

2042 JM, Zandvoort

www.circuazandvoort.nl

Herbalife?

Ja, daar heb ik wel van gehoord!

Zandvoortse Courant nummer 20 • 18 mei 2006

De naam is vooral bij afslankers

bekend maarook mensen met

ondergewicht, sporters en

mensen met te weinig vitaliteit

kunnen worden geholpen.

Adèle Schmidt werkt als

gewichtconsulent al 12 jaar met

de producten van Herbalife.

Zelf is ze ooit als klant begon-

nen en is toen 7 kg afgevallen.

"Het belangrijkste is dat die

kilo's er nog steeds af zijn", aldus

Adèle, die twee jaargeleden met

haar praktijk is teruggekomen

naar Zandvoort. "Als klanten bij

mij komen, krijgen ze eerst een

lichaams- en voedingsanalyse.

Vervolgens doorlopen we
samen een uitgebreide vragen-

lijst, om te kunnen zien wat de

zwakke en de sterke punten zijn.

Tevens krijgt u vrijblijvende voe-

dingsadviezen waarmee u het

huidige eetpatroon eenvoudig

kunt verbeteren."

Als u start met een van de pro-

gramma's is de basis bijna

altijd de voedingsshake. Deze

bevat de juiste verhouding

koolhydraten, eiwitten, vetten,

vitamines, mineralen en spo-

renelementen op basis van

hoogwaardige proteïne.

"Het is bij het afslanken wel de

bedoeling dat u één keer per

dag een gewone maaltijd eet

en twee keer iets tussendoor

neemt. Daardoor hoeft uw
sociale leven er niet onder te

lijden en kunt u het goed vol-

houden. Zelfs als u regelmatig

uit eten gaat of lekker wilt

BBO'en, kunt u lijnen", vertelt

Adèle geruststellend. Er

bestaat een kruidentablet dat

25% van de vetten uit uw voe-

ding absorbeert, die daarna

niet meer worden opgenomen.

leder lichaam is anders en

daarom is het van belang dat

een deskundige zorgt voor een

goed intakegesprek en een

programma op maat. Op deze

manier wordt gekeken naarde

juiste manier om uwstreefge-

wicht te bereiken en uw
levensstijl definitief te veran-

deren. De begeleiding is gratis

en kan een keer per week, om
de week en later een keer per

maand plaatsvinden. Voor

meer informatie: Pure &
Simple, 5737267/ 06-22249100

of via www.pureherbal.nl

Hellen Landwier verhuurt uw huis naar wens
Hoewel sommige mensen er van gruwen, vinden veel

Zandvoorters het heel gewoon om hun huis te verhuren. Hellen

Landwier heeft al jarenlang haar huis laten bewonen als ze met

man en kinderen op vakantie ging.

Door Lienke Brugman

"We hadden eerst een kat die

verzorgd moest worden.

Vrienden pasten altijd op

en vonden het heerlijk. Vlak

bij strand en duinen in een

prachtig huis", aldus Hellen.

Toen de vrienden afhaakten

omdat ze wel eens naar het

buitenland wilden, was goede

raad duur. Hellen ging op

Internet kijken en vond de site

www.aanzee.com. "Toen ging

het balletje rollen, we verhuur-

den via dit bureau ons huisen

kregen er nog voor betaald

ook," herinnert ze zich.

Omdat bureau Aan Zee alleen

in kustplaatsen huizen ver-

huurt, bedacht Hellen dat

zoiets in Zandvoort toch ook

mogelijk moest zijn. Na een

gesprek met de directie van

Aan Zee, heeft ze haar eigen

agentschap gekregen en zoekt

ze personen die bereid zijn om
hun huis te verhuren als ze

met vakantie of langere tijd

weg zijn. Risico's? "Ach, alles is

vervangbaar", wimpelt ze even-

tuele nadelen af. "Je moet wel

echt kostbare spullen oprui-

men en je computer op slot

zetten.

Natuurlijk kun je zelf je eisen

stellen; wel of geen huisdieren,

het aantal personen, met of

zonder kinderen, etc. etc. Ook

moet er iemand in de buurt

wonen die als'sleutelbewaar-

der' wil fungeren en de borg

(€ 200,00) die betaald moet

worden wil ontvangen en, bij

in orde bevinden van het huis,

terug betaalt. Je hebt de gege-

vensvan de huurder dus veel

kan er niet mis gaan", weet ze

uit eigen ervaring. "Bij mij ziet

het er altijd weer keurig uit als

de mensen weg zijn." Hellen

Landwier, als tussenpersoon

van Aan Zee, wil vragen hier-

over graag beantwoorden.

Wie meer gegevens wil kan

informatie krijgen op 06-

50425825. "We zoeken voor dit

project wel huizen met een

bepaalde uitstraling. Geen

appartementen, die hebben

we genoeg in Zandvoort,"ein-

digt ze.

Ice Age 2: The Meltdown
Ice Age smelt...

De helden van de film ICE AGE
zijn terug! In ICE AGE 2 stijgt

de temperatuur en smelt de

wereld, waardoor er een fan-

tastisch waterparadijs voor de

dieren ontstaat. Ma nny, Diego

en Sid ontdekken echter dat

het grote pretpark ook een

negatieve kant kent. Door het

smelten van het ijs staat er een

gigantische dam op instorten.

Om deze ramp te voorkomen

moeten ze al hun krachten

bundelen en al hun angsten

overwinnen. Een fantastisch

avontuur met een flinke dosis

humor.

Eerste verfstreken gezet op
'De muur met Toekomst'

Zaterdag 13 mei heeft Hilly Jansen de eerste verfstreken gezet op

de muur van het oude 'dolfirama gebouw'. In alle vroegte begon

Hilly aan de klus en ook op zondag was zij bezig.

Vele buurtbewoners en passan-

ten kwamen haar bezoeken en

bedankten Hilly voor deze

'opknapbeurt'. De dolfijnen

springen al uit zee op de hoek

van het Fenemaplein/Boulevard.

Als Hilly in dit tem po weet door

te schilde ren, zal het eindresul-

taat nog aan het eind van de

Week van de Zee te zien zijn.

Popkoor The Beach Pop Singers:

'Friends in Concert'

Voor het tweede achtereenvolgende jaar geeft popkoor The

Beach Pop Singers vrijdag 19 mei in de NH kerk een groot con-

cert. Voor iedereen die popmuziek een warm hart toedraagt zal

het koor, samen met een driemansband, voor een onvergete-

lijke avond zorgen.

Met een gratis entree wordt de

drempel laaggehouden voor

iedereen die geïnteresseerd is

in popmuziek en kooroptre-

dens. The Beach Pop Singers

begon driejaar geleden en het

koor is inmiddels uitgegroeid

tot een volwaardig vierstemmig

popkoor. Samen met de combo-

band, worden nummers als

'Mama Mia' van Abba en

'Angels' van RobbieWilliamsten

gehore gebracht. Behalve de

populaire hedendaagse liedjes

staan ook de wat oudere num-

mers als 'Sound of Silence'van

Paul Simon op het repertoire.

Enthousiast geraakt? Het koor

zoekt nog bassen en tenoren.

Wat de band betreft is het koor

per direct op zoek naar een pia-

nist. Kom vrijdag 19 mei naarde

NH kerk (Kerkplein). 'Friends in

Concert', aanvang 20.00 uur, de

entree is gratis.

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Hoeveel euro brengt het

eerste haringvaatje

dit jaar op?

7/ f

Degene die het dichts bij het

juiste bed rag zit wordt beloond

meteen heerlijke verrassing.

Tot en met 30 mei kunt u uw
oplossing sturen naar Boude-

wijn's Visservice, Voltastraat 1,

2041 CKte Zandvoort.

Vergeet niet uw naam en

telefoon nummer te vermelden.

Of stuur uw oplossing per

email: prijsvraag@boude-

wijnsvisservice.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week z
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Pas
J Lijst van deelnemende bedrijvenst van deelnemende bedrijver

(in alfabetische volgorde

.:'- >• -:.•,>*,

18 mei t/m 24 mei
Alle huisgemaakte stamppotten

1 Kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

mm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

rs/J

"DE BODE4 *

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie

klein meubelen is binnen.
Alles voor in en om het huis.

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodj'e Shoarma €3,50

-jjj Turkse pizza €2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

Haltestraat 23a Tel. 023 S71 44 63

J-Ceatder
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Veilig en verant-

woord bruinen!

Voor Pashouders

5% korting op

**nm*itu4l* zonnecosmetica.
j and -vaart

Burg. Engelbertstraat 96,

2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

bloemen aan ice
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr. ,

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

-Bi-Bi
fin é4oea

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v.afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

lU•MfWrfGf '^Lp.sicjwvanb

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

FOTO MENNO GORTER
AnUra t* ÖBlw* U^ne k#n ** >*"»*'

Gratis
Een wegwerpcamera intin

voor
Z V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(l/Mé fCraA!M 7Mrtcf1 Ti» 2ÜS SBH»

wwWffotomcnnQgorttftnl

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

Elke
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.

een Guinness, Kilkenny

of Strongbow!

Op vertoon van
Zanclvoort-pas

2de drankje
gratis!

Haltestraat 44
(023)5716816

GEERLING
Banden qiï accu service

7 dagen per we-ffk!

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • • • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

*****
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

KoeneCleanincj Servies IJSf

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoeh

gratis cadeautje

, voor pashouders

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

A
TDPSLADEH

VnlïBOPGSZn

4 Stroganoff

schijven

voor € 2,50

Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

^'Tjfim ïooo Pashouders gingen u voor!

Met een ZandvoortPas woTdt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel neel aantrekkelijk

.fWtf*^

Tbids & Vittozvs
Voor Zandvoortpasfwuders

5% kgrting op gordijnen.

<Dr. J.g.9Aezgerstraat32 let: 5715084

zuzezepetrasp faiefsp ittoivs.nl

WïD\IÏI

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

lllillULLIll

U'JL-Ll 1

*>(•*# I

10% korting op de

nieuwe dagapeciaLs

ap het krijtbord in

Circus Restaurant.

Gasten van Cïrcles

Restaurant hebben

altijd gratis entree.

GUINO

nf *aw*ytn. Jliwr roti p#ihciidp,ï mj"- fa ZjncHDttt* t'Bhiant in l t-s** p*r F4PK«fi.

Or^TJi!»* h jrtJigtm Ifl mr> Jjm H jn-ii PW*. GlflAtWW r% ^mv-,1. *ir .mi ',-> | ! ij*J

1G |jjii pn gridi-jd irknEinoatir ififl'-hl.

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 732 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Take Five
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 20 mei t/m 2 juni € 24,50

Yellowfin tonijn en wilde zalm sashimi
MET RUCOLATAUCÉ SALADE, WASABI EN KIKKOMAN

OF

Oosterse gemarineerde ossenhaas
MET BABY ROMAINE EN CASHEWNOTEN

OF

Salade Caprese
MET RUCOLA, TOMAAT EN BASILICUM

• • •

Wilde zalm thermidor
MET BEURRE-BLANC

OF

Saltimbocca
KALFSFILET MET PARMAHAM EN SALIE

OF

Raviolis met paddestoelen-roomsaus
en groene asperges

metcefrituurdeValess en parmezaanse kaas

• • •

ESSERTVAN DE DINERKAART

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

Pannenkoekenhuis De Duinrand

is gelegen naast de ingang van de

duinen aan de Zandvoortselaan te Zandvoort.

Na een wandeling in deze prachtige omgeving

kunnen de gasten genieten van onze pannenkoeken

die nog op ambachtelijke wijze worden gebakken!

Ter versterking van ons jong en

gezellig team zoeken wij:

Serveersters
Voor de vakantieperiode en de weekenden

van ± 16-21 jaar

die zelfstandig kunnen werken, representatief,

enthousiast en klantvriendelijk zijn

Voor info neem contact op met Onno Randsdorp

Tel. 023-5730062 of 06-42745673

Pannenkoekenhuis De Duinrand

Zandvoortselaan 130A,

2042 XC Zandvoort

Twijfels over spectaculaire groei aantal konijnen

Café Oomstee

A.s. Zaterdag
20 mei:

DJ
1 WWW

Aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

1 ^^^^ tafe öömsieo

Heinekeifc
tf<t natt ctft&tf

A'SIWNipmiGHTS

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

J*
•^

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Ketjap Kai
(kipblokjes met ketjap saus)

* 3 stokjes Saté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

H Zandvoortse
CoriLtNT

Feest

Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen?
"

ss , , , g.. . . ..... , uitnodiging te sturen aan:
Het enige wat u daarvoor hoert te doen is een uitnodiging sturen

aan deze krant.

Wij zullen met een redacteuren een fotograaf verslag van

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Zandvoortse Courant,

t.a.v.Cor van Celder

Hogeweg 32,

2042 CH Zandvoort /

"Het aantal konijnen in duingebieden is in vergelij-

king met driejaar geleden 'spectaculair' gegroeid",

luidde vorige week een bericht van het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS heeft het er

alle schijn van dat de konijnen de virusziekte VHS heb-

ben overwonnen.

De mededeling lijkt wat

te optimistisch getuige de

kantekeningen, die organisa-

ties als de Vereniging Natuur-

monumenten en de Stichting

Duinbehoud plaatsen bij dit

optimisme in een artikel in De

Volkskrant. "In nationaal park

Zuid-Kennemerland is aller-

minst sprake van groei van

de konijnenpopulatie", zegt

Natuurmonumenten. "Wij ont-

vangen her en der positieve

signalen, maar het is beslist

te vroeg om heel optimistisch

te zijn", vult directeur Mare

Janssen van Stichting Duin-

behoud aan. Hij zegt dat het

CBS het optimisme baseert op

langdurige waarnemingen
over één jaar in één duin-

gebied. "Ten zuiden van Zand-

voort worden al jaren tellingen

gehouden. Het is verleidelijk

de bevindingen aldaarvan toe-

passing te verklaren op ande-

re duingebieden. Maarzo sim-

pel is het niet", stelt

Janssen, die er op

wijst dat na het uit-

breken van de VHS-

ziekte (1990) een

aantal konijnenkolo-

nies in de duinen

geïsoleerd is geraakt.

"Als die kolonies in

Den Helder, Zandvoort

en Hoekvan Holland

met elkaar in contact

komen, kan het zo

weer misgaan. Ik ben

er pas gerust op als

we bij konijnen resis-

tentie tegen het

virus vaststellen",

tempert hij het opti-

misme.

Laag

In vergelijking met een halve

eeuw geleden is de konijnen-

populatie in Nederland 'be-

droevend laag', weet Janssen.

In 1954 brak de dodelijke ziek-

Wie is wie?
Gertenbach 1960-1961

Uit het archief van het Noordzee College locatie Wim
Gertenbach hebben we een aantal na-oorlogse klassefo-

to's ter beschikking gekregen. Deze week publiceren we
een foto van klas 3b uit het schooljaar 1960-1961.

te myxomatosis cuniculis uit,

die miljoenen konijnen het

leven kostte. Vijftien jaar gele-

den kwam daar de Chinese

ziekte (VHS) overheen. Die leid-

de ertoe dat het konijn twee

jaar geleden in diverse duinge-

Hierbij doen wij een oproep

aan u om de namen te achter-

halen van de leerlingen op de

foto. Wie kent de namen van

deze personen en herinnert u

bieden 'vrijwel was uitgestor-

ven', meldde ministerVeerman

van Natuurtwee jaar geleden.

Op de 'geïsoleerde stukjes

zand' doet het konijn het

inderdaad weer goed, geeft

Mare Janssen toe. "Op de

zich nog een leuke anekdote?

Stuur uw reactie naarde redac-

tie van de krant, Hogeweg 32.

Liever per email? redactie@

zandvoortsecourant.nl

nummer 20 • 18 mei 2006

Maasvlakte bijvoor-

beeld, op gelijke types

braakliggende gebie-

den. Maar juichen

kunnen we nog niet.

De situatie is hooguit

minder bedroevend

dan een paar jaar

geleden", besluit hij

zijn betoog in De

Volkskrant.

Zandvoort

Het artikel geeft aan

dat al te groot

optimisme over de

konijnenstand dus

niet gerechtvaardigd

is. Hoe de situatie in

de omgeving van

Zandvoort precies is,

is niet duidelijk. Een

ervaren kennervan de

wildstand in de dui-

nen rond Zandvoort

zegt dat als er al spra-

ke is van een explosie-

ve groei, afgewacht moet wor-

den hoe de konijnenstand zich

na het komende najaar zal

ontwikkelden. Dan pas zal blij-

ken of dejonge konijnen niet

zijn aangetast door de uit

China afkomstige VHS-ziekte.

Oproep:
Heeft u zelf een oude
klassefoto of teamfoto
van bijvoorbeeld uw
sportvereniging?

Wij kunnen ze voor u

scannen en op CD rom
zetten, in ruil voor publi-

catie in onze Courant en

op de website.

Klas 3b van de Wim Certenbachschool uit het schooljaar igöo-igöi (foto: Noordzee College)

<Efa £>
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lijfspreuk :

c>e el<^dbeste\M.tM.lvCQ Lia, het leveiA- La wiet waar
het om gaat,

Het gaat erom. hoeje de reis. er naartoe n^aafet

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden,

Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.

Via de tarotkaart of uw hand,
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Chai de ayurvedische- en

verse munt thee, Drinkt u mee?
Ons nieuwe zuurdesembrood

^^ Maakt ons assortiment brood écht qroot! ^ ~.

0^ Laat u verrassen biGanpati |K
op het naturelstrand.

*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, voor

meer info belt u Ganpati: 06-54270763

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalass

33

Jeroen

* !f(KHjw»rt

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 57 1 57 07

II

Elkedaghap

c!ut€ 5,-jme
Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club roaritlroe

WmA toto >'l

DU-ÏTLUM

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het wieren wan uw jubileum of feestje.

Voor foto's en live webcam
www .wanderenkar in . nl

QUE PASA
Que Pasa Bedankt alle darters en sponsors van

afgelopen vrijdag 12 mei voor een geweldig

geslaagd 1 ste Open Strand darttoernooi.ü

Wij zien jullie allemaal graag terug op het 2rfe

Open Strand darttoernooi september 2006.

Wij zijn er natuurlijk ook het hele

jaar door voor uw feesten en partijen

en een gezellig hapje en drankje.

Voor meer info www.quepasaplaya.nl

of kom gezellig langs

Hoge kortingen on alle Huidige collecties van uw BeddenSpecialist

___ U wilt wat nieuws?

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Verzekeringsplicht elektrische fiets vervalt

Een verzekering voor een 'gewone' fiets is niet verplicht, voor

een elektrische daarentegen (nog) wel. Regelmatig ontvangen

de Fietsersbond en de ouderenbonden klachten over deze onge-

lijkheid. De verzekeringsverplichting gaat binnenkort verval-

len, zo heeft minister Donner (Justitie) onlangs laten weten.

De verzekeringsplicht voor

een tweewieler met elektrische

tra pondersteun ing wordt afge-

schaft. Het moeten verzekeren

van de zogenoemde 'elobike'

brengt voor de, vaak oudere,

bezitters veel rompslomp met

zich mee. Ook zijn de kosten

onredelijk hoog. Minister

Donner streeft er nu naar

de plicht per i januari 2007

te laten vervallen. Volgens

d e Wege nve rkee rswet

is de elobike een

gewone fiets, maar

op grond van de Wet
aansprakelijkheidsver-

zekering motorrijtui-

gen (Wam) valt het

rijwiel onder het

begrip motorrijtuigen

moet dus verzekerd

worden. De minister

gaat deze ongelijkheid

nu veranderen.

Veel ouderen in Nederland wil-

len gezond mobiel blijven en

kiezen regelmatig voorde (elek-

trische)fiets. Een fiets met tra p-

ondersteuning geeft ookfietsers

die te maken krijgen met ver-

minderde energie of kracht, de

mogelijkheid te blijven fietsen.

"Het gebruik van dit type fiets

moet daarom niet belemmerd,

maarjuist gestimuleerd worden",

aldus Bernhard Ensink.directeur

van de Fietsersbond.

Boven de 25 kilometer per uur

valt de ondersteuning bij een

elektrische fiets weg. Hierdoor

gaat de elektrische fietser

niet harder dan de fietser die

stevig doortrapt, van een viaduct

afrijdt of wind mee heeft.

Ook kent de elektrische fiets

niet de nadelen van de brom-

of snorfiets. Er is geen sprake

van geluidsoverlast, noch het

risico van opvoeren of uitstoot

van verontreinigende stoffen.

Daarnaast vereist de elektrische

fiets altijd een grote of kleinere

lichamelijke inspanning, waar-

mee deze fiets bijdraagt

aan de gezondheid van

de berijder.

De elektrisch onder-

steunde fiets wordt

steeds populairder, met

name bij ouderen.

Al een aantal jaren

investeren Nederlandse

fabrikanten fors in ont-

wikkeling en verbete-

ringvan dittypefiets.

Gezocht: ouderen met wensen
Van aangepaste badkamer tot een lik verf in de

recreatieruimte. Ouderen en hun organisaties

hebben zo hun materiele wensen en kunnen daar

best hulp bij gebruiken. In dergelijke gevallen

steekt MAX een helpende hand uit. De Omroep-

vereniging is op zoek naar mensen en organisaties

die daadwerkelijke hulp kunnen gebruiken.

Hl
(JV

T*
*

Vanaf i september 2006 gaat

MAX een nieuwtv-program-

ma uitzenden met als titel

'MAX Maakt Mogelijk'. Voor

dit wekelijkse programma is

de omroep op zoek naar

ouderen en organisaties die

werken met ouderen en wat

hulp kunnen gebruiken. Hulp

bij het verwezenlijken van

een specifiek doel of wens.

"Alles kan, als het maar een

duidelijke noodzaak betreft

en het niet met eigen kracht

gerealiseerd kan worden" ligt

omroepdirecteur Jan Slagter

toe. MAX zoekt projecten

met als doel het oplossen

v __

van een materieel probleem.

Bijvoorbeeld het verfraaien

van de recreatieruimte in een

bejaardentehuis dat door

omstandigheden al lange tijd

niet opgeknapt is. Tot de

mogelijkheden behoren

onder andere ook het rol-

stoelgeschikt maken van een

badkamer in een aanleunwo-

ning, omdat de gemeente

niet alles betaalt.

'MAX Maakt Mogelijk'wil ook

ouderen helpen die zich wel

eens alleen voelen. Bijvoor-

beeld een echtpaar dat dol-

graag kleinkinderen zou wil-

len, maar weinig eigen

familie heeft. MAX kan hel-

pen bij het zoeken naar een

kind dat dolgraag een opa en

oma wil hebben. Of een

55 Plusser die al enige jaren

weduwe is en er inmiddels

vooropen staat om een nieu-

we relatie op te bouwen.

Maar ook een echtpaar wiens

enige kind ver weg woont.

Wellicht kunnen ze op het

Internet wegwijs worden

gemaakt om ze weer regel-

matig in contact te brengen

met hun zoon of dochter.

Steeds geldt: alles kan, zolang

het maar bijdraagt aan het

verbeteren van het welzijn

van ouderen.

Verzilver uw slapende
bankrekening

Uw 'slapende' spaartegoed vervalt na 20 jaar aan de bank. Of

u krijgt te horen dat het tegoed al is opgenomen. Het blijkt voor

de burger heel moeilijk te zijn dit geld terug te krijgen of enig

bewijs van de bank te ontvangen waar het geld naartoe is

gegaan. Daar moet verandering in komen, zo stelt ouderenom-

roep MAX. Tijd om de Nederlandse Bank (DN B) eens te vragen

hoe dat zit.

Waar en hoe lang is geld van

een oude rekening nog opvor-

derbaar? DNB:"Een rekening

kan ongestoord blijven 'slapen'

(d.w.z. niet actief worden

gebruikt ) zolang de bank

contact houdt met de reke-

ninghouders). Er kan sprake

zijn van verjaring als er lang-

durig geen gebruik wordt ge-

maakt van een bankrekening.

Onduidelijk is of de rekening-

houder nog aanspraak kan

maken op de bankrekening."

Onlangs zijn er in deTweede
Kamer vragen gesteld over

slapende rekeningen. Er zal een

onderzoek worden ingesteld

over hoeveel geld en bank-

rekeningen het gaat. Volgens

MAX betreft het hier enkele

tonnen 'vergeten' euro's. In

België geldt geen verjarings-

termijn van 'slapende rekenin-

gen' en vervalt het geld niet

aan de bank. Minister G er rit

Zalm heeft de Kamer geschre-

vem'Alvorens een zwaar mid-

del als wetgeving te over-

wegen, wil ik eerst een goed

beeld hebben van de problema-

tiek en er zeker van zijn dat de

betrokken partijen samen niet

tot een bevredigende oplossing

kunnen komen."

Pas zodra dagafschriften als

onbestelbaar worden gere-

tourneerd en de betrokken

bank er ook na zorgvuldige

inspanning niet in slaagt de

rechthebbende te traceren, kan

een verjaringstermijn ingaan.

Verjaring betekent dat de vor-

dering van de oorspronkelijke

rechthebbende na een bepaal-

de tijd niet meer door de bank

hoeft te worden uitgekeerd.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen MET de

Nederlandse Vereniging van

Banken in Amsterdam of via

de website: www.nvb.nl

Onderzoek naar werken
voor 6sPlussers

Kiezen tussen betaald werken en genieten van het leven. Het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat

65-plussers na hun pensionering kunnen leven zoals zij dat zelf

wensen. De regering werkt aan werkgelegenheidsplannen voor

ouderen en is daarom deze week via Internet een enquête gestart.

Gepensioneerden willen niets

liever dan betaald werken. Van

die stelling gaat de overheid uit.

Voorts zegt zij in een persbericht

van SWZ dat "65-plussers belem-

meringen ervaren bij het ver-

richten van betaald werk..."Toch

moeten ouderen, aldus de over-

heid, vrij gelaten worden in hun

keuze betaald werkte doen of

om alleen maarte genieten van

hun pensioen.

Het kabinet werkt momenteel

aan een voorste ld at in juni 2006

naar de Tweede Kamer zal wor-

den gestuurd. Om alles goed in

kaartte kunnen brengen heeft

het ministerie van SZW het

onderzoeks- en adviesbureau

bureau AStri opdracht gegeven

te onderzoeken wat 65-plussers

nu precies ervan weerhoudt

weertegaan werken. Via telefo-

nische interviews wil het onder-

zoekbureau erachter komen
welke hindernissen er zoal zijn.

Een internetpublicatie van

minister De Geus gaat ervan uit

dat "Steeds meer mensen van

65jaaren ouder betaalde arbeid

verrichten". Op welke gegevens

deze uitspraak gebaseerd is

wordt niet vermeld en staat

lijnrecht in tegenspraak met de

bewering van het ministerie in

een publicatie van het Centraal

Bureau voor Statistiek (CBS):"De

arbeidsdeelname van 65-plus-

sers is in de periode 1997-2002

onveranderd laag gebleven."

Zie website:

www.werkenboven65jaar.nl

Qi £>



Van

SCHAIK
Makelaar O.G. i

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

ma
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Halfvrijstaand woonhuis met vrijstaande garage/

berging en achtertuin op het oosten. De woning

is in 1998 geheel gerenoveerd.

Ind. entree; hal; woonkamer; gang; toilet met

fontein; moderne woonkeuken met inbouw-

app.; ie et: slaapkamer (5,7 x 31T1); slaapkamer

(3,7X3m) met openslaande deuren naar balkon;

badkamer met douche, wastafel en toilet.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

In de dorpskern en op 30om van het strand, uit-

stekend gesitueerd riant 3-k. hoekappartement

met inpandige garage. Het appartement heeft

een speelse indeling en een groot besloten terras

op het westen.

Ind.; royale hal; toilet; L-vormige living met gas-

haard en schuifpui naar terras; semi open keuken

met inbouwapp.; bijkeuken; 2 slaapkamers; bad-

kamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en

toilet. Videofooninstallatie.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Witte Veld 56

In kindvriendelijke nieuwbouwwijk gesitueerde

royale twee onder een kapwoning met garage,

oprit voor meerdere auto's en voor- en achtertuin

op het zuiden.

Ind. modern toilet; royale L-vormige woonkamer

met bamboeparket; moderne en royale open

woonkeuken met inbouwapparatuur; ie et.: roy-

ale overloop; toilet; moderne badkamer met

ligbad, separate douche en dubbele wastafel;

3 slaapkamers; 2e et.: slaap- annex werkkamer.

Vraagprijs € 529.000,- k.k.

r, H. WILLE MEE
ÜEKTROTECHWEK

v. .i!,,i.,'.,¥ i>..,i r..-r»o..,
nnlqn^nlilivn

f.ifw»-b#fejhrft34.i.rvw*n

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zanlvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

™
Slote-n en in brook-

bcvcfligmgen met
eigen montagedienst

bij U oon Huis

Tel: 023 - 571 24 13

Mentoge va%«u Politie KeumKrit Veilig Won*fl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

cortvan der
Linden straat 44,

Zandvoort

Vraagprijs: € 895.000,= k.k.

Deze woning moet u beslist

van binnen gezien hebben!

Op fantastische locatie gelegen
vrijstaande villa!

Aan de rand van Zandvoort-Zuid met vrij uitzicht

over het natuurgebied De Amsterdamse
Waterleidingduinen. Het is een ideale plek voor

mensen die willen genieten van hun rust, priva-

cy.sportief willen recreëren in de buitenlucht en

ontspanning zoeken met zon, zee, strand en de

duinen!

• Fantastische locatie!! • V.v. Sauna en whirlpool

• Diverse zonneterassen • Inpandige garage met
elektrische deuren • Woonoppervlakte: circa

I75m 2
, Perceeloppervlakte: circa 5671-n

2

• Het geheel verkeerd in goede staat.

Professor
Zeeman straat 51,

Zandvoort

-*tfj\f!
1 11 - l ^"

' L T
Vraagprijs: € 519.000,= k.k.

Een heerlijke woning in

nieuwstaat !!!

Wonen in een schitterende woning
gebouwd in de 30-jaren stijl!

Het royale woonhuis is in een kindvriendelijke

wijk gelegen en zorgt voor een optimaal woon-
genot.

• Royale woonkeuken met werkeiland
• Begane grond voorzien van grote plavuizen

én vloerverwarming
• Woonoppervlakte ca. 1901x12, perceel-

grootte 2301TI 2
, bouwjaar 2004/2005

• Oprit van 10 meter v.v. carport, bijkeuken

• Het geheel verkeert in een uitstekende

(nieuw)staat

• Mogelijkheid tot 5 slaapkamers!

/^i C REEVEN
lil kr té •

Max Euwestraat 19 - 2042 RA Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134

Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Email: info@greevenmakelaardij.nl

m Sandd
?S5 Hp-1 «p Wn na gfoottfr pos!!» drijf tojin Nederland

zoekt

Postbezorgers
m

ZANDVOORT

Als parttime postbezorger bieden wij jou

een aantrekkelijke vergoeding,

Ben je dinsdag en vrijdag beschikbaar»

neem dan contact op met Sandd srïa

0800 - 726 33 28

oF kijk op www.5andd.nl
Aanmeldingen uil andere plaaisen zijn ook welkom.

€k
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Cultureel evenement 'Ruis' voor Jong en Oud samen
Aanstaande zaterdag 20 mei is Zandvoort een evenement rij-

ker. Het is niet zomaar een evenement, nee..., het is het Cultureel

Evenement 'Ruis'. Ruis staat voor de zee en voor de kloof tus-

sen de jongeren en de ouderen in Zandvoort.

De organisatoren van het evenement Ruis

Vijf meiden (Remi, Gea, Mirjam, van dit jaar hebben wij een

Mandy en Sandra) van de

Hogeschool van Amsterdam
komen hier, weliswaar als

stagiaires, in ons dorpje eens

vertellen hoe je een gezellig

feestje kunt bouwen met

de ouderen en jongeren uit

Zandvoort. "Aan het begin

enquête gehouden onder

217 inwoners uit Zandvoort en

daaruit is gebleken dat mensen

in dit dorp wel met verschil-

lende leeftijdsgroepen in aan-

raking komen, maar dat

dit voornamelijk binnen de

familiesfeer plaatsvindt. Met

onbekende groepen maken

ze weinig contact", zeggen

de stagiaires bij Pluspunt.

"De vergrijzing in Zandvoort

wordt steeds groter en groter.

Van de 16.709 Zandvoorters

is 30,2% tussen de 45-65 jaar.

Maar het aantal jongeren

neemt steeds meer af. 4,5%

van de inwoners heeft de

leeftijd tussen de 15-20 jaar.

Door dit evenement willen we
laten zien dat er geen 'vrees'

hoeft te bestaan onder de

ouderen en de jongeren om
met elkaar om te gaan.

Ouderen zijn niet saai en suf

en de jongeren zijn niet luid-

ruchtig of rebels", vertellen

de meiden.

Door middel van 'Ru is' proberen

de stagiaires de vooroordelen

die er bestaan te verminderen

of zelfs helemaal af te nemen.

Het klinkt allemaal leuken aar-

dig, maar hoe willen ze dit

eigenlijk bereiken? "Door dit

evenement, waar op z'n minst

zo'n 500 mensen kunnen

komen, zal er hopelijk een inter-

actie ontstaan tussen de ver-

schillende groepen"vertelt Gea

Apeldoorn, projectleider van

'Ruis'. "We hopen op interactie

onderde inwoners doorde acts

en activiteiten niet per doelgroep

in een tijdschema te zetten. Ook

wordt het evenement deels

overdag georganiseerd, name-

lijk tussen 14.00 uuren 22.00

uur.zodat niemand uitgesloten

wordt van deelname. Ook heb-

ben we bewust gekozen voor

de maand mei. In deze maand

(het is namelijk vroeg in het sei-

zoen) zijn erweinigtoeristen in

Zandvoort. De interactie is

bedoeld tussen de inwoners

in Zandvoort en niet tussen

toeristen!"

RUIS is éénmalig en zal op

20 mei tussen 14.00 uur en

22.00 uur gehouden worden op

het Gasthuis plein. De volgende

acts kan je tijdens RUIS aantref-

fen: een cabaretgroep, een

streetdance demonstratie, Jeu

de Boules, diverse bands en DJ's,

workshops en nog veel meer.

Wildzoekers Festival:

maak dat je buiten komt!
Op 10 en 11 juni 2006 vindt in het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland het Wildzoekers Festival plaats. Zo'n

3.000 jongens en meiden uit heel Nederland leven zich dit

weekend uit in de natuur samen met hun broertjes, zusjes,

vrienden en vriendinnen. Het festival wordt georganiseerd

door WILDzoekers, de natuurclub van Nederland voor jon-

gens en meiden van 8 tot 16 jaar.

Feesten in de duindis

co, je uitleven op een

natuurmodeshow,

je suf speuren tij-

dens een geoca-

ching tocht, de

meest irritante

vogelgeluiden op

sporen, nachtvlinders

lokken met verschillen-

de soorten stroop, de hoog-

ste klimmuur van Europa

beklimmen, vleermuizen spot-

ten met de batdetector of

meedoen aan de beste spot-

terwedstrijd:dat kan allemaal

tijdens het WILDzoekers

Festival. Het wordt bere-gezel-

lig en het festival zit propvol

actie: de hele dag kun je aan

avonturen meedoen: of je nou

enthousiast wordt van super-

zeldzame vleermuizen of dat

je dé expert van Nederland op

het gebied van springkussen-

springen wil worden.

Martine Kruider, bekend van

Nieuws uit de Natuur, zal op

zaterdagio juni om 13.00 uur

de kick-off van het Festival

doen. Het WILDzoekers

Festival is voor iedereen vrij

toegankelijk.

De afsluiting zal zondag 11 juni

om 17.00 uur plaatsvinden.

Locatie: Nationaal Park Zuid-

Kennemerland, ingang Duin

en Kruidberg

Hét ligfietsevenement van
Europa weer in Zandvoort

Cycle Vision is weer in Zandvoort en wel op zaterdag 20 en

zondag 21 mei. Dit grootste ligfietsevenement van Europa is

voor het tweedejaar in opeenvolging op Circuit Park Zandvoort

te zien.

In ieder geval de komende drie

jaar wordt Cycle Vision de

afsluiting van de Batavus

Fietsmaand. De Fietsmaand

komt in plaats van de landelij-

ke Fietsdag met fietsspekta-

kels in vijf weekeinden.

Vanwege de grote publiciteit

en de gratis entree op zaterdag

worden erveel meer bezoekers

verwacht dan vorig jaar.

De organisatie van het

Ligfietsweekend Cycle Vision

wordt sinds 1996 verzorgd

door de Nederlandse Vereni-

ging voor Human Powered

Vehicles(NVHPV). De Neder-

landse vereniging voor ligfiet-

sers heeft op dit moment plus-

minus 2000 leden en zet zich

in voorde ligfietsers en ligfiets-

clubs. Tevens geeft ze het blad

Ligfiets uit. Vragen over ligfiet-

sen, gebruik ervan en alles wat

daarmee te maken heeft, wor-

den graag beantwoord via de

ligfiets-mailinglijst. Door de

presentatie op Internet zorgt

de NVHPV voor de promotie

van de ligfiets. Lid worden kan

op het Ligfietsweekend Cycle

Vision, bij de stand van de

vereniging, via

www.ligfiets.net/nvhpv of

telefonisch op 020-6255360.

Heyjij!

Is liefde op het eerste

gezicht de sleutel voor een

succesvolle relatie? Ik denk

van niet. Stiekem hopen

we er allemaal op het een

keer mee te maken. Is toch

ook een heerlijk romantisch

idee? Zelf heb ik er nooit

echt in geloofd, maar diep

in mijn hart hoop ik, net

als veel anderen, in 1 klap

tegen de juiste persoon aan

te lopen.

Dacht ik toch even mazzel te

hebben afgelopen week.

Wat een lekker ding, en dat

niet alleen. Het voelde alsof

er magneetjes in mijn ogen

zaten. "Dit moet wel weder-

zijds zijn" fluisterde ik nog

tegen mijn vriendin. Zijn

ogen keken naarde mijne,

alsof er niets anders meer

op de wereld bestond dan

hij en ik. Bijna te mooi om
waar te zijn. Waarom is het

dan toch mis gelopen....

Ik ben er uit. Liefde op

het eerste gezicht bestaat

gewoon niet. Het is gewoon

LUST op het eerste gezicht.

Hoe kan je nou aan iemands

hoofd zien hoe zijn karakter

is en of dat wel bij je past?

Niet dus. Liefde moet groei-

en. Soms heeft het zelfs

zolang nodig dat het bijna

vervelend wordt en je bijna

de handdoek in de ring wilt

gooien. De sleutel tot een

succesvolle relatie ligt daar

dus niet. Zou wel makkelijk

zijn trouwens.

Alleen zijn is lekker maar

wordt op den duur toch wel

wat saai. Buiten dat lijkje

voor veel meiden ook een

groot gevaar als vrijgezel.

Snel pakken ze hun vriendje

stevig vast als je te dicht in

de buurt komt. Soms zitten

de vriendjes zelfs zo onder

de plak dat ze vergeten

wie jij bent en je niet

eens meer gedag kunnen/

mogen zeggen. En dat

terwijl jullie vroeger de

beste maatjes waren. Maar

daarover volgende week

meer.

McU/

Het ligfietsevenement was vorig jaar een groot succes
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^-i^ 2 7 mrt. - 20 apr.

Geen week om lui onderuit te

hangen. Een conflict dwingt je

om alle kanten te belichten.

Leugens worden door je vrienden

niet gepikt, dus let daar goed op.

Een héél oud contact krijgt een

mooie herkansing.

%rl Stier

'O 2i april - 20 mei
Reiskriebels kunnen je de trip

van je leven opleveren. In je

relatie krijg je het aan de stok

met zijn paps en mams. Pas

aan het eind van deze week
op voor een zware burn-out.

Dat komt je namelijk op dit

moment helemaal niet uit.

Tweelingen

2i mei -20juni
Iets van een bescheiden waar-

de kan de inzet zijn van een

uitstekende ruil. Werk en

samenwerking werpen meer

dan sappige vruchten af.

Tip: vertrouw nooit blind op

autoriteiten, lieve Tweeling!

Kreeft

21juni -22juli

Handel snel als je een lucratief

idee krijgt. Single? Deze week,

komkommertijd in het date-

gebeuren, is het goed toeven

met vrienden.Wacht met opslag

tot een week of twee, als de tijd

van misverstanden voorbij is.

Leeuw
£* 23juli - 22 aug.

Ga liever een marathon ren-

nen, dan een proefrit maken
met dat macho type in-het-

verkeer. Houd je thuis diploma-

tiek staande in een hevige

ruzie tussen je geliefde. Geld

lenen aan een collega zorgt

voor moeilijkheden.

Maagd

23 aug. - 22 sept

Je hebt vast wel iets leukers

aan je hoofd dan je gewicht.

Dat nieuwe, maar zeer verle-

gen type is zonde om vrij te

laten lopen. Al bezet? Zorg er

snel voor dat je relatie niet in

een slop raakt.

Weegschaal

'.-.: 23 sept. - 22 okt.

O, wat weet dat neusje van je

haarfijn wie je (niet) kunt ver-

trouwen, Waterman! Ga dus

maar liever tactisch een eind-

je om als een totaal foute man
je pad kruist. Wees deze week

geen irritante wijsneus.

Schorpioen
' 23 okt. - 22 nov.

Eindelijk durf je de lover in je

vriend te zien. Nu je een korte-

re 'weg omhoog' weet, kun je

jezelf best op een leuke en korte

vakantietracteren.Ga lekker iets

sportiefs doen, maar stel jezelf

wel vooraf een doel.

Boogschutter

23 nov. - 21 dec.

Een verlamde tong komt begin

deze week zeer onhandig uit.

Helemaal als er zomaar uit het

niets opeens twee fijne man-

nen voor je neus staan! Bespaar

jezelf deze week die familiedis-

cussie. Heb begrip voor hun

onbegrip.

&zmï- Steenbok

22 dec. - 20jan.
Laat je niet op stang jagen

door onbestemde onrust.

Medio deze week kun je via je

vrienden een erg leuke jongen

ontmoeten. Op je werk kan een

onverwachte ontmoeting je

carrière een fikse zet geven.

Waterman
21jan. - igfeb.

Je hu is ziet er weer pico bello uit.

Val niet van je stoel als je baas

bij je komt voor goede raad.

Geen wonderdat je heimwee
krijgt naar meidenfeestjes uitje

pubertijd. Je bent al veel te lang

niet uit geweest!

> * Vissen

V 20feb. - 20 mrt.

Als Superwoman stuif je op de

belagers van je hartsvriend(in)

af! 'Thuis' zorgt je vuige taal voor

heftige commotie. Is datje het

wel waard eigenlijk? Óok een

zwak moment is geen excuus

om je ex weer op te bellen!

A Hele straten zitten op

jou te wachten...

... als je bezorger bent

VAN DE

Zandvoortse Courant

Voortdurend

zoeken wij nieuwe

bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-6744 33

of mail naar

info@zandvoort.se

courant.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 79

4 7 5 6 1 3 9 2 8

1 3 9 8 5 2 7 6 4

8 2 6 9 7 4 5 1 3

5 1 8 3 4 6 2 7 9

3 6 7 1 2 9 8 4 5

9 4 2 7 8 5 1 3 6

7 9 4 5 6 1 3 8 2

6 8 3 2 9 7 4 5 1

2 5 1 4 3 8 6 9 7

4É

4 3 8

8 5 7 6 4

6 8 5 9

6 2 1

7 6 3

5 1 2

8 9 3 6 7

3 2 9

6 8 7 4 2 1

Dier van de week

Deze week een lieve krui- alleen het zindelijkheid is nog

sing/whippet van een half niet zijn sterkste punt. Dat is

jaar jong. Samir is een super- ook niet goed aan te leren in

lieve onopgevoede hond. Hij een kennel. Als je Samir een-

moet alles nog leren, want maal in huis hebt en in de

voordat hij hier anderhalve beginperiode gewoon even

maand geleden bij ons bin- heel consequent bent en er

nenkwam, heeft hij alleen in heel veel tijd in steekt, moet

een kennel gezeten. Samen het binnen korte tijd in orde

met zijn broer en zus welis- zijn. Windhonden zijn hele

waar. Echter, hij heeft niet lieve rustige honden in huis,

veel dingen meegemaakt die makkelijk in de omgang, maar

een pup zou moeten mee- loslopen is geen handig plan

maken. Hij was niet gewend voor deze honden. Wie heeft

om aan een lijntje te lopen, er verstand van het ras, tijd en

hij was niet zindelijk en was veel geduld? Kom kijken en

eigenlijk overal bang voor. kennis maken met Samir, zijn

Het gaat nu een stuk beter, vader van twee zit er ook.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,

Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur)

openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl
V J

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Asperges in bladerdeeg
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Hockey

Bereiding:

Laat het bladerdeeg ontdooi-

en en rol er met de deegroller

4 plakken van. Schil de asper-

ges en snijd de houterige

onderkant eraf. Kook ze in circa

10 minuten in water met wat

zout gaar. Laat ze uitlekken

op keukenpapier. Snijd de

mozzarella in 4 plakken. Leg op

het uiteinde van iede-

re plak Parmaham een

plak mozzarella en twee

blaadjes basilicum. Leg

hierop twee asperges en rol

het geheel op. Leg de Parma-

hamrolletjes op een plak bla-

derdeeg en rol deze op. Maak
het uiteinde een beetje nat

met wat water voordat u de

rolletjes sluit. Leg de rolletjes

op een beboterde bakplaat

en bak ze in een op 200°C voor-

verwarmde oven in circa

15 minuten gaar.Serveer

er een glas Elzasser

Gewürtztraminer bij.

Benodigdheden:

8 grote asperges

1 bol mozzarella

4 plakken Parmaham

4 blaadjes basilicum

8 blaadjes diepvries bladerdeeg

Magere oogst hockeyteams
Dat ook de hockeycompetitie ten einde loopt was afgelopen

zondag bij de thuiswedstrijden van het dames- en herenteam

van ZHC duidelijk te constateren. Beide teams moesten een

groot aantal invallers opstellen. De dames behaalden tegen

Purmerend het beste resultaat door met 1-1 gelijk te spelen.

De heren dolven tegen de heren van dezelfde club met 5-6

het onderspit.

De ZHC dames toonden van

meet af de goede spel instel-

ling, waardoor een gelijkop-

gaande strijd ontstond waar-

in beide teams in de eerste

twintig minuten geen kans

zagen het de keepsters lastig

te maken. Het jongere elftal

van de gasten wist in het

tweede deel van de eerste helft

het spel te verplaatsen, waar-

door Zandvoort zich moest

terugtrekken in de verdedi-

ging. Alleen aanvoerster

Miranda Schilpzand zag in die

fase nog een enkele keer kans

de Purmerendse keepsteraan

het werk te zetten. Tot twee

maal toe verdween de inzet

van Schilpzand net naast de

goede kant van de paal.

Purmerend vond een aantal

keren de Zandvoortse keepster

Mar ij e van derMeulen opde
weg naar een doelpunt. Toch

wist Purmerend nog voorde

pauze een 0-1 voorsprong te

nemen, nadat een afgeslagen

aanval niet goed weggewerkt

kon worden. In de tweede helft

kon ZHC iets meer het accent

op de aanval leggen. Het lever-

de een aantal mogelijkheden

op. Het verdiende gelijkspel

kwam toen Miranda Schilp-

zand een strafbal achter de

keepstervan Purmerend wist

te werken. In de slotfase had

ZHC nog kans op de winst,

maarde keepstervan Purme-

rend hield met kunst en vlieg-

werkde stand in evenwicht. 1-1.

Heren

Het mannen team van ZHC
bleek afgelopen zondag nog

niet hersteld van de 6-1 neder-

laag van vorige week in en

bij Noordwijk. Binnen drie

minuten had Purmerend al

een 0-1 voorsprong. ZHC zag

geen kans aanvallend een vuist

te maken en had een door Niki

Gatsonides benutte strafbal

nodig om langszij te komen,

i-i. De vreugde was slechts

van korte duur want een feller

en doeltreffender spelend

Purmerend wist voor de rust

nog twee maal te scoren, zodat

ZHC na 35 minuten tegen een

1-3 achterstand aan keek.

Ook in de tweede helft had

Purmerend het beste van

het spel en liep geheel volgens

de spelverhouding uit naar

1-4. Bernard Wiekmeijer gaf

Zandvoort weer enige hoop op

een beter resultaat toen hij de

achterstand uit een strafcor-

ner verkleinde tot 2-4. Nadat

Purmerend naar 2-5 was uitge-

lopen benutte Niki Gatsonides

opnieuw een strafbal waar-

door het 3-5 werd. Met nog

tien minuten te spelen beslis-

te Purmerend naar later zou

blijken de wedstrijd door 3-6

te scoren. In een slotoffensief

bracht Eric Gerrits de achter-

stand nog wel terug tot 5-6,

maar meer zat er voor de

Zandvoortse heren niet in!

Voetbal

17 Juni tweede Oude Halt straatvoetbaltoernooi

De voorbereidingen voor het

tweede Oude Halt straatvoet-

ba Itoernooi op het veldje

naast de snackbar, zijn in

volle gang. Op 17 juni

aanstaande is het weer zover

en de organisatie heeft de

inschrijving weer open-

gesteld. Ingeschreven kan

worden door kinderen die

geboren zijn in de jaren 1995

tot en met 1999.

Nog even de regels. Er wordt

gespeeld met teams van drie

spelers en die worden door de

organisatie ingedeeld. Je kunt

dus niet opgeven met wie je

wilt spelen. Er wordt maxi-

maal vijf minuten gespeeld of

totdat een team twee keer

heeft gescoord. Je speelt tegen

kinderen uitje eigen geboor-

tejaar, dus je hoeft niet tegen

ouder kinderen t spelen.

Het inschrijfgeld bedraagt €3
maar laatje sponsoren door

familie, vrienden of anderen

om het goede doel dat door

de organisatie gesteund

wordt: de Johan Cruyff

Foundation. Die zorgen er

voor dat in arme landen voet-

balveldjes komen zodat de

kinderen daar ook lekker kun-

nen voetballen.

Er kunnen maximaal 24

kinderen per geboortejaar

worden ingeschreven, meldt

je dus snel aan.

Dat kan bij:Snackbarde Oude
Halt, bij Johan van Marie

(tel: 023-5731931),

Dennis Keuning

(tel: 023-5713721),

René Paap (tel: 023-5737037),

Jos Baars (tel: 023-5730539)

en Marcel Schoorl

(tel: 023-5716527).

Voetbal

SV Zandvoort zaterdag

speelt tegen AFC
De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort spelen komende
zaterdag huneerste wedstrijd inde nacompetitievoor behoud

van hun plaats in de tweede klasse. Deze nacompetitie is

nodig omdat zij aan het einde van de competitie de tiende

plaats innamen.

AFC is een gerenommeerde
hoofdklasser uit Amsterdam,

echter de zaterdagtak is nog

niet zover. AFC heeft in de

reguliere competitie een peri-

ode gewonnen en heeft in de

eerste rondevan de nacompe-

titie Jong Holland uit Alkmaar

zowel in Alkmaar (2-4) als in

Amsterdam (5-0) duidelijk

gemaakt dat zij als enige recht

hebben om in de tweede

ronde onze plaatsgenoten te

bevechten.

De eerste wedstrijd wordt

komende zaterdag op het

complex van SV Zandvoort

gespeeld en begint om
14.30 uur. De terugwedstrijd

in Amsterdam staat op

Hemelvaartsdag op de agen-

da en zal eveneens om 14.30

uur beginnen.

Golf

Geslaagd golftoernooi

café Bluys

Frits de Groot heeft de tweede editie van de Café Bluys Open
gewonnen. De golfwedstrijd werd onder ideale omstandighe-

den afgewerkt op de baan van Sluispolder in Alkmaar. Marja

Keur was bij de vrouwen de sterkste.

De Groot bleef Tim van de

Hoogen en Fred Paap nipt voor.

Abvan derMoolen.dieopde
achtste plaats eindigde, sloeg

in zijn ronde drie birdies. Hij

won ook de neary (dichtste bij

de hole op een par 3), een prijs

die bij de dames naar zijn

vrouw Caroline ging. Zij sloeg

de bal ook het verst bij de

dames, bij de heren was de

longest drive een prooi voor

Peter Auberlen. De prijsuit-

reiking was in Café Bluijs,

waarna de deelnemers zich

tegoed deden aan een koud

buffet van de specialist op

dit gebied, Dirk Visser.

Autosport

Peter Furth
succesvol in

BRL-light

Zandvoorter Peter Furth

heeft in de BRL-light klasse

tijdens het eerste weekend

op het circuit van Assen, de

tweede race van het kam-

pioenschap op zijn naam
gezet.

Foto: Chris Schotanus

Gk £>
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Gemeentelijke publicatie week 20 - 2006

Gemeentehuis en Loket Zandvoort gesloten

Dinsdag 23 mei is het gemeentehuis vanaf 12.30 geslo-

ten (interne middag ambtenaren). Donderdag 25 mei

(Hemelvaart) en vrijdag 26 mei (verplichte vrije dag

ambtenaren) is het gemeentehuis de gehele dag geslo-

ten. Het Loket Zandvoort: het informatiepunt waarjong

en oud langs kan gaan voorvragen over wonen, wel-

zijn en zorg in Zandvoort, is 25 en 26 mei ook gesloten.

Vergadering College

De besluiten lijst van de collegevergaderingvan 9 mei

en de verdere in week 19 door het college genomen
besluiten zijn 16 mei vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Ophalen huisvuil rondom Hemelvaart

Op 25 mei wordt i.v.m. Hemelvaartsdag geen huisvuil

opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van

de donderdagwijk op vrijdag 26 mei opgehaald.

Overdracht ventvergunning strand Noord 6

Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat zij

onder intrekking van de ventvergunning onder voor-

waarden van 17 oktober 2000 met vermelding van ken-

merk MO/M B nr. 00/5460, verleend aan de heer A. Berg,

A.J. van de Moolenstraat 61, 2041 NX ZANDVOORT;
vergunning hebben verleend op grond van artikel 5.2.2

van de APV aan de heer J.G. Dalman, wonende De Schelp

116,2042 DX ZANDVOORT, om vis- en visproducten en

frisdranken, ter verkoop aan te bieden c.q. te verkopen

middels een mobiele verkoopwagen op het strand-

(gedeelte) Noord 6, van Zandvoort, tussen het gebouw

De Rotonde en de grens met de gemeente Bloemendaal,

alhier.ondervoorschriften en beperkingen.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-

wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-

punten die op 30 mei 2006 aan de gemeenteraad

ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële

consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en

met 30 mei 2006 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Vergunningen

Vrijstelling

Het college van Burgemeester en Wethouders is voorne-

mens om met toepassing van artikehg.3 van de Wet op

de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

- vergroten van de woning op het perceel Teunis-

bloemlaan 18 te Bentveld (bouwaanvraagnummer:

20o6-05oRviefase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 19 mei

2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale

Bal ie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzage ligging kan een

ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-

vraag 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.

Bouwvergunningen aangevraagd
- Amperestraat 12 te Zandvoort, vergroten bedrijfs-

ruimte, ingekomen 10 mei 2006, 2006-08 2Lv.

- Zeestraat 60 te Zandvoort, bouwen appartemen-

tencomplex, ingekomen 11 mei 2006, 2006-083RV

ie fase.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Kostverlorenstraat 125,1 esdoorn, aanvraag ingeko-

men 2 mei 2006, boom geeft overlast, herplantplicht.

- Treubstraat 16,2 coniferen, aanvraag ingekomen 19

april 2006, bomen geven overlast, herplantplicht.

- Zuidlaan 37,2 esdoorns, aanvraag ingekomen 24 april

2006, de bomen verkeren in slechte staat en zijn bij

de stamvoet ingerot wat gevaar oplevert in de toe-

komst, herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijnvan zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-

lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Lorentzstraat 36, 1 dennenboom, verleend 18 mei

2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen bovenstaand

besluit in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schor-

sende werking. Een schorsende werking wordt pas

bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een

voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige

voorziening indienen bij de president van de rechtbank

te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld

te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunning Circuitpark

De burgemeestervan Zandvoort maakt hierbij bekend

dat op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaat-

selijke verordening Zandvoort 2005 vergunning is

verleend (verzonden 4 mei 2006) aan Exploitatie Circuit

Park Zandvoort B.V voor het organiseren en houden

van autosport evenementen / autorace wedstrijden

in 2006 op het Circuitpark Zandvoort, conform aan-

vraag d.d 17 maart 2006, 2006/3776. Aansluitend heeft

het college van burgemeesteren wethouders voor een

aantal race-evenementen vergunning verleend voor

het plaatsen van 15 aankondigingsborden. Beschikking

eveneens verzonden (4 mei 2006).

Bouwvergunningen verleend

- Willemstraat 4 te Zandvoort, plaatsen twee dak-

kapellen, verzonden 09 mei 2006, 2006-057LV

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter in-

zage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-

ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer
Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

&
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Handbal

Gelijkspel ZSC-handbalsters

Na de klinkende overwinning van vorige week op Westsite 2

moest het eerste dameshandbalteam van ZSC afgelopen zon-

dag in de thuiswedstrijd tegen KDO 2 erg diepgaan om een 11-

11 gelijkspel uit het vuur te slepen.

De handbalsters concentreren zich op de bal

Het begin was voor ZSC, dat via gestaan. Bovendien gaf de

doepunten van DebbieTibboel

en Romena Daniels tot kort

voor rust een 4-2 voorsprong

had. Een voorsprong die groter

had kunnen zijn als paal en lat

de, overigens uitstekende,

KDO-keepster niet hadden bij-

KDO-verdediging de ZSC-

aanval weinig ruimte. In de

slotminuten van de eerste

helft wist KDO de achterstand

nog om te bouwen tot een

voorsprong, zodat de stand bij

de doelwisseling4-5 was in het

SOFTBAL

Regelmatige zege ZSC softballers

Het heren softbalteam van ZSC heeft zich hersteld van de vori-

ge week bij Rooswijk in Velsen-Noord geleden 8-7 nederlaag.

Op het Kennemer Sportpark werd zaterdagavond het reserve-

team van The Flags uit Lisse met 13 - 9 verslagen.

Flags nam in de eerste helft

van 2e inning met 0-2 de

leiding. Het antwoord van

ZSC kwam direct in de gelijk-

makende slagbeurttoen Edgar

Koper, Tjeerd Buijs, Ruud Bijl,

Hans Rijnders en Marcel Paap,

nadat zij op de honken waren

gekomen, ook de thuisplaat

wisten te bereiken. Onder-

steund door goed slagwerk

leverde het een 5-2 voorsprong

op.

In de eerste helft van de 3e

inning kwam Flags terug tot 5-

5, maar de reactie van ZSC was

verwoestend. Alle negen Zand-

voortse slagmensen betraden

het slagperk wat in eerste

instantie 7 runs en een 12-5

voorsprong opleverde. Ernsto

Vonsee accentueerde de slag-

kracht van ZSC door in zijn

twee slagbeurt in de 3e inning

een homerun te slaan die zorg-

de voor een 13-8 voorsprong.

voordeel van het de dames uit

Kudelstaart.

Geleidelijk aan kwam ZSC deze

tegenslag te boven, al wist

KDO kort na rust de voor-

sprong nog uit te bouwen
4-6. Danëls en Asia el Bakkeli

brachten de stand echter weer

in evenwicht, 6-6. Gedurende

de rest van de tweede helft

ontwikkelde zich een gelijk-

opgaande strijd. Eerst wist

ZSC via 8-6 een 10-8 voor-

sprong op te bouwen. Het

balvast en goed combineren-

de KDO zag echter, net als in

de eerste helft, kans in de slot-

fase terug te komen en een

10-11 voorsprong te nemen.

Debbie Tiiboel wist in de

slotminuut alsnog een 11-11

gelijkspel uit het vuur te sle-

pen. Voor ZSC was Romena
Daniels met 6 doelpunten het

meest productief. Komende
zondag besluiten de ZSC-

dames het seizoen met een

uitwedstrijd tegen kampioen

Legmeervogels.

Met het nemen van deze voor-

sprong bleek ZSC aanvallend

het kruit verschoten te hebben,

want de Lisser werper, goed

gesteund door zijn ploeggeno-

ten, stond geen run meer toe.

In de drie laatste slagbeurten

sloeg ZSC slechts één honkslag

en kwamen er'maar'drie ZSC-

ers op de honken. Flags zag wel

kans om ZSC-werper Tjeerd

Buijs (2X3-slag, 3x4 wijd en 9

honkslagen tegen) te raken wat

in de 4e slagbeurt 1 en in de 5e

inning nog eens 3 runs in de

boeken bracht. In de 6e en 7e

inning hield het goed sluiten-

de ZSC-veld, dat in de slotin-

nings geen fouten meer maak-

te, de 13-9 overwinning vast.
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Tennis

For Finance/TCZ wint van
De Metselaars

Het eerste mix-team van For Finance/TCZ heeft afgelopen zon-

dagvan De Metselaars met 5-3 gewonnen. Na de enkelspelen

was de stand nog gelijk, 2-2, maar de vertrouwde dubbels zorg-

den voor de Zandvoortse winst.

De Zandvoortse dames, Andrea

v.d. Hurk en Mireille Bink,

waren snel klaar met hun

opponenten. De Spaanse

gravel b ijte r Wearnes-Garcia

was een maatje te klein voor

V.d. Hurk (6-3,6-1) en het talent

Steffi Weterings moest aan het

begin van de tweede set op-

geven. Zij werd door emoties

overmand omdatdedag voor

de wedstrijd haar hondje

was doodgereden. Bink had

de eerste set al met 6-3

gewonnen.

De heren van Zandvoort waren

wat minder op dreef. Martijn

van Haasteren was niet opge-

wassen tegen Robin Haase:

3-6,3-6. Raoul Snijders verloor

van Boy Wijnmalen (4-6,2-6).

Snijders: "Mijn opslag liep

totaal niet. Ik moet het daar

veelal van hebben omdat ik

door de week niet veel tijd heb

om te trainen. Daarom moet

ik op mijn service en mijn

sluwheid vertrouwen. Als één

van beide niet loopt, gaat het

mis."

De dubbels waren voorTCZ.

Weterings, weer opgekna pt, en

haar Spaanse maatje Waernes-

Garcia konden vier games
laten noteren (6-3, 6-1) tegen

het gerenommeerde koppel

V.d. Hurk/Bink. Van Haasteren/

Snijders hadden met Wijn-

malen/ Frank Claus ing ook niet

veel mededogen. Na twee keer

6-3 was de Zandvoortse voor-

sprong 4-2.

De mixed dubbels werden

gedeeld. V.d. Hurk/Snijders

verloren in een matige partij

van Weterings/Haase: 3-6, 3-6.

Het winnende punt voor

TCZ kwam van Bink/ van

Haasteren. In een alleraardig-

ste wedstrijd bonden zij het

Scheveningse duoWaernes-
Garcia/Clausing met 7-6 (7-5)

en 6-0 aan hun zegekar.

Raoul Snijder serveert

Handbal

Schoolhandbaltoernooi
De handbalafdeling van de

Zandvoortse Sport Combinatie

(ZSC) organiseert komende
zaterdag het traditionele

schoolhandbaltoernooi. Op de

handbalvelden in Duintjesveld

spelen tussen 10.00 en 15.00

uur teams van de Oranje

Nassau-, Maria- Nicolaas-,

Duinroos- en Hannie Schaft-

school in een jongens- en een

meisjespoule tegen elkaar.

De wedstrijdpunten uit beide

poules worden opgeteld en de

school met de meeste punten

wint het toernooi. De prijsuit-

reiking is om 15.15 uur.

£>
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KONINGINNEWEG 16 ZANDVOORT

• Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit,

diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin

• Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met

behoud van het charmante karakter

• Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,

1 slaapkamer en een moderne badkamer
• Perceeloppervlakte 164 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Half vrijstaande sfeervolle 30-er jarenwoning

met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd

met behoud van het charmante karakter

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,

3 slaapkamers en een riante moderne badkamer
• Woonopp. ca. 110 m 2

,
perceelopp. 86 m 2

Vraagprijs: € 293.000,-

DEGENESTETSTRAAT15 ZANDVOORT

• In rustige omgeving gelegen tussenwoning

• Op loopafstand van strand, centrum en station

• L-vormige woonkamer met gashaard, erker en serre,

royale open keuken en 3 slaapkamers

• Deze woning is goed onderhouden, doch gedateerd

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 80 m 2
,
perceelopp. 103 m 2

Vraagprijs: € 219.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 117 ZANDVOORT
• 4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3)

met balkon en inpandige berging in de onderbouw
• Op de 2 e en tevens hoogste verdieping gelegen

• Modern, sfeervol, goed onderhouden appartement

• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbel glas

• Gebouw beschikt over een lift

• Woonoppervlakte ca. 97 m 2
(incl. balkon)

vraagprijs: € 239.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 HtKvmrfK
Bib*

—•*••- -

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Moderne, goed onderhouden 4-kamermaison nette

• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats

• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers,

badkamer met ligbad en separate douche
• Alle wanden en plafonds zijn gestuukt

• Op loopafstand van station, centrum en strand

• Woonoppervlakte ca. 115 m 2

Vraagprijs: € 274.500,-

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande

20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

• Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken,

moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
• Voor- en achtertuin aangelegd in 2003
• Woonopp. ca. 105 m 2

, inhoud ca. 300 m 3

Vraagprijs: €319.000,-

KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

• Royaal 4-kamerappartement op de 1
e woonlaag

gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee

• Zeegerichte woonkamer, moderne keuken,

3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: €219.000,-

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in

één van de rustigste straatjes van het centrum

• Woonkamer met origineel balkenplafond en

roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken
• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst

• Woonopp. ca. 34 m 2
,
perceelopp. 56 m 2

Vraagprijs: € 199.500,-
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Televisies als spiegels van Zandvoort

Alsof je een willekeurige

huiskamer binnenwandelt.

De Hollandse burgerlijkheid

druipt van de muren. De klei-

ne ruimte is volgepropt met

42 televisietoestellen in alle

mogelijke uitvoeringen en

maten. Ze houden Zandvoort

evenzoveel spiegels voor.

door Ton Timmermans

Zandvoort opgedeeld in 42

fragmenten. Aan de wanden
ondermeereen ingelijste foute

kopie van 'Het Straatje van

Vermeer'. Ik mis het zigeuner-

jongetje met de traan op zijn

wang. Op elkaar gestapelde

televisies, met daarop een

bekroningvan lampenkappen

waaraan onmiskenbaar een

penetrante spruitjeslucht hangt.

Daarbij televisiebeelden gezien

door een verborgen camera.

Een cameralens die de wer-

kelijkheid nuchter heeft gere-

gistreerd en toestellen die

beelden weergeven als de

scherven van een kapot gesla-

gen spiegel. Schijnbaar wil-

lekeurig gekozen fragmenten

van Zandvoort als bruisende

Naast Jan van Bavelgem van EMM
In totaal

badplaats. Met inwoners in de

hoofdrol en de zee als figurant.

Met tv-beelden van 'ik-sie-de-

son-in-de see-sakken'. Een

tekst bij dat plaatje als

'Groeten uit Zandvoort' zou

niet misstaan. Een burgemees-

ter die een breedvoerig, maar

onverstaanbaar, betoog houdt.

Een kunstschilder die vol

overgave aan een schilderij

werkt. Flanerende en f rites-

etende toeristen. Fascinerend

is de hoek waar tv-schermen

in een cirkel staan opgesteld.

Ze laten letterlijk gekleurde

(links), poseren Bart van Broekhoven en Irma Cravenland voor enkele TV's.

staan 42 TV toestellen met elkaar in verbinding.

plaatjes zien, vormeloos in

d riftige, dolged raaide beelden.

De veelheid van beeldscher-

men met hun ingelijste reali-

teit werken op de toeschouwer

als een rusteloos draaiende

caleidoscoop. Waar je ook

kijkt, links of rechts, overal

is kunst en ook kitsch dwin-

gend aanwezig.

Overduidelijk is dat hier een

beeldend kunstenaarvan klas-

se aan het werk geweest is.

Documentairemaker Bart van

Broekhoven toont in de door

de ING- bank verlaten vertrek-

ken aan de Passage op 42 tele-

visies hoe hij en zijn camera

'onze'badplaats en haar inwo-

ners de afgelopen twee jaar

beleefd hebben. Jammer is, dat

er voor de tv's blijkbaar geen

grotere ruimte beschikbaar is

geweest. De presentatievorm

in een overvolle ruimte werd

misschien niet door iedereen

gewaardeerd. In ieder geval

getuigt Broekhovens' presen-

tatie van klasseen kwaliteit.

Een vorm van creativiteit die

in Zandvoort als moderne

badplaats te weinig te zien is

en moet koesteren.

De Mannetjes II Zomerzotten festival was weer grandioos!

Opening
strandseizoen

«t^

'Zaterdag wordt-ie officieel

geopend, maar het mooie

\weer hebben we al gehad'J

Het jaarlijkse zomerzotten festival, georganiseerd door Rotary Zandvoort, was weer grandioos.

Maar liefst 18 (!) teams streden om de hoogste eer. Het uiteindelijk doel van dit festival is fond-

senwerving vooreen drietal goede doelen die de Rotary Club dit jaar gaat steunen.

Trade Ard
WEEKAANBEDNG

Fiat Punto 1.2 Young 3drs. AIRCO
b.j. 2005. 33900km, €10500

nu €9950

WWW.TRADE-ARD.NL

s o X
R(.Tjt>am
40 B'

Geldig t/m zondag 28 mei

•4 Kaasstengels € 2,50

•Harde Wener met peer

€1,50

• Boucheronbrood € 0,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zaterdag was al duidelijk dat

het weer niet al te mooi zou

worden en de organisatie,

onder leiding van Ben

Bouman, koos er dan ook voor

om in de Beach Factory van

Center Parcs het eerste gedeel-

te van de wedstrijden te laten

houden. Toen het later op de

dag wat beter werd, konden de

laatste drie onderdelen op het

strand bij paviljoen The Spot

alsnog doorgang vinden.

Bouman:"Wat is een zomer-

zotten festival zonder strand?

Kan toch niet! Daarom gaan

we alsnog de laatste onderde-

len op het strand doen en heb-

ben we toch weer dat gevoel."

Het was overigens de zeven-

tiende keer al dat het festival

Vervolg zie pag. 7

30 mei -

gemeenteraadsvergadering

31 mei -

commissie Projecten en Thema's
Gemeente Zandvoort



Familieberichten

In herinnering

J M. Lavertu -

-Jenny

Drommel

11 -6 - 1927 23 -5 -2005

Waterstanden-*-^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

mei/juni Hoog
water

Laag

water

Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Do 25 02.39 10.40 15.10 23.04 ^B
Vr 26 03.25 11.18 15.53 23.44 -

Za 27 04.09 12.14 16.39 Bi ^B
Zo 28 - 00.29 04.55 13.09 17.29

Ma 29 01.19 05.39 14.09 18.12

Dl 30 - 02.10 06.19 15.00 19.00

Wo 31 02.54 07.03 15.39 19.35

Do 1
- 03.40 07.50 16.09 20.20

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prin esseweg 34, T (023) 5714131

•-=* » c
'

i^H *'3

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

Moiiuta 9 Wwtervdd en Van CcekM
UllviirlLiiWi:

HiHjFdttorpL

Mwnr-VtnntpL
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HJ|kEuruwfg ('!.

Kerkdiensten

DONDERDAG 25 MEI (HEMELVAARTSDAG)

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

Geen dienst!

Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met verbou-

wingswerkzaamheden zijn de diensten verplaatst.

Ramp laan kerk, Ramplaan Overeen

10.00 uur ds.T.G.de Leegte uit Bloemendaal

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

Geen dienst!

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZONDAG 28 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur dhr. J.M. Prins uit Heemstede

In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de

diensten vverplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk, Camp/aan Heemstede

10.00 uur Ds.S.L.Schoch uit Den Haag

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastores D. Duijves en C.van Polvliet

i
e communieviering

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Burgerlijke stand

12 mei 2006 -19 mei 2006

Geboren:

Aimy Joëlla, dochtervan: Sa nd bergen, Roy Elliot en

Van der Donk, Silvia Patricia Maria

Iris Trientje Jacoba, dochtervan De Vente, Raymond

en Brune, Trientje

Freek Adriaan, zoon van Loos, Aaron en Bijl,

Suzanne Alice

Gehuwd:

Segbars, Cornelis Hendricus Jacobus Maria en

Goossens, Athonia Gerarda

Duin, Richard Nicolaas Maria Johannes en Van

Amerongen, Nicolette Angélique

Overleden:

Radeck, Berta Marie, oud gijaar

Ga illard, geb. Crieteejohanna Maria, oud 88 jaar

Piket, geb. Jonker, Geertruij, oud 91 jaar

Haanschoten.geb.Wesselink, Gerhardina Albertina,

oud 78 jaar

Huppelschoten, geb. Verheijden, Julia Maria

Margaretha.oud 86jaar

San berg, geb. Rapjohanna Martha Wilhelmina.oud

92 jaar

Van Vliet, geb. Montagne, Geertruida Catharina Maria,

oud 89 jaar

Vergeer, Robert, oud 67 jaar

Geestman.geb. De Vries, Ja ne, oud 89 jaar

Paap, Arie, oud 83 jaar

60 60 60 60 60
Wij willen onze kinderen, kleinkinderen,

broers, zusjes, schoonzusjes en zwagers,

neven en nichten en alle vrienden en ook

de thuiszorg bedanken voor het fijne feest

wat ze voor ons verzorgd hebben. Het was

geweldig, hartstikke bedankt!

Corry en Wim van Soolinatn

Rotary Club Zandvoort
bedankt de volgende bedrijven die,

door hun deelname,

sponsoring of aandeel, het 1 7e ZZF tot

een groot succes hebben gemaakt.

Vomar Zandvoort, Econcern B.V.

Fetim Retail Europe, Fikszo B.V.

Gatsometer B.V., HDBGroep (Hubo)

Interfer B.V., Center Parcs Zandvoort

Intergamma B.V. (Gamma)

McCain Hoofddorp, Plieger DHZ
PWN Waterleidingbedrijf

Reisburo KVSA, Spaarneziekenhuis

JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V

Ter Hoeven B.V., WBV EMM
Strandpaviljoen The Spot

Auto Strijder

Nederlof Repro

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort
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Natte opening van de Week van de Zee

Zaterdag is de week van de zee door wet-

houder Wilfred Tates geopend. Hij deed

dat tijdens de première van de documen-

taire 'De wind waait uit zee: van vissers

tot gastheren', van Bart van Broekhoven.

De opening werd opgeluisterd door het

Haarlems Harpensemble, onder leiding

van Céline van der Boom met sfeervolle

muziek en poëzie van endoor Dichterbij

zee Marco Termes.

Zaterdag en zondag kon men
ook genieten van de foto-

expositie 'In het teken van

de zee' die in de Smederij aan

het Gasthuisplein ook nog

komend weekend te zien is.

Ook Zandvoorter van het

jaar Victor Bol was het hele

weekend actief. Met zijn

Strandactief wagen konden

belangstellenden een rit

maken langs het strand met

uiteraard zeer deskundig com-

mentaar van hem. Zaterdag

Percussieworkshop tijdens

was ook het evenement Ruis

geprojecteerd. In eerste in-

stantie zou dit op het Gast-

huisplein worden georgani-

seerd maar vrijdag werd

besloten, gezien de weersvoor-

uitzichten, om alles maar in De

Krocht plaats te laten vinden.

Het was een studieproject

van een achttal dames die

een onderzoek onderde Zand-

voortse bevolking als basis

namen om jong en oud wat

meer tot elkaar te brengen.

het evenement Ruis

Een ieder kan meedoen met

workshops en genieten van

allerlei soorten muziek en

kunst. Tevens was er een infor-

matiemarkt waar veel organi-

saties zich konden profileren.

De onderdelen van het pro-

grammavan de zondag waren

voornamelijk binnenshuis. De

open atelier route was dit jaar

onderdeel van de Week van de

Zee. Op een zestal locaties

lieten leden van Beeldende

Politieberichten

Vrouw beroofd

Vorige week vrijdag is een 53-

ja rige vrouw u it Za ndvoort op

deZandvoortselaan beroofd van

haar tas. De vrouw fietste van-

uit Haarlem richting Zandvoort

en werd ingehaald door een

bromfiets. De passagier hiervan

rukte in het voorbijgaan met

kracht de tas van de vrouw van

haar fiets engingermee van-

door. In de tas zat een klarinet.

De bestuurder en de passagier

droegen zwarte helmen. De

politie stelt een onderzoek in en

is opzoek naar getuigen van de

beroving. Getuigen worden ver-

Cartoon

zocht te bellen naar team

Zandvoort, tel. 0900-8844.

Ernstige aanrijding met
fietster

Op 19 mei heeft inde ochtend

een ernstige aanrijding plaats-

gevonden op de Dreef in

Haarlem. Een personenauto,

bestuurd door een 29-jarige

Zandvoorter en een 15-jarig

meisje op de fiets. De 15-jarige

fietsster is met ernstig hoofd-

en rugletsel naar het zieken-

huis vervoerd en de 29-jarige

automobilist is door de politie

meegenomen voor verhoor.

Hans van Pelt

IDENTITEIT VERLIEZEN?

Zandvoortse Courant

kunstenaars Zandvoort (BKZ)

zien waar ze mee bezig zijn.

Over aandacht konden ze niet

klagen. Waarschijnlijk door het

slechte weer was er veel

belangstelling voor de Zand-

voortse kunstenaars.

Het Juttersmu-Zee-um orga-

niseerde in samenwerking met

IVN Zuid Kennemerland het

zee-evenement Luisteren, kij-

ken en zelf doen. Wat zwemt
en drijft er in de zee vroeger,

nu, straks. Allemaal korte leuke

activiteiten over de biodiversi-

teit in de zee.

Een wat groter onderdeel was

dit jaar het door Rotary

Zandvoort voor de 17e keer

georganiseerde Zomerzotten

festival. Zie voor een uitgebrei-

dere reportage elders in deze

krant.

Ondanks het weer konden de

organisatoren zeertevreden

zijn. Goede evenementen die

veel Zandvoorters en hun gas-

ten zeer hebben gewaardeerd.
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Zandvoort krijgt 'Zorgstraat'

'Huisje, boompje, beestje'. Een zegswijze die beknopt weergeeft

wat er nodig is om aangenaam te leven. Vanaf 10 juni krijgt

Zandvoort een zogeheten 'Zorgstraat'. In het woonzorgcentrum

Huis in de Duinen is alles verkrijgbaar dat voor de hulpbehoe-

vende mens het leven aangenamer maakt. Stichting Zorgcontact

en Vitalis Nederland BV zijn daartoe een samenwerkingsver-

band aangegaan.

door Ton Timmermans

De Zorgstraat gaat méér bie-

den dan alleen trapliften en

rollators. De openingsbrochu-

re bericht dat er ook een

team zorgverleners klaar

staat, waaronder een arts,

psycholoog en een verpleeg-

kundige. Niet alleen een

'straat' met zorgproducten

wordt geboden, ook is er een

vertrek ingericht voor fysio-

en ergotherapie, bestemd

voor jongen oud. "Naast een

uitgebreid kooppakket kun-

nen we ook allerlei thuiszorg-

producten te huur aanbie-

den"vult een trotse directeur

R. de Vries aan.

Het uit eigen middelen of

Persoonsgebonden Budget

(PGB) aanschaffen of huren

van zorgartikelen was tot

voor kort alleen mogelijk

in zorgwinkels buiten de

gemeentegrenzen van Zand-

voort. "We mogen blij zijn dat

er nu een zorgwinkel dichter-

bij is" laat Pluspunt weten.

"Het biedt een toegevoegde

waarde". Volgens de Gouden
Gids zijn in Zuid-Ken-

nemerland enkele tientallen

zorginstellingen actief. Ge-

zien dat grote aanbod is het

nog maar de vraag of de

mensen door de bomen het

bos nog zien.

Dat in de brochure van de

'Zorgstraat' gewezen wordt

op het zogeheten zorgloket

van ZorgContact ziet Anja

Vink,directeur van Pluspunt,

niet als verwarrend. Immers,

onder gemeentelijke regie

functioneert al geruime

tijd in het centrum van

Zandvoort een gratis te

raadplegen Loket Zandvoort.

"Die twee kunnen prima

naast elkaar bestaan" aldus

Vink. De feestelijke opening

van 'De Zorgstraat' is op

zaterdag 10 juni van 10.30-

15.30 uur.

Volgens mij.

is er niets mis met de jonge-

ren van Zandvoort. Ze zijn

actief bezig zowel op school,

als in de sport én heel

belangrijk ze weten wat

ze willen. Er is bijna geen

verschil tussen de jeugd

van vroeger en nu. We
waren net zo actief. Met mijn

vriendinnen liep ik gezellig

over strand naar Umuiden

en metdetrein weer terug

naar huis. We hadden geen

skate's maar rolschaatsen en

gebruikten de helling bij

Hotel Bouwes om met een

noodvaart naar beneden te

rijden. Net zoals nu werden

ook wij weggestuurd. Er was

weinig verkeer en we speel-

den altijd op straat. We
hadden 't druk met onze

vakantiebaantjes en ontmoe-

ten elkaar s' winters bij de

Vliegende Schotel. Daar was

in het weekend altijd wat te

doen. Zandvoort was voor

ons het paradijs.

Het zit wel snor bij de jonge-

ren van nu, daar is niets mis

mee. Maar er gaat wel van

alles mis met het jeugd-

jongerenbeleid in Zandvoort.

Waar blijft de jongerenraad?

Wanneer worden eindelijk

de nieuwe scholen gebouwd

in het Louis Davidscarré?

Want zo leuk is het niet om
al heel lang in noodlokalen te

verblijven. Er is geen skate-

baan, eigen honkof speeltuin

en de jeugd van 11 tot 16 jaar

valt tussen wal en schip. In de

wijken van Zandvoort Zuid en

het Centrum wacht de jeugd

op speelvoorzieningen. Erzijn

allemaal mooie plannen

maar er komt niets van

terecht. Het wordt voor

de gemeente tijd om de

mouwen op te stropen en

actief te worden voor de

jongeren in Zandvoort. Zij

willen graag in Zandvoort

blijven wonen maar hoe

zit het met betaalbare

woningen? Oud is in en de

jeugd? Is hopel ijk toch niet

uit! Want wie de jeugd heeft,

heeft de toekomst.

Heb*.**"»"»
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25 DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

26 WK Quiz:

Meet je voetbalkennis met anderen.

Deelname is gratis.

Aanvang 21.00 uur,

Williams Pub, Haltestraat.

28 Voorjaarsmarkt

Grote markt met honderden kramen

verspreid door het hele centrum

27-28 Historische Zandvoort Trophy,

Circuit Park Zandvoort.

^" JUNI

3+5 Pinksterraces,

Circuit Park Zandvoort.

Aan de start komen de bekende

raceklassen, waarin gestreden zal

worden voor de diverse nationale

kampioenschappen.

Tevens is de BRLV6 en Light present.

7-9 Italia a Zandvoort,

Circuit Park Zandvoort.

10 Signeersessie van KLUUN.

Zijn nieuwste boek'De Weduwnaar'

en zijn bestsellen'Komt een vrouw bij

de dokter'.

Bruna Balkenende, 14.30 - 15.30 uur

10 Studio 118 danst...

Uitvoeringvan de dansschool van

Conny Lodewijks.

Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,

aanvang 19.30 uur.

Bel voor kaarten:57i25g8

f.
\/&^e4r/\iï-f
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Politiek Interview met raadslid VVD
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Hele straten
zitten op jou te

WACHTEN...

Voortdurend zoeken

wij nieuwe bezorgers!

Jong of oud,

meld je nu aan!

Bel 0251-674433 of mail

je gegevens naar

info@zandvoortsecou-

rant.nl

Met spoed zoeken

wij bezorgers voor

omgeving Van
Lennepweg

I
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Sterk Reco darttoernooi

bij ZSC
Afgelopen zaterdag werd het eerste Reco ZSC dar-

toernooi georganiseerd. Maar liefst 58 (!) pijltjes-

gooiers, waaronder 20 dames, waren naar de

Kennemerweg gekomen om mee te kunnen doen.

Niet alleen uit Zandvoort, maar ook uit de hele regio.

ZSC had autoschadebed rijf Reco als grote sponsor

gevonden en hebben die naam aan het darttoernooi

gegeven.

Gespeeld werd er vol-

gens het 501 systeem,

het spel dat doorde pres-

taties van voornamelijk

Raymondvan Barneveld,

zo populair in Nederland

is geworden. De dartaf-

delingvan ZSC bestaat

nog maar een paar

maanden, maar nu al is

duidelijk dat het op één

na de grootste afdeling

is van omnivereniging.

Nadat de eerste poule-

wedstrijden waren

gespeeld werd duidelijk

dat het een sterk bezet

toernooi zou worden.

Uiteindelijk gingMascha

terWolbeek bij de dames

met de eerste prijs naar

huis. Ilse Groeneveld

werd tweede en Ineke

Mussche derde.

Bij de heren was

Benjamnin Dek de sterk-

ste met als goede twee-

de Hans Tisse uren Bert

Gerrits werd derde.

Het eerste volgende toer-

nooi zal op 26 augustus

zijn. Meer informatie bij:

Marcel Draijer,

tel: 06-53706162.

JH3M
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Belinda Göransson

Ze is moeder, echtge-

note, huisvrouw en

ze werkt 32 uur in de

week. Waar haalt ze

de tijd vandaan om
ook nog eens raads-

lid te zijn voor de

WD?DeZandoortse
Courant vroeg het

het kersverse nieuwe

WD-raadslid Belinda

Göransson.

Door

Lenna van den Haak

Drukke tijden dus

voorVVD-er Belinda

Göransson. "Tot nu

toe kan ik alles wel combine-

ren. Ik werk als de kinderen op

school zitten, het inlezen van

stukken doe ik's avonds en de

vergaderingen zijn ook in de

avond. Tot nu toe gaat het

nog goed", zegt Göransson

lachend.

Nu de raad is ingezeteld en de

commissies zijn ingedeeld

kan het echte werk beginnen.

"Ik ben iemand die houdt van

aanpakken, de besluitvorming

mag van mij ook wel wat snel-

ler."Göransson is ingedeeld in

de commissie Planning en

Control. Niet iets wat ze direct

ambieerde, maar ze ziet het

wel als een uitdaging.

Als nummer 3 op de lijst is het

voor Göransson de eerste keer

dat ze ook echt zitting neemt

in de Raad. "Met de vorige

raadsverkiezingen stond ik

13de, niet echt een verkiesba-

re plek. Nu was de kans veel

reëler dat ik in de Raad zou

komen. Om zich verkiesbaar

te stellen moest ze eerst uit

het bestuur. Daarna werd

duidelijk dat ze op nummer 3

kwam te staan.

Wat ze de komende vier jaar

voor Zandvoort in petto heeft

is duidelijk."Het belangrijkste

is dat Zandvoort op de kaart

wordt gezet. Tegenwoordig

kan je heel goedkoop naar

Turkije, gaat men ookvakerop

vakantie. Mensen gaan niet

meer voor twee weken naar

lip ^t

jljgj

Zandvoort. We moeten zor-

gen dat ze wel komen, maar
nu voor een lang weekend of

een midweek."

"Behalve voor toeristen moet

Zandvoort ook een betere

leefomgeving worden voor

haar inwoners." Ze vindt dat

er weinig tot niets is voor

kinderen, tieners en jong

volwassenen. Daarom pleit

Göransson ook voor een jon

-

gerenraad. "Tijdens de jonge-

renbijeenkomst politics@g,

die in het kader van de

gemeenteraadsverkiezingen

is gehouden, heb ik gezegd

dat als ik in de raad kom er

een jongerenraad komt. Een

soort van denktank en klank-

bord voor jongeren maar die

tevens de raad kan bijstaan

met adviezen. Nu moeten we
kijken hoe we dat van de grond

gaan krijgen."Goransson denkt

ook aan een jongerenloket,

een informatiebalie waar je

heen kunt als je vragen hebt

over bijvoorbeeld huisvesting

of het aanvragen van subsi-

dies."We hebben al een oude-

renloket, dus waarom ook

niet zoiets voor jongeren?"

Voorlopig is ze nog aan het

inlezen. Rapporten, stukken

en andere nota's wachten op

haar."lkvoel me wel volksver-

tegenwoordiger, dus moet
hier goed mee omgaan. Ik zet

mijn voelsprieten aan en als

ik iets tegenkom zal ik het bij

de fractie inbrengen."

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

De hond
Een aantal weken geleden

werd bij de ingang van raad-

en commissievergaderingen

een aantal keren het bordje

'Verboden voor honden'

geplaatst. Een begrijpelijke

zaak, want net zo min als

er in het raadhuis gerookt

mag worden horen ookonze

trouwe viervoeters niet

thuis in ons gemeentehuis.

Merkwaardig is daarom vori-

ge weekte zien dat wethou-

derTates, in gezelschap van

zijn hond, op zijn kamer zat

te werken. Mogelijk kan de

bewindsman nog moet

wennen aan z'n nieuwe leven

en moet ook zijn hond daar

nog aan wennen. Het lijkt

onwaarschijnlijk dat

het huisdier de wethouder

van dienst kan zijn bij de

moeilijke problemen die

opgelost moeten worden. Of

wordt voor deze hond in de

komende vier jaar een uit-

zondering gemaakt?

Raadhuisplein

Het vernieuwde Raadhuis-

plein zal komende zondag

in gebruik gesteld worden
door oud-wethouder Hans

Hogendoorn. Over het al-

gemeen wordt er vol waar-

dering gesproken over het

nieuwe plein. Toch kleven

er nog wat schoonheidsfout-

jes aan de nieuwe opzet.

De vorige week geplaatste

bankjes (zonder leuning) pas-

sen uitstekend in het nieuwe

beeld. Alleen is al binnen een

paar dagen duidelijk gewor-

den dat onder de bankjes

zich veel klein vuil verzamelt

omdat de onderkant niet

afgesloten is. Het is waar-

schijnlijk ook moeilijk weg te

halen. Zon der twijfel is er ook

een oplossing voor.

Een ander punt is het gedeel-

te van de Louis Davidsstraat

waarde bushaltes gesitueerd

zijn. Regelmatig komt het

voor dat weggebruikers

bewust de verkeerde rijrich-

ting kiezen om of snel één

van de nieuwe parkeerplaat-

sen te bemachtigen, dan wel

sneller bij het postkantoorte

zijn. Onze politie is helemaal

ingesteld op handhaven.

Mogelijk dat dit onderdeel

van de Zandvoortse verkeers-

situatie eens extra aandacht

kan krijgen.

De Krant

In Canada verschijnt al vele

jaren een Nederlandstalig

maandblad met de veelzeg-

gende naam 'De Krant'. De

uitgevers Gerard en Janny

Bonekamp uit Surrey in

British Comlumbia (in de

omgeving van Vancouver),

brachten deze maand op de

voorpagina een foto van het

Zandvoortse raadhuis. Ze ver-

melden daar echter bij dat

het ging om een plekje in de

gemeente Haarlem. Ik vroeg

me af of ze in Canada denken

dat Zandvoort behoort tot

de gemeente Haarlem? Of

hebben zij daar informatie die

wij nog niet hebben? Elders

in het 28 pagina's op week-

endformaat verschijnende

blad stonden nog twee plaat-

jes uit Zandvoort. Eén van de

fontein voor ons raadhuis en

één van de Boulevard de

Favauge. Een onverwacht

stukje Zandvoort Promotion

in Canada.

Grapje?

Wethouder Tates was met

oud-wethouder Demmers
afgelopen zaterdag te gast

in het ZFM-programna

'Goede Morgen Zandvoort'.

Michel Demmers heeft op

zijn bekende wijze de luiste-

raars uitgelegd hoe de

Groene Vlag tot stand is ge-

komen. Aan het einde van

het gesprek meende de heer

Tates, nadat hij zijn voorgan-

ger Demmers had horen

praten over het milieu, te

moeten opmerken dat het

maar goed was dat hij nu de

portefeuille milieu beheerde.

Is dit een onvriendelijke uiting

van superioriteit of is het een

grapje van de heerTates? In

beide gevallen kan gesteld

worden dat een dergelijke

benadering niet prettig over-

komt. Maar nogmaals mis-

schien was het een grapje!

OBS De Duinroos in teken van Frankrijk

De afgelopen week stond

OBS De Duinroos in het

teken van Frankrijk. Culinair,

kunstzinnig en inhoudelijk

werd Nederlands best

bezochte vakantieland toe-

gelicht. Op donderdag was

er een spetterende show
waarin alle groepen Franse

liedjes ten gehore gebracht.
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STRANDPAVILJOEN THALASSA (18)

yy Organiseert

op 3 juni a.s.

vanaf

14.00 uur

in samenwerking met:

De Babbelwagen O Gemengd Koper ensemble

'Nieuwe Haringhappen'
met visafslag

verder wordt medewerking verleend door:

Roberto & Humphry Onze Broer komt ook

Gratis kaarten af te

halen bij Anita & Huig

Strandpaviljoen 18

(Zolang de voorraad strekt)

www.strandpaviljoenthalassa.nl

W<§mêm° NL
strandpaviljoens Nu _/ 023-5716406

oorganiseert in samenwerking met

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant
Griekse avond op woensdag 31 mei

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis) in buffetvorm voor

€ 14,50 p.p.

Compleet met live entertainment van de Griekse muzikanten Attika.

Locatie: Strandpaviljoen 8, achter het casino.

Voor reserveringen: 023-5716406

EJELIGHTSJ

1

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)
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HelneVeris

Café Oomstee
Zaterdag 27 mei
vanaf 20.30 uur:

Uw muziek
begeleidt
door Johan

(misschien zelf een cd meenemen)

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

OOK VOOR FELSTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 02J - 57 37 100

zondag 28 mei voorjaarsfestival

Sinds vorig jaar staan de jaarmarkten weer op de

Zandvoortse kalender. De Ondernemers Vereniging

Zandvoort heeft ze in samenwerking met Pole Position

weer op de kaart gezet.

Het eerste festival is het

Voorjaarsfestival van zondag

28 mei. Dit festival moet u

echt even gezien hebben,

meer dan 350 kramen (dit

jaar in eigen Zandvoortse

kleuren!) door het gehele

centrum van Zandvoort,

waar Zandvoortse winke-

liers, markthandelaren en

particulieren met speciale

acties zullen komen. Het fes-

tival vindt net als vorig jaar

plaats in hartje centrum,

waardoor het een unieke

uitstraling heeft. Het festi-

val biedt een enorm uiteen-

lopende hoeveelheid pro-

ducten, je kunt het zo gek

niet bedenken of het is er te

vinden. Curiosa, sieraden,

muziek, kleding, heel veel

kunst, mensen die potten

beschilderen; alles bij elkaar

een enorm kleurrijk geheel.

Natuurlijk zijn ook alle win-

kels geopend van 10.00 tot

22.00 uur.

Het programma:
Podiumactiviteiten Raadhuisplein:

10.00 uur Start Voorjaarsfestival.

11.00 uur officiële opening vanaf het podium

i.c.m. straattheater

11.15 uur voordracht door dorpsdichter Marco Termes

11.30 uur bezichtiging op hoog niveau van het nieuwe

centrum vanuit de 'Sky Cage', 50 meter hoog

11.45 uur doorlopende voorstelling diverse

straattheater acts.

12.00 uur de eerste Zandvoortse weggeefshow op het

podium op het Raadhuisplein.

Optredens Magisch Zandvoort:

Tussen 11.00 en 18.00 uur optredens van magische

artiesten.

Meedoen!
Heeft u nog leuke handel en interessante spullen hebben,

dan kunt u zich nog inschrijven voor het zomerfestival op

13 augustus of het feestfestival op 26 november. Dit kan

voor tweedehands spullen op tel. 57 37355 en voor nieuwe

artikelen op www.zandvoortpromotie.nl

Op de rode stippen zullen Straatartiesten optreden.

Zomerzotten festival was weer grandioos!

Vervolg van pag. i

Het was overigens de zeven-

tiende keer al dat het festival

wordt georganiseerd. En ookdit

jaar was het succesvol. Niet

alleen uit sportief oogpunt,

maarookvoorde goede doelen

die gesteund gaan worden.

Uiteindelijk bood spreek-

stalmeester van dienst, Peter

Keiler, een cheque aan terwaar-

de van maar liefst €32.000!

De goede doelen die dit jaar

een bijdrage tegemoet kunnen

zien zijn:

- Stichting De hond kan de was

doen. Een non-profitorganisa-

tie met ideële doelstelling. De

stichting geeft mensen met

een motorische beperking, een

professionele begeleiding bij

het opleiden van een hulphond.

Zomerzottenfestival bracht weer veel plezier

- Stichting Geef Gambia toe- Uiteindelijk is het zomerzotten

komst. Een organisatie die arme festival gewonnen door Hubo
en zeerarme meisjes in Gambia (HDB Groep) uit Den

de mogelijkheid beidt om een Doldermet als goede tweede

opleid ing tot coupeuse te volgen, (slechts 1 punt verschil)

- De jaarlijkse organisatie van Gamma (Intergamma bv) uit

een aantal dagen speciaal voor Leusden en als derde Frikszo bv

Zandvoortse ouderen, zoals de Houtproducten uit Lekkerkerk.

Sinterklaasavond door Rotary Alle drie doe-het-zelf bedrijven.

Zandvoort. Toeval?

400 jaar Australië - Nederland
bij Skyline

Zondag hadden Ronald en Oscar Vos van paviljoen Skyline 13

de opening van hun reeks feesten en workshops over de 400
jarige relatie tussen Australië en Nederland gepland. Door de

klimatologische omstandigheden kwam er helaas niet veel van

terecht. Wel was er een zeer leerzamer workshop van Lies

Beijerinck, de beste didgeridoo speelster van Europa.

Didegridoospelers vlnr pr-man ambassade, Jeff Hart, Lies Beijerinck, Oscar Vos

De beide ondernemende ten van Skyline zeer serieus te

strandpachters hadden om nemen. De heer Hart werd

hun feest luister bij te zetten doortwee Zandvoortse raads-

de Australische ambassadeur leden welkom geheten omdat

uitgenodigd. Deze was echter de collegeleden, ondanks uit-

verhinderd maar was wel zo nodig in gen, (weer) niet aan-

vriendelijk om zijn tweede wezig waren om de vertegen-

man, councelarJeff Hart, naar woordiger van Australië te

Zandvoort te sturen. Hiermee ontvangen met de egards die

gaf hij aan de serie evenemen- zo een persoon verdient.

Lies Beijerinck bespeelt de did-

geridoo, een muziekinstru-

ment van de Aboriginals, al

zeven jaar professioneel. Ze

had ooit een workshop

gevolgd en was direct volledig

door het mysterieuze instru-

ment betoverd. Nu trekt zij

door heel Europa met haar

groep, een tweede didegridoo

speelster en een percussionist,

om mensen warm te maken
voor deze vorm van muziek

maken. Na de workshop liet de

heer Hart zien dat ook hij het

instrument machtig is. Samen
met Beijerinck en nog twee

spelers konden de aanwezigen

genieten van de betoverende

klanken van dit eeuwenoude
instrument.

De volgende datum in de serie

evenementen is 18 juni aan-

staande. Dan kan er vooral

genoten worden van wijn

proeverijen, sport, muziekcul-

tuur en lekkere gerechten

onder de noemer: Tasting

Australia. De opbrengst gaat

naar de stichting KI KA (kinde-

ren kanker vrij). Vrijhouden

dus!

Bijzondere race tijdens Historische Zandvoort Trophy
Komende week zal Jan originele Triumpf Spitfire, 2000 cc. Deze bolide had

Lammers zijn vijftigste verjaar- waarmee hun mentor Rob als racenummer het getal

dag vieren. Om deze mijlpaal Slote maker in 1964 voor het 50. Slote maker is helaas niet

aandacht te geven heeft zijn eerst als Nederlander de ouder geworden dan 50 en

vriend Tonnie Zwanenburg 24 uur van Le Mans wist te Lammers wordt komende
zich uitgesloofd om er iets winnen. Het was dan wel- week50.

speciaals van te maken. Het iswaar niet de overall titel

is Zwanenburg gelukt om de maar 'slechts' inde klasse tot Komend weekend zal Lammers

uitkomen in een officiële race

op Circuit Park Zandvoort. De

Spitfire is vanaf woensdag al

in Zandvoort en staat op de

slipschool gestald. Zwanenburg

heeft de garage het uiterlijk

van de pitsbox uit 1964 ge-

geven, in de originele, British

Racing Green, kleuren.



Ook voor alle zomergasten alleen maar voordeel!
I www.bouwbedrijf-havenaar.nl

Al ruin. 1000 Pashouders gingen u voor! | nieuwbouw# verbouw en onderhoud
Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Met een ZandvoortPas wordt winkelen,
uitgaan en eten in Zandvoort wel heel aantrekkelijk

OP HET aWfr/OORTSE SffrWfr
Lijfs|

Pc eindbestemming in het leven is

niet waar het om gaat.Hct gaat erom

hoc je de reis er naartoe maakt

Sk Strandpavilj
Vis eten

v-i

G^np^ti ithe natu ra I beach

Wij presenteren iets nieuws voor lijfen Men, Dit keer

worejt besproken toekomst, vei-le4en en bet bejen.

Via 4e tg rot ka art of uw bgn4, Worcjt 4e situg-

tie subtiel belicht, vgn elke kant.*

Wij hebben Indiase C ba i 4e gyurve4iscbe- en

verse munt thee, Drinkt u mee?

Ons nieuwe zuui-4esembi-oo4 Mggkt ons

gssortiment broo4 écht groot!

Lggt u verrgssen bij Ggnpgti op bet ngturelstrgn4-

'Vanaf 24- mei, elke woensdag vgngf 13.00,

voor meer info belt u Ggnpgti: 06-54-270763

oen Thalassa 18

Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

=
:ji jj_«

—

Jeroen
.V.-.1. ',—

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Elkedaghap

dt € 5,-jcoe

c!lj

club Doaritiroe

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

WWW.g3np3ti.nl

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ©
STRANDPAVILJOEN 23 T. 023 57 1 57 07

Voor vlees - en
visspecialiteiten

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

l_
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/ Fax

571 31 72

Mobiel

06-54264259
Voor al uw behang-

wit- en schilders-

werkzaamheden

Zeestraat te huur

aangeboden (i)

2-k.appartement ca. 60 m2,

€825 ex. 023-5739234

www.greevenmakelaarij.nl

Zeestraat te huur

aangeboden (2)

2-k.appartement ca.4om2,

€750 ex. 023-5739234

www.greevenmakelaardij.nl

Te huur:

woonruimte voor

max. 2 personen.

Eigen opgang,

WC & douche, keu-

ken, woonkamer,

slaapkamer & was-

machine € 675,00

p.mnd., all incl. InL

06-25155900

Aangeboden: Amsterdam
Slotermeer, laagbouw, mooie

2-kamerwoning mfbet box.

Eigen opgang, wenteltrap

naar zolder. Huur: €175,00

p.m. Overname is ook moge-

lijk! Gevraagd: woning in

Zandvoort. Mag ook een

seniorenwoning zijn.

Tel. 020-6149567

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Welke visolie is nou het beste?

Wij hebben Hoogwaardige diepzeevisolie met

O mega -3 vetzuren, DHA en E PA

Pure & Simple / Brederodestraat 26a

023-5737257 / 0622249100

www.pureherbal.nl

SLOGGI

4e
GRATIS

Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en

kleuren vanaf heden t/m 30 juni

of zolang de voorraad strekt. 4

JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Dit is de laatste jongere in Zandvoort die wordt geïnterviewd

voor deze rubriek. In september komt er iets anders voor terug

maar daar hoort u meer over. De 69 ste jongere is dit keer qua

leeftijd echt jongen daarom is het leuk om deze leeftijdsgroep

ook eens in de schijnwerper te zetten. Ik had haar ontmoet

tijdens de herdenkingsmiddag bij het Vliegersmonument die

de Duinroosschool geadopteerd heeft. Zij mocht de oorkonde

aannemen van de heer Borghouts, Commissaris van de Koningin,

Noord-Holland. Later hoorde ik dat ze ook driejaar in Frankrijk

heeft gewoond. Hoe was het om daar naar school te gaan?

Annelot Kaspers vertelt het u en nog veel meer. Ze is op

8 november 1994 geboren en woont met haar ouders, broer

Bart (14) en zusje Renée (6) in het groene hart van Zandvoort.

O ja, ze heeft ook nog twee goudvissen.

Annelot Kaspers

School

Annelot heeft van groep 1 tot

groep 3 op de Duinroos ge-

zeten. Daarna is ze voor drie

jaar naar Frankrijk verhuisd.

Dat is wat als je zes jaar bent.

Je spreekt geen woord Frans en

je moet naar een vreemde

school. In het begin, vertelt

Annelot, was het best moeilijk.

De schooltijden zijn langerdan

in Nederland want je zit van

9.00 tot 17.00 uur op school. Je

krijgt tussendoor een warme
maaltijd en je moet natuurlijk

weer terug gegaan naar de

Duinroos, waar ze nu in de

laatste klas zit. Met je elfde jaar

al in de laatste klas? Dat kan,

want Annelot heeft groep 2

overgeslagen en het betekent

wanneer ze straks naar het

Kennemerlyceum in Overveen

gaat, zij de jongste brugklas-

ser is. Annelot weet ook al welk

beroep ze later kiest. Ze wil

graag onderwijzeres op een

basisschool worden. Toch

vraag ik nog even aan haar wat

het verschil is tussen een

"Mijn lievelingsvak is rekenen'

aan de taal wennen. Met hulp

van een woordenboekje en

haar broer die ook op dezelfde

school zat, raakte Annelot

spelenderwijs gewend aan de

taal en aan de lange school-

tijden. Een keer per week ging

ze ook nog naar de Inter-

nationale school. Ze maakte

snel vriendinnen waarmee ze

veel buiten speelde. De tempe-

ratuur is daar beter dan hier en

het zwembad indetuinwas
een leuke bijkomstigheid. Nu,

na drie jaar, is Annelot weer

terug in Zandvoort. Eerst is ze

naar de Mariaschool geweest

maar tenslotte is ze toch

Franse en een Nederlandse

school. "In Frankrijk krijgen de

leerlingen veel meer huiswerk

dan hier", zegt Annelot. Deze

week is er op de Duinroos

een Franse week dus dat is

voor Annelot bekend terrein.

Vandaag moest iedereen tij-

dens een spel zoveel mogelijk

Franse woorden opschrijven.

Een makkie voor je, zeg ik. "Ja,

maar", legt Annelot uit "mijn

aantal woorden wordt wel

door twee gedeeld anders zou

het niet eerlijk zijn".

Interesse's

Annelot handbalt al drie jaar

bij de Zandvoortse Sport

Combinatie (ZSC).Toen ik haar

zondagi4mei belde om haar

uit te nodigen voor dit inter-

view, had ze net een wedstrijd

gespeeld en het resultaat?

Haar team is kampioen ge-

worden en dat waren ze ook

al met de zaalcompetitie.

Annelot heeft ook een jaar

gehockeyd maar is daarmee

gestopt. Omdat allebei de

sporten in het weekend waren,

moest Annelot kiezen tussen

handbal en hockey. Ze heeft

uiteind el ijk toch voor handbal

gekozen. Momenteel speelt

Annelot niet zo vaak op haar

blokfluit maar wie weet is er

straks bij het Kennemerlyceum

een muziekgroep waar ze

terecht kan.

Zandvoort

Annelot vindt Zandvoort

een gezellig dorp, maar als ik

vraag of ze hier zou willen

blijven wonen dan twijfelt

ze. Frankrijk was qua natuur,

ruimteen rust ook aantrekke-

lijk. Als haar vader voor zijn

beroep weer uitgezonden

wordt dan gaat ze natuurlijk

mee. Hoewel het een grote

overgang zal zijn met haar

vervolgstudie. Maar zo ver is

het nog niet, nu is het nog

genieten van zon, zee, strand

en heerlijk op straat spelen.

In haar woonbuurt lukt dat

nog wel, daar komt bijna geen

verkeer langs. Dank je wel

Annelot dat je mijn laatste

gast was. Het ga je goed in

je verdere leven, waar het ook

zal zijn.
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Zandvoortse ondernemers
bezorgen gehandicapten
een onvergetelijke dag

Drie Zandvoortse ondernemers hebben een groep van 70 gees-

telijk gehandicapte volwassenen een onvergetelijke dag

bezorgd. Karaoke en frisdrankjes met gebak in Danzee, spellen

in het Circus Theater en BBO'en bij Mango's Beach Bar, het

kon niet op.

Gehandicapten-feest in danzee

De Zandvoortse ondernemer

Sjoerd Sinke werd vorige week
woensdag 40 jaar en dat

wilde hij vieren. Deze vaste

gast van Grand Café Danzee

en Mango's Beach Bar ging

met de beide eigenaren om
de tafel zitten en daaruit werd

geboren dat de werknemers

van de sociale werkplaats uit

Delft, die voor Sinke veel werk

verrichten, werden uitgeno-

digd om naar Zandvoort te

komen om het feestje van de

ondernemende Zandvoorter

luister bij te zetten.

Serge van Lent (Danzee) ver-

welkomde de feestgangers

met frisdrank en gebak, waar-

na er de gelegenheid was om
hun zangkunsten ten gehore

te brengen met een onvervals-

te Karaoke. Ook was er een

grote verrassing voor ze.

Robbie Ronalds.de zanger die

in de show van het bekende

TV konijn Ab Normaal optrad,

bracht enkele van zijn beken-

de nummers ten gehore.

Hiermee kreeg hij de feest-

meute zelfs tot het lopen van

een onvervalste polonaise

'Hollandaise'.

Daarna gingde groep naarde

benedenzaal van Circus

Zandvoort waar ze zich moch-

ten uitleven op de diverse

spellen en spelletjes. Toen de

groep wat hongerig werd, was

het tijd om naar Mango's

Beach bar te trekken alwaar

ze een BBO werd aangeboden

door Bas Lammers.Ook hier

was Robbie Ronalds aanwezig

want bij de nummer 1 strand-

tent van Nederland werd een

gedeelte van zijn nieuwste CD
opgenomen en werd het weer

één groot feest. Een verjaardag

om nooit meer te vergeten!

* Haan en kip ~\

Zie je in dat kippenhok

vader Haan, heel voldaan

JtL. Deftig stappend voorwaarts gaan?

V Veertjes glad, kopje recht,

i" Kukeleku, dat staat niet slecht!

i* Kijk, daar op die ronde stok,

\ zit ma Kip en kakelt blij:

"Tok tok tok, alweer een ei".* w W u »

m . 't jfT TjL ijL

"Kukelekuuuu", zegt vader Haan.

"Kukelekuuuu, dat is knap

gedaan!"

En hij loopt weer keurig recht

of hij dat eitje heeft gelegd!

Al die eitjes, goed verstaan,

komen niet bij vader Haan

maar bij moeder Kip vandaan!!

- W - ^enke.'*y T** T>'

V

af
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welverdiende vakantie te hunnen
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Filmprogramma
25 t/m 31 m ei

Dagelijks
13.30 & 5.30

Ice Age 2
The meltdown

Do. r/m Di.

19.00

MlSSION:
IMPOSSIBLE

m Tom Cruise

Do. t/m Di. 21,30
woensdag 21.45

INSIDE
MAN

Dc-n?ct Woshington
l^-rv Clive Owen

[VERWACHT
5 juli

OVER THE

HEDGE

Woensdag
19.30

Syriana

<D

Ceorae Cloorey
MaTt Damon

Ircus Zondvaorf
igsmuisplein 5 r

2042 JM, Zandvoorï
tsmirXBïTMiYz:ra

www.circu5zandvoort.nl

Bijzonder concert in Agatha kerk

Morgen, donderdag, vindt er

in de Agatha kerk een bijzon-

der concert plaats. Classic Con-

certs heeft een gospelkoor,

Gospel Joy, uit Zwitserland

weten te contracteren dat een

éénmalig concert zal verzorgen.

De jongste dochter van de

onlangs overleden Theo Hilbers,

Inge Schmid-Hilbers, is soliste

bij dit koor en zal tevens de

presentatie tijdens het concert

op zich nemen.

Gospel Joy werd in 1988 in Brig

in het kanton Wallis, opgericht.

In 1996 kwam het onder

leidingvan Fredy Mangisch,

die de stijl Jazz en Funk gospel,

omboog naar Blues en Rock

gospel. Onder zijn leiding

groeide het koor naar circa 100

leden en werden er veel grote

en succesvolle tournees in

Zwitserland georganiseerd. In

2000 werd de eerste buiten-

landse reis eveneens een groot

succes met optredens in

München en Ingolstadt (D).

Ook werd er in die tijd de eer-

ste CD opgenomen: Higher

and higher.

Een muzikaal hoogtepunt was

het optreden op het hoofdpo-

dium bij de opening van EXPO

2002 in Zwitserland waar ze

Het Gospel Joy koor

voor werden uitgenodigd.

Vanaf 2003 is het koor diverse

keren in het buitenland op-

getreden, onder meer in

Duitsland en in Italië tijdens

de kerts periode. Andere grote

succes werden geboekt tijdens

de Gospel-Air festivals en het

Jazz festival van Montreux.

Vorig jaar heeft het koor de

tweede CD opgenomen met 11

Engelstalige nummers en drie

in het Walliser dialect.

Het concert wordt op Hemel-

vaartsdag 25 mei worden

gehouden in de Agatha kerk

aan de Grote Krocht. Aanvang:

20.00 uur,de kerk zal om 19.30

uur open gaan. Kaarten voor

dit unieke concert a €10 zijn in

de voorverkoop te verkrijgen

bij: Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende, beiden op de

Grote Krocht en de Music Store

in de Kerkstraat.

Examenfilm van Robert Schmidt

naar filmfestival van Cannes

De film 'Een ingewikkeld

verhaal, eenvoudig ver-

teld' die mede door de

veel te jong overleden

Zandvoorter Robert

Schmidt werd geprodu-

ceerd, is de Nederlandse

inzending voor het film-

festival in Cannes. De film is het afstudeerproject van een aan-

tal leerlingen van de Nederlandse Film en TV academie.

Geen Nederlandse films dit

jaar in het hoofdprogramma

van het beroemd e filmfestival

van Cannes. Maar in de stu-

dentencompetitie draait wel

de eindexamenfilm 'Een inge-

wikkeld verhaal, eenvoudig ver-

teld'. Deze film van regisseur

Jaapvan Heusden en scenarist

Patrick van Es vertelt het ver-

haal van twee vrienden Lukas

(Dragan Bakema) en Tom
(Johnny de Mol), van wie de

laatste ten dode blijkt opge-

schreven door de ta a is lij m
ziekte (Cystic Fibrosis). Het ver-

zet van de twee humorvolle

jongens tegen de dood leidt

tot verschillende lichte, absur-

de situaties. Terwijl de gezond-

heid van Tom snel achteruit

gaat, besluit Lukas om hun ver-

haal te vertellen. In flarden

komen de episodes die hij

belangrijk vindt voorbij.

De studentencompetitie als

onderdeel van het filmfestival

vindt plaats vanaf 1998. Aan de

bekroning is een geldbedrag

verbonden en de toezegging

dat de eerste lange speelfilm

Inge Schmid-Hilbers

van de winnende student(en)

verzekerd is van een vertoning

op het Filmfestival van Cannes.

De Nederlandse inzending is

gekozen uit 1200 inzendingen

uit de gehele wereld. De 27

minuten durendefilm strijdt

met 17 andere films om de

Cinefondation Award.een spe-

ciale juryprijs. Het is de twee-

de keer dat een Nederlandse

studentenfilm is geselecteerd.

Vierjaar geleden werd de eind-

examenfilm 'De laatste dag

van Alfred Maassen'van regis-

seur David Lammers geselec-

teerd.

De film wordt 25 en 26 mei

vertoond in het Bunuel

Theater. De jury bestaat uit

voorzitter And reï Konchalovsky

(de Russische regisseur die

samen metTarkovski het sce-

nario voor Andrej Roebljov

schreef) en vier andere perso-

nen, diededrie winnaars zul-

len aanwijzen. De uitslag wordt

26 mei bekend gemaakt.

Voor meer informatie:

www.eeningewikkeldverhaal.nl
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The Beach Pop Singers:

Friends in Concert

In een goed gevulde kerk gaf The Beach Pop Singers vrijdag-

avond eengroot popconcert. Met bekende nummers van onder

andere Abba en Robbie Williams zong zelfs het publiek een

handje mee.

The Beach Pop Singers

Geen stijve koorkleding of

strak in het pak. Iedereen was

in zijn eigen feestkleding, wat

het concert een vrolijk en

gezellig informeel tintje gaf.

Vele popnummers passeerden

de revue. De Nederlandstalige

nummers 'Zelfs je naam is

mooi' van Henk Westbroek en

het nummer 'Toveren' van

Herman van Veen mochten

rekenen op interactie met het

publiek. Tenor Jan-Hilco Dietz

trok zelfs zijn tovenaarsge-

waad aan en kreeg zo het

enthousiaste publiek op zijn

hand. Dezelfde'grappenmaker'

waagde zelfs een dansje met

iemand uit het publiek, toen

het koor de cover'Something

Stupid'van Nicole Kidman en

Robbie Williams zong.

Het relatief jonge koor (opge-

richt in zomer 2004, red.) heeft

een uitgebreid repertoire,

zodat zowel jong als oud kan

genieten van bekende pop-

songs. Een extra moeilijkheids-

graad voor het koor is het feit

dat de pianist tevens de diri-

gent is. Vandaar dat de het

koor Beach Pop Singers naar-

stig op zoek is naar een goede

pianist. Ook de bas- en tenor-

partijen mogen nog wat meer

aangevuld worden met extra

stemmen. De Beach Pop

Singers hebben bewezen dat

popliedjes wel degelijk vier-

stemmig gezongen kunnen

worden en dat de drempel om
naar een koorte komen kijken

en luisteren weer een stukje

meer verlaagd is.

Voor meer informatie,

check de website

www.thebeachpopsingers.nl

II

ItlClH P '^ l°°ked like the perfect bank robbery.

Butyou can'tjudge a crime by its cover.

Het begint doodgewoon: Vier mensen in schilderskleding gaan

de drukke Manhattan Trust bank binnen. Enkele seconden later

nemen de rovers het gebouw na een minutieus geplande actie

in bezit. Een vijftigtal klanten en personeelsleden worden onge-

wild pionnen in een tot in details beraamde bankroof.

De rechercheurs Keith Frazier

(DENZELWASHINGTON)enBill

Mitchell(CHIWETELEJIOFOR)

krijgen opdracht om contact

te leggen en te onderhande-

len met de leider van de rovers

Dalton Russell (CLIVE OWEN)
om de gijzelaars veilig vrij te

krijgen. Ook inspecteur John

Darius (WILLEM DAFOE) heeft

goede hoop dat er een geweld-

loze oplossing op korte termijn

mogelijk is. Maar het loopt wel

even iets anders. Russell ont-

popt zich als een zeersluwe en

doodkalme tegenstander die

alles volledig in de hand heeft.

Hij trekt aan de touwtjes en

brengt niet alleen de gijzelaars

in verwarring maar ook de

politie. De bankrovers lijken de

politie steeds een stap voor te

zijn waardoor ze Frazier en

Darius continu te slim af zijn.

£>
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J Lijst van deelnemende bedrijvenjst van deelnemende bedrij'ven

(in alfabetische volgorde)

25 mei t/m 31 mei

Asperge Beenhamschotel

100 gram €0,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

EETCAFÉ

/ )x*tti 'ft

voor Zandvoortpashouders:

Bij het diner schenken wij U

een gratis karafje wijn!"

Boulevard Barnaart 22 T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur dinsdag gesloten
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Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie

klein meubelen is binnen.
Alles voor in en om het huis.

EMOTION BY

ESPRIT
Van 24 mei t/m 7 j'uni: Op vertoon

van de ZandvoortPas 10% korting op

de nieuwe collectie badmode!

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

&Oouc^m
Aanbieding voor pashouders

io% korting op

permanent make-up
Zeestraat 56 06-54640714

Take Five
1HHIMW.it RMJWKU.tm JHT *JJJ ITT

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden

SEA OPTIEK
In de maand mei en juni

10% korting op
de 6e generatie Varilux

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

btaemeti aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

KoeneCkwniny Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10
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13:30

14:20
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Elf Benelux Racing League

Dunlop SportMaxx Clio Cup

BenQ-Siemens BMW 130i Cup

Shell Helix Seat Cupra Cup

NEC Formule Renault

Van Uitert Formule Ford

Elf Benelux Racing League

Pauze

Dunlop SportMaxx Clio Cup

BenQ-Siemens BMW 130i Cup

Shell Helix Seat Cupra Cup

Vrije Training

Kwalificatie

Kwalificatie

Kwalificatie

Kwalificatie

Kwalificatie

Kwalificatie

Race 1-12 ronden

Race 1-12 ronden

Race 1 - 120 minuten

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740

fit
Eetcafé

De Heeren

/KKSTHAAT.Ui

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU?,
het $kiwijn

M;miicLi^ 1 m vrijdiiii
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J-[eatfier
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

^AföViOORt

IJzerhandel

/**
! GRATIS !*

Zantvoort

VOOR PASHOUDERS

DEWALT HFTELUCHTPISTQOL
IW.V. €70,- BIJ € 100,- AAN
WIJZGNGL BUITENVERVEN»

SwaliwstToat? 2042 KA Zandvoort 023-5712416

f

'

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Vp 'pÉlÉOt lrf

Laitr*M4artii(

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardv.nl

LI/CAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende

prijsopgave

Wij leveren goed werk
/voor een redelijke prijs

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

^/Vieuw
pannenkoekenhuis

eerover

Gratis

Cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

^trnndweg 1

Tel: C02?J 571 87 40

Slinger Optiek

Complete zonnebril,

montuur met

gepolariseerde

zonneglazen

op uw sterkte

voor

Zandvoort

Pashouders

van €400,- voor €250,-!

contactlenzen,

oogmetingen

met de

modernste

apparatuur.

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Het Plein Snackbar - Kerkplein

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5J40J40

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5J3J268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 732 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week

p* ' - Maand mei en juni op

J
-vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 g 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

'llfPHH\

Greeven
/v/1 Makelaardij o.g

' *
|2f

io% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50

Alle Italiaanse pizza's €6,-

Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

É ll^^J* 1 Bij 10 keer

een diner,

gratis

^H.'w^tI L overnachting in

^K UÜMJTTIlJ Hotel Danzee

voor Zandvoort

T^T^f^1

'

r Pashouders.

FOTO MENHQ GORTER
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Gratis
Een wegwerpcamera :.,«»

voor
z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

«rat. KreöriM TuhU -UtnSHtaH

wwwfolon ennoge rtcrinl

1 Bestel nu de ZandvoortPas
|

zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

^^^^^_
Prfj*<lo<„b ra a k\

«*lllPratrm

Super
Actie

33 MliÉd dr vnm-nr4 *-bl

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

10% korting< xrrs
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DaitlGS en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

beBch Bi healih ce-i-.-r

io% korting op een

ontspanningstraining

info@newwaves.nl/Cathy Tel. 023 57 132 55

massages - groepslessen ~ personal coaching

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

jFr^nfrf ïooo Pastióuders gingen ï

*»**•*
,„*••*

Met een ZandvoortPas

wordt winkelen,

uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel

aantrekkelijk

"Wilt u een groter balkon?
Binnen zeven minuten hangt 'ie er!" &*f^

Onlangs zijn de eerste balkons aan flatgebouw 'Livorno' in de

Jan van Calenstraat bevestigd. Bij deze spectaculaire renovatie

zijn de oude balkons afgezaagd en zijn er nieuwe voor in de

plaats gekomen, die maar liefst drie keer groter zijn (10 m2
).

In de bestaande vloer zijn

gaten geboord, im diep, waar-

in stalen stekken (20 mm dik)

zijn gelijmd, 10 stuks per bal-

kon. Aan 1 zo'n stek kan 8000
kg hangen. Daarnaast is een

staalconstructie tegen de gevel

aangebracht om de belasting

op het bestaande gebouw zo

klein mogelijkte maken.

De vorm van de balkons is voor

een deel uit esthetische over-

wegingen ontstaan en voor

een deel uit praktische over-

wegingen: de ronde vormge-

ving geeft de balkons een

vriendelijke uitstraling, de

spectaculaire onderzijde die

verjongd is heeft te maken
met gewichts reductie, het bal-

kon weegt uiteindelijk zo'n

3500 kg.

De voorbereiding voor dit pro-

jectwas langen uitvoerig, alle

grote onderdelen zijn namelijk

geprefabriceerd: er is geen

ruimte om fouten of afwijkin-

gen te herstellen op de bouw.

Dat de voorbereiding niet voor

niets zo lang was, bleek bij het

monteren van de balkonpla-

ten. Het oppakken door de

kraan in de straat, hijsen van

de plaat over het gebouw,

laten zakken van de plaat op

dejuiste plaats en definitief op

de plaats brengen aan het

gebouw nam slechts zeven

minuten in beslag.

De gehele renovatie van

'Livorno' staat onder leiding

van architectenbureau Remo
de Biase en wordt uitgevoerd

door aannemer BIM.

Zandvoortse kerk tijdelijk muzikale bioscoop

Klassieke muziek van hoge kwaliteit en

voor iedereen bereikbaar. Opnieuw heeft

de Stichting Classic Concerts Zandvoort

haar ideaal ten volle waargemaakt.

Afgelopen zondagmiddag werd vooreen

goedgevulde protestantse kerk filmmu-

ziek ten gehore gebracht. De toehoor-

ders kregen een grandioos concert geser-

veerd onder de alleszeggend e titel "De

Mooiste Filmmelodieën".

door Ton Timmermans

Tony en 'zijn' Maria. Je zag als

het ware de beide minnaars

van het witte doek vóór je

staan. Het concert opent met

het blij-melancholisch klinken-

de muzieknummer 'Tonight'

uit de film 'West Side Story'.

Sopraan Lisette Emminkweet
het melodieuze lied op

beheerste manier en met
grote klasse te brengen. Haar

gezang smelt vloeiend samen

met de klanken van violiste

Esther in 't Groen en pianiste

Josje Goudswaard. Deze laat-

ste heeft deze klassieker uit

1961 speciaal voor dit concert

gearrangeerd, evenals een vier-

tal andere filmmelodieën die

op het programma staan.

Lisette Emmink

Ook muziekstukken die slechts

zijdelings in verband staan

met film worden door het trio

op indrukwekkende manier

vertolkt. Ondermeer in de

'Dance Macabre' haalt Esther

in 't Groen alles uit haar viool,

van huppelende klanken tot

klapperende gehuil. Van het

bekende 'The Rosé' tot en met

'Schindler's list' blijven de aan-

wezigen geboeid luisteren.

Wellicht daardoor is de vaak

geprezen akoestiek opvallend.

Met een lang, ovationeel

applaus worden de musici ten-

slotte verleidt om nogmaals

het 'Ave Maria' ten gehore te

brengen. Ook nu weer zingt

Lisette Emmink de sterren van

de hemel.

We mogen ons gelukkig prij-

zen een Zandvoortse organisa-

tie met hun sponsors te heb-

ben die dergelijke hoogstaande

concerten binnen de dorps-

grenzen mogelijk maken. Spijtig

is, dat de concerten onder de

toeristen vrijwel onbekend zijn.

Een volgend (koor)concert is

gepland voor zondagmiddag

n juni 2006. Een extra concert

staat in het werkplan voor

25 mei aanstaande met een

Zwitsers (!) gospelkoor.

Chapeau en IJsmuts

Naar aanleiding van het ken mogen 's avonds ge-

stukje chapeau in de woon tot 23.00 u gemaakt
rubriek 'Oog en oor' van n worden waardoor er de

mei jongstleden, wil ik ruimte gegeven wordt

graag reageren. Hierin aan een enkeling om de

wordt vermeld dat Hans voor anderen zo kostbare

Ernst, directeur van Circuit (avond)stilte, te kunnen en

Park Zandvoort, er voor mogen "verknallen". Er is

heeft gezorgd dat in tegen- nog steeds geen persoon of

stelling tot vorig jaar, toen instantie geweest, die mij

er na de herdenking bij het de noodzaak van dit onder-

Oorlogsmonument aan de deel van de vergunning

Linnaeusstraat een oorver- heeft kunnen uitleggen,

dovend circuitlawaai te Wanneer er 's avonds niet

horen was, het nu deze meer lawaai geproduceerd

avonds wel stil was. Hij is mag worden dan dat er

zijn afspraak nagekomen, op de openbare weg is

Terecht: chapeau. toegestaan, kan iedereen,

in elk geval 's avonds, tevre-

In het verlengde hiervan den zijn.

wil ik nog een chapeau uit- Daarom de IJSMUTS voor de

delen. Echter, het is meer plaatselijke en provinciale

een ijsmuts (te vergelijken overheid. Misschien mag
met de "koude douche"), deze ijsmuts een tijdje

Deze muts wil ik aan de als wimpel naast de

overheid geven, die er voor nieuwe QualityCoast-vlag

heeft gezorgd dat, naast

7 dagen in de week, er ook

nog 's avonds legitiem her-

rie gemaakt mag worden.

Ongelimiteerde geluidspie-

wapperen.

Armand d'Hersigny

(Telefoonnummer bij de

redactie bekend)

Gezondheid in de aanbieding

In de vorm van een cholesteroltest hebben enkele supermark-

ten nu tijdelijk ook gezondheid in de aanbieding. Meer dan zes-

honderd supermarkten doen komende week mee met een actie

van de Nederlandse Hartstichting.

door Ton Timmermans

Wegens succes herhaald. Om-
dat cholesterol een belangrij-

ke risicofactor van hart- en

vaatziekten is, organiseert de

Hartstichting landelijke cho-

lesterolprikacties. Al drie keer

eerder heeft de Nederlandse

Hartstichting de succesvolle

Nationale Cholesteroltest ge-

houden. Van 22 mei tot en met

30 juni 2006 organiseert de

stichting voor de vierde keer de

Nationale Cholesteroltest.

In meer dan 600 supermark-

ten verspreid over het land,

zullen verpleegkundigen van

n.00 tot 19.00 uur aanwezig

zijn om het cholesterolgehal-

te van de aanwezige klanten

te bepalen. De gespecialiseer-

de verpleegkundigen testen

alleen mensen met een

verhoogd risico op hart- en

vaatziekten. Dit blijkt na het

invullen van de 'APK voor

je Hart test', bestaande uit

10 korte vragen. Als uit deze

test een verhoogd risico blijkt,

dan kunnen mensen ter

plekke hun cholesterol laten

bepalen door middel van

een vingerprik.

Door onbekende oorzaak

ontbreken vooralsnog de

supermarkten in de gemeen-

te Zandvoort, maar er kunnen

zich op het laatste moment
wijzigingen voordoen in de

lijst van supermarkten. Dus

controleer voordat u naarde

supermarkt gaat eerst deze

lijst op www.hartstichting.nl.

De deelnemende supermark-

ten kondigen zelf ook een

week van te voren de

Nationale Cholesteroltest aan.

£>
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Sandd
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zoekt

Postbezorgers
in

ZANDVOORT

Als parttime postbezorger bieden wij fou

een aantrekkelijke vergoeding.

Gen je dinsdagen vrijdag beschikbaa-,

neem dan contact op met Sandd via

0800 - 726 33 28
Ijjialltf

qF \c,Y\k op www, 5(1 ndd.nl

Aanmeldingen uit andere plaatsen zijn eek welkom.

3£wekerij

Groot assortiment
zomerplanten

Hemelvaartsdag geopend!
v y

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

Van derValk c .

^ . owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Droom jij maar lekker verder !

Dromen doen we allemaal, iedere nacht. Zelfs terwijl je lichaam

zich totaal ontspant, blijven je hersenen actief en verwerken

gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Net als die gebeurtenis-

sen in je leven zijn dromen in groepen te verdelen. 'Grote' en

'kleine' dromen, 'goede' en 'slechte'. Jammer genoeg weten te

weinig mensen dat er best wel eens goed geluisterd mag wor-

den naar dromen. Het is namelijk een manierom dingen te ver-

werken, zelfinzicht te krijgen en... te ontspannen.

Door: Mai Buwalda

Bron: Pamela Ball

De taal der dromen
Er wordt wel eens gezegd dat

het verklaren van dromen
zoiets is als het leren van een

nieuwe taal. Kijk als voorbeeld

naar een baby. Baby's kunnen

zien voordat ze praten en heb-

ben hele simpele verklaringen

voor de dingen die ze zien.

Geleidelijk aan krijgen alle

indrukken inhoud en worden

geordend. Ook krijgen de ver-

schillende klanken een of

andere betekenis. De gevoe-

lens waarmee de indrukken en

klanken gepaard gaan, worden

herkenbaar. Als dat wat er

gebeurt acceptabel is, vindt er

onbewust ordening plaats.

Naarmate een baby beter in

staat is informatie te ontvan-

gen en te kwantificeren, neemt

het gevoel van verwondering

af en verloopt ook het proces

van ontdekken onbewuster.

Het opnieuw leren van de dro-

mentaal is simpelweg het pro-

cesvan ordenen weer in je her-

innering brengen en het

herkennen van de symboliek.

De droom
Om te beginnen moet de situ-

atie of de omgeving waarin de

dromerzich bevond, worden

verklaard. Dit geeft een indica-

tie van de context van de

droom. Als je bijvoorbeeld

droomt datje op een school

bent, wijst dat op een leerom-

geving en de dromer kan dit

dan met zijn huidige omstan-

digheden in verband brengen.

De dromer concentreert zich

vervolgens op hoe hij zich voel-

de droom voorkomen onder-

zocht welke betekenis zij heb-

ben binnen het stuk dat is

opgevoerd.

Tot slot worden alle elemen-

ten verenigd in de handelin-

gen van de diverse personages.

Het stuk dat in dromen wordt

uitgespeeld mistvaakeen logi-

sche volgorde; de scènes lijken

zonder enige betekenis in

elkaar over te gaan. Als we
ervan uitgaan dat de geest op

een subjectieve manier de aan-

dacht vestigt op wat gekend

moet worden, is er sprake van

een zekere orde. Als het thema

van de droom eenmaal bekend

is, kunnen de diverse aspecten

worden gedefinieerd en kun-

nen de symbolen worden ver-

klaard. De dromentaal kent

de in de droom, of op de emo-

ties die hij voelde, zodat er

inzicht ontstaat in hetdrooms-

cenario. ( Net zoals een toneel-

schrijvereen stuktegen een

bepaalde achtergrond plaatst

opdat zijn publiek dat begrijpt,

zo plaatst de geest dat wat

begrepen moet worden ook

tegen een bepaalde achter-

grond.) Hierna moet de sym-

boliekvan de diverse beelden

worden ontcijferd en worden

herkend als suggestie, gelijke-

nis, toespeling, of misschien

zelfs woordspeling. Vervolgens

wordt van de personen die in

gemeenschappelijke thema's

en algemeen aanvaarde bete-

kenissen. Maar net zoals elke

taal heeft ook deze taal zijn

dialecten.We hebben allemaal

ons eigen dialect, dat voort-

komt uit onze eigen ervarin-

gen, familieverhalen, waarne-

mingen en gevoelens.

De enige echt geldende verkla-

ring is onze eigen verklaring.

Dus de verklaring voor het feit

datje op een boot zit en een

enorme vis vangt, verschilt

afhankelijk van of de dromer

visser is of niet. De visser kan

Zandvoortse Courant

zich concentreren op zijn

gevoelens binnen de werksitu-

atie, terwijl iemand anders

probeert om te gaan met zijn

vermogen succes te hebben en

met de gevoelens die daarmee

gepaard gaan.

Hoe ga je te werk
'Probeer bij het wakker wor-

den je hoofd zo stil moge lijk te

houden. Het is geen fabeltje

datje zo meer onthoudt.

*Zorg ervoor dat je pen en

papier naast je bed hebt lig-

gen, zodat je meteen alles op

kan schrijven wat je je herin-

nert.

leen of koop een dromenen-

cyclopedie. Veel dingen zijn

eigenlijk erg voor de hand lig-

gend, maar anderen daarente-

gen... in dit boek staat alles

overdromen en droombeel-

den duidelijk beschreven.

*Denk goed na over je droom

en probeer gelijkenissen te

vinden in je dagelijks leven.

Misschien heb je er wat aan!

Wist je dat

"Kleuren die in je droom voor-

komen heel veel zeggen over

hoe je je voelt?

'Dromen overeen thermome-

tervaakte maken heeft met

uiterlijke onzekerheid?

*Dromen over een pincet vaak

wil zeggen datje wat zorgvul-

diger met dingen om moet

gaan?

*Er zo nog duizenden beteke-

nissen zitten achter alle din-

gen die eigenlijk zo normaal lij-

ken?
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What's new and What's hot!?
Fiets

Op www.nirve.nl kun je de nieuwste mode
op het gebied van fietsen bekijken. De

beachcruisers van dit Amerikaanse merk,

Nirve, hebben een zeer rond frame, brede

banden en een groot stuur. Ze zijn ver-

krijgbaar in alle kleuren van de regenboog

(en sommige hebben hele leuke printjes

op het zadel!) en zijn niet alleen stoer,

maarookerg hand ig. Sindsdeja ren vijf-

tig en zestig werden deze fietsen gebruikt

om langs het strand te fietsen. Een mooi

excuus om als Zandvoorterje nieuwe fiets

op het strand te showen! Er zijn uitvoe-

ringen voor man-

nen, vrouwen

en kids ver-

krijgbaar bij

de welbe-

kende fiet-

senwinkels.

Chocomobiel

Wil je voor je feestje of pa rtij iets geks

doen? Probeer dan eens de Choco Mobiel.

Het is verslavend, lustopwekkend en bij-

zonder gevaarlijk voor de lijn. De 33-jarige

Nicolette Aschermann (alias Marie Cortez)

reist met haar suikerzoete chocolade-fon-

due-bar het land af om met haar mobiele

karelkfeestbeest te trakteren op marshmal-

lows, fruit, koekjes en soesjes gedompeld

in chocoladesaus. Als

ludiek onderdeel van je

feestje kan je de choco-

fondue-bar overal plaat-

sen. Maria zal dan de bar

runnen met haar nep-

wimpers, kroonluchter,

choco-gedichten en lief-

destips. Op www.choco-

mobiel.nl kun je infor-

matie opvragen.

Mippies

Heb je nog geen

Mippies? Dan loopje

een beetje achter. De

Arnhemse ontwerp-

ster Mip van de Pol is

de vrouw achter dit

label. Ze maakt sieraden en riemen voor

het merk Mippies. Ze zijn vrouwelüfc

en stylish, maar tegelijkertijd erg stoer.

Dearmbanden

zitten vol met

leuke bedel-

tjes, schelpen,

hout en kristal.

Kijk op www.
mippies.com

en je bent ver-

zekerd van een

héél leuk sie-

raadje.

Dromen,

heb ik net als ieder mens,

elke nacht. Over het alge-

meen gaat het er de laatste

tijd rustig aan toe tijdens

mijn nachtrust. Vannacht

was dat anders. Ik geloof dat

ik wel drie uur langop zoek

ben geweest naar mijn

schoenen die ik was verloren

in de Noordzee. De bodem

was niet te zien, het water

pikzwart en het was net of

ik de kou echt tot op mijn

botten voelde toen ik wak-

ker werd. Na het raadplegen

van mijn dromenboek kwam

ik al snel tot de conclusie dat

mijn droom te maken heeft

met iets waar ik de laatste

tijd erg mee bezig ben en

maar geen plekje kan geven.

Gelukkig komen dit soort

dromen niet al te veel voor.

Wel droom ik vaak zo raar

dat ik wakker word met een

super verbaasd gevoel, of

een grote grijns op mijn

gezicht. Ik heb dan of een

heel gesprek gehad met de

hond, of heb net thee

gedronken met Peter R. de

Vries, en in het meest gekke

geval ben ik net op bezoek

geweest bij mijn vader die

zwanger is. Het hele droom

gebeuren intrigeert me wel.

Als puber vond ik het maar

"zweverig gedoe", tot ik een

keer een droom had die zo

ongelofelijk echt leek. De

liefde die ik in die droom

voelde voor een persoon,

waarvan ik zijn gezicht niet

eens duidelijk kon zien, had

ik nog nooit eerder gevoeld.

En dat terwijl mijn toenma-

lige vriendje gewoon naast

me lag te slapen. Het rare

was dat het gevoel uit mijn

droom de hele dag aan

hield, en zo'n gevoel wil

je natuurlijk uitspreken.

Misschien had ik dat toen

beter niet kunnen doen.

Dromen is iets heerlijks, en

het is maar goed dat het

bestaat. Want wat zou een

mens zonder moeten?

Mcu/
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NS NIEUWE ADRES IS LOUIS DAVIDSTRAAT 15!

Burg. Van
Alphenstraat 57-6,

zandvoort

Vraagprijs:

€ 209.000,= k.k.

• 4-kamerhoekapparte-

ment met 2 balkons en

inpandige berging in de

onderbouw
< Modern, sfeervol en goed
onderhouden apparte-

ment
< Moderne en functionele

keuken v.v. diverse

inbouwapparatuur
< Door hoekramen extra

veel licht toetreding

< Parkeren op eigen terrein!!

1 Woonoppervlakte
ca. 95 rrr (incl. balkons)

Burg. Van
Fenemaplein 13-01,

zandvoort

Vraagprijs:

€ 219.000,= k.k.

• 4-kamerhoekapparte-

ment op de eerste etage

gelegen
< Bijzonder ruim door

L-vormige living

< V.v. 2 slaapkamers met
mogelijkheid tot 3

< Heerlijk genieten van zon

en zee

< Woonoppervlakte

ca. 120 m 2
(incl balkon)

Vraagprijs:

€ 695.000,= k.k.

> Restaurant en broodjes-

/sandwichzaak

"Harocamo"gelegen op

een A-i locatie in dé win-

kelstraatvan Zandvoort.

< Restaurant met zéér

goede naamsbekendheid
< Tevens bovenwoning
gelegen op de ie en 2e

etage met 4 slaapka-

mers!!

> Pand verkeert in goede
staat van onderhoud

• Perceelgrootte ca. 93 m 2

Zandvoortse Courant nummer 21 • 24 mei 2006

GREEVEN
eii é k 4- 1 ii u 1 4 m a t

Ons totale aanbod vindt u op
www.greevenniakelaardij.nl !!

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14x27.50)

Begane grond 238 m2 (14x17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)

Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-

06 54 621 734

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

heeft t

Fac

uw

Burg. En

Tel.: (

t

dministratiekantoi

ijd voor uw admini

tureren, BTW-aang
gehele administra

gelbertsstraat 30, 2042 KN Z
123-5739272 • Mob.: 06-453

'-mail: kittywillemse@planet.i
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stratie.
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tie.

andvoort.
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Geniet van
ons zomers
assortiment!
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Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APlt keur-station

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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wnwwr.antn h

p
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IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Spacialtst

Slat&n en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedlenst

bij U üon Huls

Tel: 023 - 571 24 18

Mfirttagci volkerts Politie: Keurfnef* Veilig vVarten

UnkidHi • HMnwtwta - ZoMhmt-

e HL WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

De leermeesteres woont in Amsterdam

"Natura Artis Magistra". De hoofdstedelingen spreken gewoon
van Artis. Al ruim 175 jaar is de dierentuin onlosmakelijk ver-

bonden met hun stad. De spreuk op de toegangspoort van de

Amsterdamse dierentuin houdt al generaties lang de belofte in

van een dagje aapjes-kijken of gewoonweg van vertier.

"De oppasser gaf ze

brood en het was

aardig om te zien

hoe de bavianen het

brood op aten, en

dan weer eens in een

oogenblik in een

hoge boom spron-

gen." In een oud dag-

boek vertelt de toen

negenjarige Samuel

Peter Huizinga hoe hij in 1853

met zijn familie vanuit Texel

naar Amsterdam reisde. Daar

bezochten zij dierentuin Artis,

volgens het devies boven de

toegangspoort 'de leermees-

teres van de Kunst'.

Na de opening in 1838 liepen

erindetuin nog niet zo heel

veel dieren; een Surinaamse

boskat, wat apen en wat pape-

gaaien. Maar al snel volgden

ondermeer leeuwen, beren en

olifanten. Na veertig jaar werd

begonnen met de bouw van

een aquarium, het grootste en

modernste van die tijd. Nog
steeds is het gebouw met de

vele (zee)aquaria een boeien-

de bezienswaardigheid.

Door de intensieve zeevaart

kwam Nederland in contact

met een enorme verscheiden-

heid van exotische oorden. De

zeelui brachten niet

alleen opwindende

verhalen mee, maar

ook uitheemse ge-

wassen en vreemd-

soortige dieren. Om
ookde bevolking ken-

nis te laten maken

met alles wat de

natuur en de over-

zeese gebiedsdelen

te bieden hadden,

werd er vlakbij het Amster-

damse havengebied een tuin

ingericht. Daarmee was de

Amsterdamse Artis een feit en

was daarmee de eerste dieren-

tuin in Nederland.

De exotische dieren waren

tot dan toe alleen te bekijken

op plaatjes en, als je geluk had,

ook op volksvermaakfeesten

als kermissen. Aanvankelijk

was Artis een attractie die

alleen voor welgestelden weg-

gelegd was. Later gingen er

mensen uit alle lagen van

de bevolking naartoe. Meestal

om gewoonweg te genieten

van de sfeervolle tuin met

zijn exotische dieren. Voor

vele Amsterdammers is Artis

één van de favoriete plekken

om een middag lekker te

ontspannen.

Nieuwe leverancier hulpmiddelen
Aanbesteden lijkt tegenwoordig het toverwoord. In de zorg-

sector zijn gemeenten wettelijk verplicht om de levering

van WVC-hulpmiddelen aan te besteden. Daartoe vragen

zij aan leveranciers om een prijsopgave te doen. Via deze

methode hebben de regiogemeenten nu een nieuwe leve-

rancier van rolstoelen en dergelijke aangewezen.

Samen met Zandvoort heb-

ben regiogemeenten in het

kader van de Wet Voor-

zieningen Gehandicapten

(WVG) de levering van hulp-

middelen aanbesteed. Ton

van Heemst, woordvoerder

van de gemeente Zandvoort:

"Het betreft een Europese

aanbestedingsprocedure vol-

gens de daarvoor geldende

regels uitgevoerd". Zowel op

kwaliteit als op prijs bleek

'Care2Move'de beste aanbie-

ding gedaan te hebben en zij

krijgen per 1 juni 2006 de

opdracht.yopd

Care2Move levert al in diver-

se gemeenten in Nederland

rolstoelen en scootmobielen

maar ook aangepaste fietsen

en zogenaamde losse woon-

voorzieningen zoals toiletver-

hogers. De zorgleverancier

heeft vestigingen in Rotterdam,

Dordrecht, Goes, Helmond,

Heerlen, Nijmegen en Hengelo.

Samen met de gebruiker kijkt

zij naar de beste oplossing

voor het (mobiliteits)probleem

en/of de best passende rolstoel.

Care2Move Kennemerland

zal werkzaamheden in onder-

aanneming aan Paswerk

geven. Tot nu verzorgde de

Thuiszorgwinkel de levering,

onderhoud en verzekering

van de middelen in de regio.

Care2Move Kennemerland

neemt al vanaf 1 mei de ver-

zekering van de scootmobie-

len over en vanaf 1 juni wordt

ook de levering en het onder-

houd overgenomen.

Care2Move Kennemerland

zal zich vestigen aan de

Rustenburgerlaan 73 in

Haarlem. De gemeenten

streven ernaar dat de

klant zo min mogelijk last

heeft van de overgang naar

deze nieuwe leverancier.

In een brief wordt de klant

precies op de hoogte gesteld

waar hij terecht kan vanaf

i juni.

Thuiszorg op afstand

Virtuele thuiszorg lijkt het antwoord. Projecten op dat gebied

schieten als paddestoelen uit de grond. In alle varianten heeft

de cliënt - meestal een chronisch zieke of oudere - vanuit zijn

eigen huis contact met een zorgcentrale.

"Wat dit project bijzonder

maakt, is dat cliënten door

middel van hun televisie-

toestel altijd contact kunnen

leggen meteen medewerker

van onze Zorgcentrale. Of met

vrienden en familie die niet

naast de deur wonen. Dit kan

op de tijd dat het hun past",

aldus Lineke Kleefstra, mana-

ger Projecten van Thuiszorg

Het Friese Land. "Zo kunnen zij

een gezellig praatje maken.

Het leuke is dat men elkaar

hierbij hoort en ziet!"

Klinkende namen als CamCare,

ThuiszorgOnline, Virtuele Zorg,

VieDome en BeeCare. Door het

opzetten van videonetwerken

met breedbandverbindingen

willen thuiszorginstellingen

stimuleren dat mensen langer

zelfstandig blijven wonen.

Ook kunnen ze aanzienlijk

besparen, omdat mensen min-

derthuisbezoek nodig hebben.

Telecare is zorg op afstand

met behulp van moderne
technologie. "Met virtuele

thuiszorg kunnen we de lange

wachtlijsten bij verpleeg-

huizen drastisch inkorten",

denkt Frans Stravers, project-

leider van VieDome, een tele-

experiment in de provincie

Brabant.

Thuiszorg Het Friese Land is

begonnen met Virtuele Zorg.

Tijdens de proefperiode had-

den een tiental cliënten van

Het Friese Land tijdelijk een

camera boven op de televisie

staan. Zo konden cliënt en

thuiszorg met elkaar bellen en

elkaar tegelijkertijd ook zien.

De virtuele zorg werkt via de

televisiekabel als een "thuis-

zorg-op-afstand". Men kan via

het televisiescherm en een

camera 24 uur per dag contact

leggen met een verpleegkun-

dige van de Zorgcentrale van

Het Friese Land.

Uit recent onderzoek blijkt dat

vooral het kunnen zien van de

verpleegkundige het veilig-

heidsgevoel van de cliënten

vergroot. Ook de automatische

melding aan de centrale, als

een bewoner een bepaalde

periode inactief is, draagt bij

aan verhoging van het gevoel

van veiligheid. En over de door

sommigen gevreesde schen-

ding van de privacy door beloe-

ren, zijn nauwelijks klachten.

"De meeste gebruikers in de

projecten zijn tevreden en

bevelen anderen aan deel te

gaan nemen" verkondigt de

ouderenbond KBO.

Specialisten in de Informatie-

technologie stellen méér in

het vooruitzicht. Met behulp

van de hedendaagse tech-

nologie en de welhaast on-

begrensde mogelijkheden die

de glaskabel biedt kan het

leven van chronisch zieken

verlicht worden.
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Gemeentelijke publicatie week2i - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 16 mei

en de verdere in week 20 door het college genomen
besluiten zijn 23 mei vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 mei 2006 om
20.00 uur in het raadhuis. Op de agenda staat:

1. Opening

2. Loting

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vaststellen agenda

5. Vaststellen notulen van 13 april 2006

6. Hamerstukken:

a. Tiende serie wijzigingen van de Model-bouwver-

ordening 1992 (MBV)

b. Ka der nota Wet maatschappelijke ondersteuning

c. Gemeenschappelijke regeling leerplicht/RMC

(Regionale Meld- en Coördinatiecentra)

d. Liquidatie Regionaal Indicatieorgaan

e. Vaststellen en intrekken diverse verordeningen

7. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaanomig.30uuropen.Deagenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00

uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op

31 mei 2006 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De

deuren gaan om 19.30 uuropen. De entree vindt u aan

het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening.

- Vaststellen agenda
- Presentatie werkwijze commissie Projecten en

Thema's nieuwe stijl en overige mogelijkheden van

participatie en inspraak

- Vaste agendapunten:

a. inbreng van derden

b. Informatie college/burgemeester.

c. Informatie projecten

- Bestuurskracht

- Intentieverklaring en actieplan Project

Samenwerking Belastingen

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda

als over een eigen onderwerp. Degene die over een

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven

aandebalie va nhet raadhuis kan ook. Opdeaanmel-

ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het

onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >

Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te

vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 1 juni vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks

15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd

is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel.(023)5740100.

Reiniging CFT rolemmers

Van 29 mei t/m 2 juni worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het

legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.

Let op: Dit kan ook na 17.30U zijn.

Wijziging mandaatstatuut

In de vergadering van 11 april 2006 heeft het college

van Zandvoort een wijziging aangebracht in het

mandaatstatuut. Het gewijzigde mandaatstatuut

treedt de dag na deze publicatie in werking en ligt

gedurende twee weken ter inzage bij de Centrale Balie

in het Raadhuis.

Actie iepziekte

In 2006 doet de gemeente Zandvoort mee met

een actie van de provincie Noord-Holland. Alle zieke

iepen op particulier terrein zullen op kosten van de

provincie worden verwijderd. Indien u een zieke iep in

uw tuin heeft staankuntuditmeldenbijde afdeling

Reiniging en Groen, 023-5740100. Medewerkers van

deze afdeling zullen vanaf week 23 ook inventarisatie-

rondes maken om zieke iepen op te sporen. Vanaf 2007

dient u de verwijdering van zieke iepen weer zelf te

bekostigen.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Cortv.d.Lindenstraat 26, gevel wijziging, ingekomen

15 mei 2006, 2006-084LV.

- Tolweg thv groenstrook Zandvoortselaan 2a en

Dr.C.AGerkestraat 99, ingekomen 17 mei 2006,2006-

085RV.

- Kostverlorenstraat 23, gevelwijziging, ingekomen

17 mei 2006, 2006-086LV.

- Strandweg 8, plaatsen luifel, ingekomen 18 mei

2006, 2006-087LV.

- Vinkenstraat 14, vergroten woning, ingekomen

18 mei 2006, 2006-088LV.

- Patrijzenstraat 2, plaatsen dakkapel, ingekomen

18 mei 20o6,20o6-o8gLv.

- Boulevard Paulus Loot 35, aanvraag aanlegvergun-

ning, ingekomen 18 mei 2006, 2006-090A.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

- Noorderstraat 32, 1 populier, verleend 24 mei 2006.

- Parnassialaann.i plataan en 1 esdoorn, verleend

24 mei 2006.

- Taxuslaan 8, 2 eikenbomen, verleend 24 mei 2006.

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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende wer-

king wordt pas bereikt nadat de president van de recht-

bank 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 bezwaar-

schrift. Voor het indienen va neen verzoekom voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 26a te Zandvoort, realiseren

balkon, verzonden 15 mei 2006, 2005-148RV.

- Teunisbloemlaan 22 te Bentveld, plaatsen dakkapel-

len, verzonden 16 mei 2006, 2006-072LV.

Evenementenvergunningen verleend

De burgemeester van Zandvoort heeft op 16 mei 2006,

verzonden 18 mei 2006 besloten vergunning te ver-

lenen tot:

- Het houden van drie muziekevenementen op het

strand bij paviljoens I3,i4eni5 0p25juni,30julien

27 augustus 2006, en

- het houden van zes muziekevenementen, op 27 mei

op het Badhuisplein, op 24 juni, 29 juli, 5 en 26

augustus op de weg in het centrum van Zandvoort

en op 2 september 2006 op het Raadhuisplein.

Verkeersbesluiten muziekfestivals

Het college van burgemeester en wethouders heeft

besloten de volgende straten af te sluiten in verband

met het muziekfestival op: 24 juni 2006, 29 juli 2006,

5 augustus 2006 en 26 augustus 2006.

De volgende straten zullen afgesloten worden

middels dranghekken en bord C01 van bijlage 1 van

het RVV 1990. Deze zullen geplaatst worden op de vol-

gende locaties:

- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertstraat

- in het Prinsenhof direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertstraat

- in de Stationstraat direct ten zuiden van de Zeestraat

- in de Buurtstraat direct ten zuiden van de Zeestraat

- inde Achterweg om doorgaand verkeer tegen te

gaan

- inde 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 westen van de

Prinsesseweg;

Tevens zullen fysieke afsluitingen middels "de rood-

witte paaltjes"geplaatst worden in:

- in het Prinsenhof direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertstraat

- 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

Davidsstraat

- in de Haltestraat direct ten noorden van het

Raadhuisplein

- in de Kleine Krocht direct ten westen van het

Raadhuisplein

- inde Pakveldstraat om doorgaand verkeer tegen

te gaan;

Middels deze maatregelen zal het centrum niet bereik-

baar zijn voor bestemmingsverkeer.

Vergunninghoudervoor de Noordbuurt kunnen op de

data van de muziekfestivals gratis parkeren op het

De Favaugeplein van i6:00u tot I2:00u de volgende

dag.

Verkeersbesluit Voorjaarsmarkt

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten om op 28 mei 2006 ten behoeve van het

houden van de voorjaarsmarkt fysieke afsluitingen te

plaatsen;

dat een dergelijke fysieke afsluiting (middels drang-

hekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclu-

sief de borden conform model C01 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

Oosterstraat

- in de Willemstraat direct ten westen van de

Prinsesseweg;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van de

Prinsesseweg;

- 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 S legers straat 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 Swalüestraat direct ten noorden van het

Gasthuisplein;

- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swalüestraat;

- op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aan-

sluiting met de Gasthuisstraat.

- in het dorpsplein direct ten oosten van de

Sandrinastraat

- inde Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

dat de fysiek maatregelen en bebording bij de markt

op 28 mei geplaatst zullen worden van oö.oou tot

in beginsel 20.00U;

Zodoende is de evenementenlocatie: Prinsesseweg,

Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Haltestraat, Kleine

Krocht, Grote Krocht en Gasthuisplein vrij van verkeer.

Tevens heeft het college van Burgemeester en

Wethouders besloten om op 24 mei 2006 de borden

E01 "verboden te parkeren" van bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
met onderbord "A.S. Zondag"te plaatsen op de locatie

van de markt zodat de locatie van de voorjaarsmarkt

op 28 mei 2006 vrij dient te zijn van geparkeerde voer-

tuigen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Gemeente Zandvoort

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet

de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-

lopige voorziening indienen bij de voorzieningen rech-

ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

SOFTBAL

ZSC softballers aan kop

Met twee klinkende overwinningen heeft het herensoftbal-

team van ZSC de leiding genomen in de 5e klasse D. De eerste

winst werd geboekt in de uitwedstrijd tegen Kennemerland 17-

15, terwijl de tweede partij tegen Sparks in Haarlem afgelopen

vrijdag in een riante 9-0 overwinning eindigde.

Na twee slagbeurten was de

stand in het duel met

Kennemerland 3-3. Marcel

Paap en Edgar Koper wisten in

de eerste slagbeurt te scoren,

terwijl Ben Draijer dat voor-

beeld in de 2e inning volgde. In

de 3e en 4e inning leek ZSC het

duel beslistte hebben toen in

beide slagbeurten de comple-

te ploeg in het slagperk ver-

scheen wat in de beide innings

zes punten en 3-15 voorsprong

opleverde. Kennmerland kwam
in de 4e inning sterk terug

door 5 punten te scoren. Wist

ZSC in de 5e en 6e inning tel-

kens maar 1 punt te scoren,

waardoor het totaal op 17

kwam. Kennemerland deed er

in die innings all les aan om als-

nog de overwinning in eigen

huis te houden. In 4e slagbeurt

kwam het Kennmerland totaal

op 12 en 6e slagbeurt op 15.

Niet voldoende om ZSC en

werper Han van Soest (2x3

slag, ix4-wijd, 14-honkslagen

en 3 veldfouten) van een 15-17

overwinning af te houden.

De wedstrijd tegen Sparks

leverde werper Han van Soest

een no-run zege. De 0-9 eind-

stand werd al in de allereerste

slagbeurt van ZSC bereikt.

Ruud Bijl (2x), Peter Douma
(2x), Marcel Paap, Ben Draijer,

Mark Paap, Hans Rijnders en

Han van Soest zorgden voor 9

runs. In de volgende vijf slag-

beurten stond zowel Han van

Soest, als de Sparks-werper

geen runs meer toe en waren

de honkslagen schaars. Marcel

Paap was de beste

Zandvoortse slagman met 2

uit 2.

Handbal

Handbalsters besluiten met verlies

De handbaldames van ZSC hebben het veldseizoen besloten

met een nederlaag in de uitwedstrijd tegen kampioen

Legmeervogels 2. De wedstrijd in Uithoorn ging met 11-6

verloren.

De eerste helft gaf een gelij-

kopgaand spelbeeld te zien.

Wel had de thuisploeg doorlo-

pend de leiding, maar de ach-

terstand bleef beperkt tot

maximaal twee doelpunten.

Via 2-2 was het bij de rust 4-3

voor de thuisclub.

Inde tweede helft een zelfde

verhouding als in de eerste

helft. De ontevredenheid over

deze gang van zaken bij

Legmeervogels nam echter

steeds meer toe. De coach van

de thuisploeg ging zich

bemoeien met de leiding, wat

tot gevolg had dat Romena
Daniels na 10 minuten bij de

stand 7-5 geheel ten onrechte

naar de kleedkamer werd

gestuurd, waardoor ZSC met

zes speelsters verder moest. De

overwinning van dethuisclub

was door de beslissing van de

arbiter veiliggesteld en kwam
uiteindelijk uit op een 11-6

eindstand.
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Voetbal

SV Zandvoort met één been in finale

Hockey Tennis

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft in de eerste wed-
strijd van de nacompetitie een goede indruk achtergelaten. Het

Amsterdamse AFC werd met 4-1 verpletterd. Onze plaatsgeno-

ten konden het beste met de klimatologische omstandigheden

overweg en kunnen op Hemelvaartsdag de eerste ronde met

goed gevolg afsluiten. Dan rest nog slechts één wedstrijd op

neutraal terrein voor behoud van de plaats in de tweede klasse.

De eerste treffer van Castien

Eindelijk stonden alle poppet-

jes op de juiste plaats. Eindelijk

toonde het SV Zandvoort zich,

zoals het zich kan tonen. Fel,

strijdlustig en vooral voetbal-

lend. Met een straffe wind in de

rug werd al snel duidelijk dat

Zandvoort geen angst voor AFC

hoefde te hebben. De gasten

hadden weliswaar in de eerste

rondevan de nacompetitie Jong

Holland twee keer afgedroogd

(2-4 en 5-0) maar daar hadden

onze plaatsgenoten geen bood-

schap aan. Al in de zevende

minuut lag de bal achter de

zwakke goalie van de

Amsterdammers, nadat een

doelpunt van ze in de derde

minuut wegens buitenspel was

afgekeurd. Robin Castien trap-

te uiteen corner vanaf de linker

kant, de bal in één keer in het

doel, 1-0. AFC probeerde wel iets

terug te doen maar door de

wind, die in de lengterichting

van het veld stond, was bijna

iedere poginggedoemd te mis-

lukken. Keeper Jorrit Schmidt

had dan ook in de eerste helft

niet veel te doen, dat zou in de

tweede helft wel anders wor-

den. Na een half uur spelen

stond Castien weer aan de basis

van de tweede Zandvoortse

treffer. Na een vrije trap van de

grillige aanvalsleider, taste de

AFC doelman naast de bal.Sven

van Nes was er als de kippen bij

om de rebound tot doelpuntte

verheffen, 2-0 en nog was het

niet gedaan. Voor rust tekende

Castien zijn tweede doelpunt

van de dag aan. In het straf-

schopgebied kreeg hij de bal op

maat in de voeten aangespeeld.

Met een korte draai zette hij zijn

verdediger op het verkeerde

been en de 3-0 was geboren.

Na rust een, uiteraard, ander

beeld. Met de moed der

wanhoop trok AFC ten strijde

en belegerde het doel van

Schmidt. In de 52e minuut

kopte spits Piet Bakker raak, 3-

i. Zandvoort moest op gaan

passen. In het volgende half

uur werd de verdediging

van Zandvoort keer op keer

getest en in orde bevonden.

Hoofdrollen waren er voor

Jorrit Schmidt, Bas Lemmens
en Sander 'Guus' Hittinger

maar ook het middenveld

deed een behoorlijke duit in

het laatje. Zandvoort kwam
uiteindelijk onder de druk uit

en zowaar deden erzich een

paar kleine kansjes voor. De

kans van de wedstrijd echter

was er in de 83e minuut.

Castien was aan de rand

van hetzestien metergebied

neergelegd en de vrije trap die

daarop volgde, was onderwerp

van discussie tussen de

Amsterdammers en de scheids-

rechter. Omdat het ging om
een directe vrije trap, reageer-

de Castien razend snel. Arend

Regeer had het ook door en

penetreerde in het strafschop-

gebied waar hij de bal op maat

kreeg. Totaal onzelfzuchtig

plaatste hij het leer in de

voeten van invaller Jasmin

Ahmetovic die alleen maar

hoefde te tikken, 4-1.

Op Hemelvaartsdag is de return

in Amsterdam en die wedstrijd

begint om 14.30 uurop het ter-

rein van AFC. Indien onze plaats-

genoten spelen als afgelopen

zaterdag, is die wedstrijd slechts

een formaliteit. Er zijn echter

twee ve rzwa re n d e om sta n d ig-

heden. Zowel Castien als Van

Nes hebben zaterdag een gele

kaart opgelopen en beiden

stonden op scherp' hetgeen

betekend dat ze geschorst zijn

voor de return.

ZHC eindigt in mineur!

Zowel de dames als heren van ZHC hebben in de laatste

thuiswedstrijden van het hockeyseizoen een forse nederlaag

moeten incasseren van Hisalis. De heren verloren met 3-9

en de dames met 0-9.

De start van het herenduel

was hoopgevend. Een veel-

vuldigaanvallend Hisalis, dat

bij winst de kampioensvlag

kon hijsen, leverde geen doel-

punten op. Vooral ZHC-doel-

man Martijn Miltenburg

toonde zijn klasse, door in de

eerste twintig minuten met
zijn verdedigers vier straf-

corners onschadelijk te

maken. Het succes kwam
daardoor aan de andere kant.

Via Niki Gatsonides kwam
ZHC op een 1-0 voorsprong.

De vreugde was overigens van

korte duur, want de snelle

aanvallers van Hisalis waren

de Zandvoortse verdediging

nog voor de rust drie keer te

snel af, zodat ZHC bij rust

tegen een 1-3 achterstand

aankeek.

In de tweede helft bleek

Hisalis voor Zandvoort een te

sterke tegenstander, want
binnen twintig minuten lie-

pen ze uit naar 1-8 voor-

sprong. Erik Gerrits bracht de

achterstand terug tot 2-8,

waarna Hisalis voor 2-9 kon

zorgen. Kort voor het eindsig-

naal bepaalde dezelfde Gerrits

de eindstand op 3-9.

Nederlaag

Het damesteam was in de

laatste thuiswedstrijd tegen

de dames van Hisalis kans-

loos. Was de stand bij de thee

nog 0-3, na rust bleek dat de

dames uit de Bollenstreek op

alle fronten sterker waren en

de winst met 0-9 mee naar

huis mochten nemen!
Komende zondag wordt het

seizoen besloten met een uit-

wedstrijd tegen Hermes in

Den Helder.

Einde herenteam

De nederlaag van de ZHC-

heren 1 betekent waarschijn-

lijk het einde van het team.

Een aantal spelers heeft te

kennen gegeven volgend sei-

zoen ergens in de regio hun

sport te gaan beoefenen,

waardoor er onvoldoende spe-

lers over zullen blijven om aan

de competitie te kunnen deel-

nemen. Wat het herenhockey

bij ZHC betreft blijft dan

alleen een veteranenteam

over. Als in de komende weken

geen oplossing wordt gevon-

den zal ZHC volgend seizoen

na ruim 70-jaar niet meer

met een eerste herenelftal

uit kunnen komen. Ook voor

de nabije toekomst is er wei-

nig hoop, omdat er in de

komende jaren nog geen

aanvulling uit de jeugd te

verwachten is.

Dames
De situatie bij het dames-

elftal leek even droevig

als bij de heren. Op dit

moment ziet het er echter

naar uit dat ZHC in het sei-

zoen 2006/2007 toch met
een dameselftal aan de com-

petitie zal deelnemen. Voorde

zowel het heren- als dames-

team geldt overigens dat

nieuwe of oud-spelers van

harte welkom zijn.

Hockey

Hockey jeugd sluit mooi seizoen af

Nadat die dag eerst nog een jes en hun ouders, een zeer wilden konden zich laten

aantal spannende toernooien geslaagd eindfeest. De kinde- schminken. Het feest werd

werd gespeeld, sloot de ren konden deelnemen aan afgesloten met een gezellige

Zandvoortse Hockeyclub afge- allerlei leuke spelletjes, zoals barbecue,

lopen zaterdag een geslaagd broek hangen, blikgooien en In september start de hockey-

jeugd seizoen af met voor de zaklopen, er was een clown club weer met een sportief

kinderen, hun broertjes en zus- met ballonnen en degenen die hockeyseizoen!

Zondag laatste thuiswedstrijd voor

For Finance/TCZ
Zowel het eerste als het tweede mixed team van TCZ spelen

komende zondag hun laatste competitiewedstrijd van dit

seizoen op de banen van tennispark De Glee. Het eerste team

komt nog in aanmerking voor de tweede plaatsen het tweede

team is als middenmoter geëindigd.

Het eerste team moest afge-

lopen zondag naar Heerhugo-

waard en kwam met een 2-6

overwinning terug naar

Zandvoort. De beide dames
enkelpartijen werden een

prooi voor Zandvoort. Andrea

v.d. Hurk kreeg alleen in de

tweede set wat weerwerk van

Bluette Hermans en won
gemakkelijk met 2-6,4-6. Babs

van Kampen had het een stuk

moeilijker met Karen Nijssen.

De eerste set werd pas bij 5-7

beslist en ook in de tweede set

deden de dames niet veel voor

elkaar onder,4-6.

De heren moesten de punten

delen met hun gastheren.

Koning won van Koen v.d. Meer

(3-6, 2-6) maar Raoul Snijder

moest zijn meerdere erkennen

in Yvo Niks (7-5, 6-1).

De dames hadden een drie set-

ter nodig om de voorsprong uit

te bouwen naar 4-1. de eerste

set was met 4-6 voor TCZ, de

tweede voor Heerhugowaard

(6-3) en de derde was weer

voorV.d. Hurk/v. Kampen (4-6).

Ook de heren bonden hun

dubbel aan de zegekar, 5-7, 1-6.

De mixed dubbel werden weer

gedeeld. V.d. Hurk/Snijders

wonnen met 4-6 en 3-6. Van

Kampen/Koning boden veel

tegenstand maar uiteindelijk

ging het laatste punt naar de

thuisclub: 2-6,7-5,7-6.

Indien zondag gewonnen
wordt van Amstelpark 2 en

Meppel verliest van competi-

tieaanvoerder Geldrop, is

Zandvoort op de tweede plaats

geëindigd en kan ergesproken

worden van een goed seizoen

voorTCZ 1.

De wedstrijd van het tweede

team werd afgelopen zondag

gestaakt door de regen.

Zandvoort leidt met 4-2 en

moet donderdag weer de baan

op om de laatste twee mixed

partijen te spelen.

Golf

Kippetrap Golftoernooi 2006

Maandag 15 mei organiseerde Café de Kippetrap een golftoer-

nooi voor haar vaste gasten. De wedstrijd ging over 18 holes en

werd gespeeld op de baan van Open Golf Zandvoort.

De winnaars met hun prijzen

Omdat bij dergelijke toernooi-

en de handicaps van de spelers

nogal uiteen lopen, had de

organisatie besloten om te

spelen met 3/4 handicapver-

rekening. 5 Dames en 35 heren

maakten er een spannende

wedstrijd van. Er waren ook

prijzen te winnen met birdie's

voor zowel de dames als de

heren. Bij de dames werd de

birdieprijs binnengehaald door

Marja Logmans en bij de heren

had Ericvan der Storm de bal

in een keer het dichtst bij de

vlag weten te krijgen.

De wedstrijd werd uiteindelijk

bij de dames gewonnen door

Marja Logmans. Bij de heren

bleek Ad Paap de beste score

te hebben binnengebracht.

Eigenaresse van de Kippetrap,

Lotte van de Woerd, had twee

wisselbekers ter nagedachte-

nis aan haar overleden ouders,

beschikbaar gesteld die ze zelf

overhandigde aan Logmans en

Paap. Ook kregen de beide

winnaars een schilderij

van Marianne Rebel. De

Zandvoortse kunstenares deed

zelf ook mee, maar kon geen

potten breken.
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Bridge

Zandvoortse Bridgeclub ook
met vakantie

Het einde van de wintercompetitie betekende de laatste

promotie- en degradatiekansen voor alle lijnen, zowel op de

woensdag als de donderdag. Spanning alom dus.

De woensdagavond A-lijn gaf

een 'close finish' te zien. Met
slechts 0,50 % verschil bereik-

ten de heren Koning-Voogel de

eerste plaats voor mevrouw
Molenaar-hr. Brands jr. Vier

paren moeten het na de

zomervakantie helaas in de B-

I ij n gaan proberen. Zij worden

vervangen door mw. Koning-

in r. v.d. Mooie n, mw.de Leeuw-

hr. Brandse sr.de dames Paap-

Verburg en mw. KI e ij n - h r.

Overzien Ook uit de B-lijn

degraderen vier paren. Uit de

lastige C-lijn zijn de dames
Drenth-Polm, Bosma-Daniëls,

van Deursen-van Duijn en de

familie Wiersma er in geslaagd

deze te verlaten. Proficiat.

De donderdagafdeling was

een week geleden al klaar.

In de A-lijn was de totaal -over-

winning voor het vertrouwde

koppel, de heren Polak-

Vergeest, met 3% vóór de

heren Heldoorn-v.d. Meulen.

Drie paren moeten jammer
genoeg deze lijn verlaten.

In hun plaats komen de

heren Kerkman-Veldhuisen,

mw. De Fost-hr. Veldhuizen

en de dames Eijkelboom-

Kuypers.

Vanuit de C-lijn gaan zes

dames volgend seizoen een

treetje hoger spelen. Duidelijk

afgetekend zijn dit de dames
Kool-de Wit, De Grebber-

Grootkerk en Beijer-Drees.

Tenslotte de D-lijn: het echt-

paar Aukema heeft zich

onmiddellijk teruggevochten

na de vorige degradatie en pro-

moveert terecht weer naar de

C-lijn. Zij worden vergezeld

door de dames Hogendoorn-

Klabou en Post-van Teeseling.

Dat de wintercompetie is af-

gelopen betekent niet dat er

wekenlang niet meer gespeeld

kan worden. Vanaf 31 mei

gaat de zomercompetitie

elke woensdagavond in het

Gemeenschapshuis van start.

Hiervoor geldt een vrije inloop;

men hoeft geen lid van de

club te zijn. Juist voor toeristen

kan het heel gezellig zijn een

keertje te komen bridgen.

Graag aanmelden rond 19.15

uur. De kosten bedragen € 4,-

per paar.

Golf

Sonderland kampioen
Het eerste team van golfclub

Sonderland is afgelopen vrij-

dag kampioen geworden in

Nederlandse Golf Federatie

competitie Dubbel negen,

open klasse. In deze com-

petitie moeten de teams

matchplaywedstrijden oven8

holes, zonder handicap verre-

kening, spelen. Het team van

Sonderland, bestaande uit 6

personen, wist alle wedstrij-

den met winst af te sluiten.

Met een totaal van 97 punten

hadden zij een ruime voor-

sprong op Weesp dat met 75

punten op de tweede plaats

eindigde.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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IHEk

TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

• Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt

4-kamerappartement op de 3 6 verdieping gelegen

• Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee

• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 239.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande

20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

• Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken,

moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
• Voor -en achtertuin aangelegd in 2003
• Woonopp. ca. 105 m 2

, inhoud ca. 300 m 3

Vraagprijs: €319.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 II,^™""

KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

• Royaal 4-kamerappartement op de Ie woonlaag

gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee

• Zeegerichte woonkamer, moderne keuken,

3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 219.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KONINGINNEWEG 16 ZANDVOORT

• Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit,

diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin

• Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met

behoud van het charmante karakter

• Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,

1 slaapkamer en een moderne badkamer
• Perceeloppervlakte 164 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/17 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden 2-ka merappartement op

de 6 e verdieping gelegen met zonnig balkon

• Dit complex beschikt over een lift en afgesloten

parkeerterrein voor de bewoners
• Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer

en een fraaie badkamer
• Woonoppervlaket ca. 50 m 2

Vraagprijs: € 159.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 81 ZANDVOORT

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet

3-kamerappartement met garage en berging

• Ruime living (ca. 38 m 2
) met toegang naar balkon

• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur

• Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht

• Het gebouw beschikt over een lift

Vraagprijs: € 239.000,- appartement

€ 27.500,- garage
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Zandvoort eerste gemeente met Quality Coast vlag

De opening van het strandseizoen was dit jaar bijzonder. Op
zaterdag 27 mei kreeg Zandvoort als eerste Nederlandse bad-

plaats de Europese vlag voor duurzaam toerisme: de

OualityCoast-vlag. Van mei 2006 tot en met mei 2008 wappert

de vlag in Zandvoort.

Devlag is een uiting van het

keurmerk waar oud-wethou-

derMichel Demmers zich sterk

voor heeft gemaakt en duidt

op een gemeente die inzet voor

duurzaam toerisme. Dat is

volgens wethouder toerisme

Wilfred Tates, een belangrijke

trend aan het worden. Hij was

afgelopen zaterdag dan ook

zeer verheugd dat onze ge-

meente als eerste in Nederland

de keurmerkvlag mag hijsen.

De uitreiking ging hand in hand

met de opening van het strand-

seizoen. Tijdens de openings-

ceremonie hadden de redding-

maatschappij, de reddingbri-

gade en watersportvereniging

Zandvoort laten zien wat er

zoal op en aan de waterkant in

Zandvoort kan gebeuren.

Op pagina 22 wordt dieper

ingegaan op de betekenisvan

de vlag.

Organisatieduo is meer dan tevreden

Het organisatieduo van de Week van de Zee, Simone Bezuije

namens de gemeente en Ben Zonneveld, zijn meer dan tevre-

den over het verloop van de week. Met name noemen zij de ver-

dienste van Ronald Weiiers, die het lukte om de basisscholen

mee te laten doen bij het evenement 'Slag der Zeven Heuvelen'.

Zonneveld:"Er was deze week

slechts één dissonant: het

weer. De rest liep op rolletjes

en hadden we ook veel meer

evenementen dan vorig jaar."

Hij wil vooral Ronald Weiiers

De Mannetjes

Valse euromunten
Zandvoort

f^

'Op die manier

betaalje eindelijk weer

normale prijzen'

en zijn medewerkers noemen
als het gaat over een grote

prestatie. Het is ze gelukt om
de Zandvoortse basisscholen,

alleen de Mariaschool was niet

aanwezig, mee te laten doen.

Hij had, met medewerking van

een aantal sponsors, de scho-

len naar het strand gekregen

voor de 'Slag der Zeven

Heuvelen'. Normaal gesproken

zijn de scholen niet zo happig

op activiteiten tijdens school-

uren maar voor deze gelegen-

heid hadden de directeuren

een uitzondering gemaakt. Er

was zelfs één school die de

groepen 7en8naarhet strand

had gestuurd om de leerlingen

van groep 6 aan te vuren. Er

viel dan ook het een en ander

te verdienen. Een behoorlijk

bedrag werd als lokker

gebruikt en de schooldirecteu-

ren beten in het aas.

Wat volgens Zonneveld ook

een topper was, was de open

atelier route. Hij wil de kunste-

naars van BKR bedanken voor

hun medewerking en hoopt

dat ze bij de volgende editie

van de Week van de Zee weer

willen meedoen.

Het was eveneens duidelijk dat

ten opzichte van de vorige

editie er veel mee evenemen-

ten waren aangemeld. Zo

was bijvoorbeeld het groots

opgezette 17e Zomerzotten

festival van Rotary Zandvoort

in de agenda opgenomen en

waren de openbare bibliotheek

Duinrand, het Zandvoorts

Ben Zonneveld en Simone Bezuije

Museum en het Jutters-

mu-ZEE-um bijna de hele week

constant geopend met diver-

se activiteiten en exposities.

Het duo kan dan ook terugzien

op een zeer geslaagde week
die volgend jaar voor zijn derde

editie zal gaan.

Trade Aré
WEEKAANBEDNG

Toyota Corolla Station 1.6M6V L. Terra

bb.j. 1999, 172000km, €5950

nu €4950

WWW.TRADE-ARD.NL
SlOTflD

X
C
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Geldig t/m zondag 4 juni

Pinksterstol met 100%

amandelspijs € 4,95

• Roomboter appeltaartje

€5,95

• 10 zachte witte puntjes

€1,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Laat ons uw mening weten -

meld u aan voor het Digipanel

Meer info op www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

U
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Familieberichten

24 mei 2006

Ons kindje is geboren

Guusje Petera
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waar we van houden ^

Peter en Evelien de jong
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Kerkdiensten
I^iiiii

ZONDAG 4 JUNI (ie PINKSTERDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk,Ju//anaweg

10.00 uur dhr. P. Koenes uit Amsterdam

Protestantse gem. Aerdenhout

In verband met verbouwingswerkzaamheden

zijn de diensten verplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk,, Camp/aan Heemstede (onder voorbehoud)

10.00 uur Ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastores D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastores pastor C. van Polvliet

DINSDAG 6 JUNI

Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg jj

10.30 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

Burgerlijke stand

20 mei 2006 - 23 mei 2006
Gehuwd:

Van Straten, Alexand er HendrikusJohannes, en

Hoge nes, Shirley Jannetje Maria

Geboren:

Sijmen Hugo, zoon van: Huft, Raymundus Silvester

Maria en Du Pau.Marije Petronella Theresia

Kick, zoon van: Eerhart, Paul en Schell,Tatjana

Overleden:

Barten.Gerardus Ph ilippus, oud 8ojaar

Cats, Harry Paul, oud 71 jaar

H uitzing, geb. Kok, Elizabeth Francina, oud 85 jaar

n Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk BV
Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net BV,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 36136

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra ir

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

JUNI Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Do 1 ^B 03.40 07.50 16.09

Vr 2 - 04.10 08.28 16.38

Za 3 ^B 04.28 09.29 17.09

Zo 4 - 05.08 10.28 17.59

Ma 5 ^B 06.09 11.38 19.11

Dl 6 00.08 07.08 12.54 20.19

Wo 7 01.20 08.30 13.50 21.34

Do 8 02.10 09.30 14.30 22.29

Hoog
water

20.20

20.58

21.49

22.48

RTVN-H
KJlDID*rt NDDHrj-HOLLA.NI]

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl

'Kluun'

signeert bij Bruna

De bekende Nederlandse schrijver Kluun komt

zaterdag 10 juni naar Bruna Balkenende aan de

Grote Krocht om zijn nieuwste boek 'De Weduwnaar'

te signeren. Tevens bestaat de mogelijkheid om
zijn debuutroman 'Komt een vrouw bij de dokter' te

laten signeren.

Raymond van de

Klundert (1964), Kluun

voor intimi, was in een

vorig leven marketing-

man en startte zijn eigen

marketingbureau: Project

X. In 2001 verloor hij zijn

vrouw op 36-jarige leef-

tijd aan kanker. Kluun gaf

zich een halfjaar over aan

het nachtleven van

Amsterdam en I biza, tot

hij twijfels kreeg over het

helende vermogen van

deze manier van leven.

Hij verkocht vervolgens

zijn aandelen in Project

X en vertrok met dochter

Eva, toen 3 jaar, naar

Australië. Daar ging hij

schrijven, vooral 's

avonds, zittend voor de

camperwaarin zijn doch-

tertje lag te slapen.

Na anderhalf jaar schrij-

ven bood uitgeverij

Podium hem een con-

tract aan voor zijn

debuutroman'Komt Een

Vrouw Bij de Dokter', die

oktober 2003 uitkwam.

Het boek is het bestver-

kochte Nederlandse

romandebuut van de

afgelopen jaren, met nu

al meer dan 175.000

exemplaren. Binnenkort

zullen er filmopnames

van deze roman worden

gemaakt. Deze film

wordt eind 2007 in de

bioscopen wordt ver-

wacht. Het boek is in het

Duits vertaald en komt

dit jaar uit in Engeland,

Frankrijk, Zweden,

Denemarken,

Noorwegen, Griekenland,

Israël en Tsjechië.

bruna
Kluun zal zijn boeken

tussen 14.30 uuren 15.30

uur bij Bruna Balkenende

signeren.

Na regen komt...

Zandvoort (A)live!

De opening van het strandseizoen afgelopen zaterdag 27 mei

was door het onberekenbare Nederlandse klimaat niet geheel

in zomerse sferen. In eerste instantie zou Zandvoort (A) live

plaatsvinden op het Badhuisplein, maar door weersomstandig-

heden was het evenement verplaatst naar een grote partytent

naast Bruxelles aan Zee (strandpaviljoen 14).

Door Stephanie Vork

Zandvoort (A)live coverband Boulevard

Ondanks kou, regen en wind

was het een groot succes.

Floortje, bekend van ld o Is en

de Vrienden van Jan Smit,

Simon en Nick, hadden het

publiek al uitermate goed ver-

maakt en de coverband

Boulevard deed daar nog eens

een schepje bovenop. Deze

band maakte het publiektwee

uur lang aan het dansen en

zingen. Jong en oud, Zand-

voorter en toerist, iedereen

zong uit volle borst mee met

bekende nummers van Anouk,

The Beatles en Meat Loaf. De

band over zichzelf:"Boulevard

is een Friese live band die u

meeneemt op reis langs de

mooiste en meest herkenbare

hits van de muziekgeschiede-

nis." Dat het buiten de tent

niet zo zomers was als het

eigenlijk zou moeten zijn, was

niet erg meeralsjeeenmaal

binnen stond. Gezellige sfeer,

leuke meezingers, niette druk,

niet te rustig.

Cartoon

Als klap op de vuurpijl, stond

in de aankondiging, zou er

vuurwerk zijn op het strand.

Rond 23 uurverzamelde al een

groep mensen zich op de bou-

levard in afwachting hiervan.

Om 23.30 uur, toen het spekta-

kel zou beginnen, werd aan het

wachtende pu bliek verteld dat

het weer helaas te slecht was,

te veel wind. Geen vuurwerk

dus. Binnen in de tent was wei-

nig te merken van een teleur-

stelling. Zelfs toen Boulevard

al weg was, bleef men 'Hey

Jude'zingen.

Zondag 25 juni, 30 juli en

27 augustus zullen bij de

strandtenten Skyline, Bruxelles

en Mango's de volgende

Zandvoort (A) live's plaats-

vinden.

Hopelijk dan met blote voetjes

in het zand, haren nat van het

zeewater, verbrande schouders

en een verfrissend rosétje in de

hand.

Hans van Pelt

SEIZOEN GEOPEND

Marieke Akerboom
naar Huntsville

Onze plaatsgenoot Marieke Akerboom is door het winnen van

een afvalquiz geselecteerd om van 21 tot 29 juli aanstaande

deel te nemen aan een internationaal 'Space Camp' in Huntsville,

Alabama. Zij zal, samen met een jongen en een docent,

Nederland vertegenwoordigen op het Space Camp.

Akerboom is door de selectie-

commissie uitgekozen omdat

zij goed Engels spreekt en

geïntresseerd is in wetenschap

en techniek. De wedstrijd

was uitgeschreven door Space

Expo in Noordwijk dat op

zoek is naar jongens en

meisjes tussen 15 en 18 jaar

die ons land bij het Space

Camp kunnen vertegenwoor-

digen.

Afgelopen Hemelvaartsdag

kon iedereen die aan deze cri-

teria voldeed zich inschrijven

voor de afvalquiz. Akerboom
voldeed volgens de jury het

beste aan de criteria. In het

juryrapport werd zelf aange-

geven dat zij misschien wel

eens de eerste vrouwelijke

Nederlandse astronaut zou

kunnen zijn. Zij zal in Hunts-

ville, samen met vertegen-

woordigersvan 25 andere lan-

den, deelnemen aan allerlei

activiteiten die met ruimte-

vaart te maken hebben. Zo

wordt er een Spaceshuttle

missie uitgevoerd naar het

International Space Station,

dat op ware grootte is nage-

bouwd. Ook doen ze ruimte-

experimenten, leren ze veilig

raketten bouwen en krijgen ze

survivaltraining voor het geval

een ruimteveer een noodlan-

ding moet maken.

Een van de dingen die voor

Zandvoort belangrijk zouden

kunnen zijn, buiten dat ze in

Zandvoort woont, is een ver-

plichte presentatie over

Nederland in, Zandvoortse,

klederdracht. Zij wil proberen

om Zandvoort bij de

Amerikaanse astronauten

bekend te maken. Misschien

kan zij de Nederlandse astro-

naut And ré Kuipers wel bena-

deren om Zandvoort bij zijn

collega's te promoten.

'Valse' 2 euro munten
in omloop

De laatste tijd worden de

Zandvoortse winkeliers over-

spoeld met'valse'2 euro mun-

ten. Ze zijn weliswaar niet echt

vals, want het zijn of waren

legitieme betaalmiddelen in

onder meer Italië en Rusland

van voor de invoering van de

Euro als betaalmiddel. Echter:

nu zijn ze niets, of zo goed als

niets, waard.

In de drukte kunnen kassame-

dewerkers niet altijd direct

zien of het aangeboden geld-

stuk goed is of niet. De regio-

politie kent het probleem maar

zegt er niets aan te kunnen

doen. Ze adviseren het winke-

lende pu bliek, en de kassame-

dewerkers, extra alert te zijn

en te melden als ze een 'fout'

geldstuk krijgen of hebben.

Nieuwe Herbie afgeleverd

bij Auto Strijder

De driejarige Marith

Westra heeft een

doorVolkswagen uit-

geschreven teken-

wedstrijd gewonnen.

Zij mocht uit handen

van locale VW-dealer

Ed Strijder een hagel-

nieuwe elektrische

'Herbie' ontvangen.

St r ij d e r:

"

I k heb nu de

jongste VW-kla nt van

Nederland in mijn

bestand!"

^^^^^Rï»

—11

Column

Forten bouwen in

Zandvoort

Met emmer en scheppen.

Tassen etenswaren en drin-

ken gingen we naar het

strand. Jaren en jaren

geleden. Een gesleep van

jewelste. Maar een lol dat we
hadden! De strandtenten

waren nog niet van die

trendy locaties. Us, fris en

koeken kon je krijgen. Soms

een broodje kaas of ham.

Maar met een sliert kinderen

erbij nam je alles gewoon

mee. Tóén al. Nu nog steeds

zie ik aan de grote koeltassen

die worden meegesleept.

Bouwden forten. Met zijn

allen schepten we aan een

hoge berg. Met een extra

wal ter versterking tegen de

zee. Die woest probeerde

ons fort klein te krijgen.

Spannende momenten.

"Zand erbij", gilden we wan-

hopig. Aankloppen. Wéér

extra zand ertegen. Stukken

aangespoeld hout versterk-

ten de linie. Maar de zee won

altijd. Ons fort stortte in als

een kaartenhuis.

In het kader van de week

van de zee, werd er een

fortenbouw wedstrijd ge-

organiseerd. Leuk idee. Alleen

gooide het weer roet in

het water. Een fikse hagelbui

verstoorde het plezier.

Was dat vroeger ook?

Slecht weer? Ik herinner me
alleen nog de mooie dagen.

Zandbouwwedstrijden. Ook

een fenomeen. We maakten

de mooiste creaties. Regen en

hagel zijn daarbij uit mijn

gedachten gewist. Misschien

onthoud je alleen maar beter

de positieve dingen. Het

plezier. De mooie dagen in

je leven. En dat is maar

goed ook. Na deze sombere

weken hopen we met zijn

allen op mooie, zomerse

dagen. Vooral voor de strand-

pachters. Zodat we kunnen

zeggen: die zomer van 2006?

Vergeten we nooit meer.
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3+5 Pinksterraces,

Circuit Park Zandvoort.

ZAan de start komen de bekende

raceklassen, waarin gestreden zal

D worden voor de diverse nationale

kampioenschappen.

Tevens is de BRL V6 en Light present.

7-9 Italia a Zandvoort,

Circuit Park Zandvoort.

10 Signeersessie van KLUUN.

DZijn nieuwste boek 'De Weduwnaar' en zijn

bestsellen'Komt een vrouw bij de dokter'.

Bruna Bal kenende, 14.30 - 15.30 uur

10 Studio 118 danst...

Uitvoeringvan de dansschool van Conny

Lodewijks.

Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,

k aanvang 19.30 uur. Bel voor kaarten:57i25g8

11 Kerkplein Concert: FEEST!

Gevarieerd koorconcert. Haarlems Klein

Koor o.l.v. Martine des Tombe. Protestantse

kerk. Aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk.

Jaarlijke buiten-rommelmarkt

bij Pluspunt, 10.00 - 15.00 uur.

JULI

7-9 A" Dutch Porsche Days, Circuit Park

Zandvoort. Het gehele weekeinde

staat in het teken van Porsche.

O Kerkplein Concert: Concert voor klein en groot.

Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Al ex Vermeulen.

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk

I
2

Gevraagd:

Vakantiemedewerkers/sters

voor weekend en zomerseizoen

Fishpoint
Kerkplein 1

573 55 66

Goede verdienste!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Q£1 KtpnrtTTvriiLüin /<ïö\

www.JutotuMJrtj (zandvoo rt.nl

Ruud Zander

Schoonmaakbedrijf B.V.

Zoekt voor Holland Casino

Zandvoort

Oproep MEDEWERKER/STER
VOOR GLAS/GARDEROBE

DIENSTEN
EN

OPROEPMEDEWERKER/STER
VOOR DE SPOELKEUKEN

Werktijden in overleg.

Goede verdiensten!

Info en sollicitatie via

www.ruudzander.nl

Prijsvraag bij Boudewijn's Visservice 7 / f

Hoeveel euro brengt het ie haringvaatje dit jaar op?

iDegenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt beloond

met een heerlijke verrassing. Oplossingen kunnen tot en met 15 juni 2006

worden opgestuurd naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat i,20/|.iCK te

Zandvoort, of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.

Sandd
Htf op Mn na giwltfe pi»1l»d(l|f Win Nederland.

zoekt

Postbezorgers
lil

ZANDVOORT

Als parttime postbezorger bieden wij fou

een aantrekkelijke vergoeding
Gen je dinsdagen vrijdag beschikbaar,

neem dan contact op met Sandd via

0800 - 726 33 28
dialis

Omkijk op www, sa n cl cl , n I

Aanmeldingen uil andere plaatsen zijn ook welkom.

ÖZANDVOORTSE
Courant

De Zandvoortse Courant

zoekt

redactiemedewerkers M/V
die op free-lance basis artikelen schrijven

voor deze veel gelezen krant.

Interesse?

En heb je enige ervaring of

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:

redactie@zandvoortsecourant.nl

en wij bellen spoedig terug

voor het maken van een afspraak

Komende week gesprekken
bestuurskrachtmeting en

samenwerking

Komende week zal gedeputeerde Albert Moens de gemeenten

Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal bezoeken om met de

drie presidiums te praten over regionale samenwerking en

bestuurskrachtmeting. Moens wil deze gesprekken afzonder-

lijk en tegelijkertijd voeren zodat er bij de politiek en de

burgers een beeld ontstaat van provinciale dwang. Aanleiding

zou zijn de tekortschietende bestuurskracht van de gemeente

Bennebroek.

Burgemeester Rob van der

Heijden heeft al twee jaar

geleden in zijn nieuwjaarstoe-

spraak gezegd dat er binnen

de regio Kennemerland zuid

één grote gemeente moet

komen. Hij sprak toen op per-

soonlijke titel en heeftdaarna

van de raad te horen gekregen

dat Zandvoort daar niet van

gediend is. Misschien wel

samenwerking maarzeker niet

ontgaan in één gemeente.

Zandvoort wenste zijn eigen

identiteit te behouden.

In de tussenliggende twee jaar

heeft de Commissaris van de

Koningin in Noord Holland,

mr. H. Borghouts, zich ook al

eens in het openbaar uitge-

laten over een dergelijke

kwestie. Hij is van mening

dat er eigenlijk geen plaats is

voor gemeenten kleinerdan

35.000 inwoners.

En dan nu de 'overval' van

gedeputeerde Moens, althans

zo ziet het CDA het, maar niet

alleen die partij. De christen-

democraten hebben begin

deze maand een brief aan

het college geschreven toen

bekend werd dat Moens naar

Zandvoort en omliggende

gemeente zou komen om over

deze zaak te praten en vroegen

in eerste instantie om de stra-

tegievan het college in dezen.

Het CDA in de brief: "Geacht

college het verbaast ons dat

dit de wijze is van communi-

ceren van de provincie en dat

het college van B&W van

Zandvoort hier blijkbaar onvol-

doende adequaat op inspeelt.

Het bevreemdt ons dat er een

aantal gesprekken moeten

plaatsvinden op één en dezelf-

de datum en afzonderlijk. Het

lijkt wel een 'overval', alsof we
zomaar met de benen5 op

tafel even over deze problema-

tiek gaan praten en elke

gemeente op zijn eigenwijze

met deze materie om kan

Gedeputeerde M oens

gaan. Wij zijn van mening dat

gezien de omvang van onze

ambtelijke organisatie en onze

unieke positie in Kennemer-

land dat onze bestuurskracht

in principe voldoende zou zijn."

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)

heeft een discussiestuk

geschreven. Daarin stelt hij dat

in zijn ogen de problematiek

van het zelfstandig voort-

bestaan van gemeenten in

onze regio, 'vrij abrupt op de

agenda is geplaatst'. Bouberg

Wilson in zijn inleidend stuk:

"Op allerlei niveaus zijn er

inmiddels intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden tot

stand gekomen. De raad werd

daar naar mijn mening on-

voldoende bij betrokken. Een

discussie over wenselijkheid,

voor- en nadelen en devraag

of dergelijke samenwerkings-

vormen alleen operationele

doelen dienen of dat er ook

andere belangen spelen, lijkt

dringend gewenst."

Gisteren is het stuk van

Bouberg Wilson besproken in

de commissie Projecten &
Thema's. De uitslag van de dis-

cussie kon helaas om techni-

sche redenen niet meer in deze

krant opgenomen worden.

Komende week zal er meer

bekend zijn. We houden u op

de hoogte!

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Wakker gekust

Tijdens het 700 jarig bestaan

van Zandvoort in 2004
is door Kees Verkade en

BurgemeesterVan der Heijden

het winnende kunstwerk van

de 'Ver ka de Zandvoort 700
Cultuurprijs' onthult bij het

Zandvoorts Museum. Het

bronzen beeld met de'kop'

van onze dorpsomroeper

Klaas Koper blijkt erg in trek

te zijn. Menig toerist wil

met de fotogenieke Klaas

vereeuwigd worden. Een

Kaapsverdische schone die

met een grote groep het

Zandvoorts Museum bezocht,

probeerde de beeldige Klaas

wakkerte kussen. Het is haar

niet gelukt, onze Klaas bleef

er stoïcijns onder.

Onhandig
Per 1 januari 2006 zijn het

activiteitencentrum AKZAen
de Stichting Welzijn Ouderen

Zandvoort (SWOZ) gefuseerd

en zijn onder de nieuwe

naam Pluspunt verder

gegaan. Een goede zaak.

Alleen vraag ik me af waar-

om na een halfjaar de twee

website's niet gezamenlijk

zijn. Men gebruikt ieder voor

zich nog zijn oude website.

Dit is zeer onhandig voor de

gebruiker die op zoek is naar

diverse informatie. Misschien

moet men ook daar even

wakker gekust worden?

Niet te laat

Het is nog niet te laat om
uw mening te geven. Want
het overkomt u vast wel

eens. U leest of hoort dat de

gemeente Zandvoort een

besluit heeft genomen en u

denkt ... jammer dat ze niet

eerst mijn me-

ning hebben ge-

vraagd. Dan is er

goed nieuws voor

u! Binnenkort is

het mogelijk om
uw mening over

actuele kwesties

Jvia de Digipanel

te geven. Het is

voorde gemeente

een nieuw instrument om
inzicht te krijgen hoe de

burger over bepaalde onder-

werpen denkt. De onderwer-

pen kunnen met van alles te

maken hebben;van leefbaar-

heid in de buurt, onderhoud

van de openbare ruimte via

sport- en cultuurdeelname

tot gemeentepolitiek. Meld u

aan! U moet wel in het bezit

zijn van een e-mailadres

en internetverbinding, in

Zandvoort wonen en boven

de 18 jaar zijn. Dat is toch niet

te veel gevraagd om mee te

doen?

Net iets te laat

Op 25 mei stond het Circuit

Park Zandvoort bol met dui-

zenden auto-enthousiasten

en hun fraaie bolides tijdens

het Zandvoortse 'Festival of

Speed'. De massale opkomst

van deelnemers en publiek

voor deze legale 'straat race'

was een goede zet volgens

de Stichting Do Dare en het

Circuit Park.de organisatoren

van het evenement. De

Foto: Chris Schotanus

bezoeker van de gefotogra-

feerde auto zal dit niet

beamen. Na afloop van het

Do Dare evenement op het

circuit moest de onfortuinlij-

ke bezoeker afscheid nemen
van zijn auto. Op de parkeer-

plaats achter het circuit brak

er brand uit in zijn auto. De

Zandvoortse brandweer was

er snel bij maar kon niet voor-

komen dat de auto nagenoeg

totaal uitbrandde.

Hondenvrijgebied

Opeens valt het op dat er

teveel maar ook te weinig

verkeersborden in Zandvoort

staan. Tijdens deWeekvan de

Zee had kunstenaar Ton

Timmermans in de zeereep,

als kunstobject, diverse

verkeersborden geplaatst. Of

daar ook het bord tussen

stond met de tekst 'honden-

vrij gebied' is me ontgaan.

Wel viel het me op dat het

bord met deze tekst op het

Badhuisplein is verdwenen.

De honden kunnen in dat

gebied weer lustigvrij rond

scharrelen. Als dank voor deze

vrijheid is op het schelpen-

paadje hun 'kunstobject' te

bewonderen.

Laat maar liggen

De grijze vuilnisbakken die

's maandags geleegd worden,

waren overvol en er stond

een flinke storm. Deze

combinatie ontaarde in

rond slingerend vuil over

de rijweg. Toevallig reed

er een veegwagen in de

straat dus normaliter zou

de troep snel opgeruimd

worden. Niets

van dit alles.

De wagen reed

keurig, tot drie

maal toe, om het

vuil heen. Daar

waren de twee

heren kennelijk

niet voor inge-

huurd. De zeven

bezems bleven

onaangeroerd

achter in de veegwagen

staan. IJverige burgers heb-

ben de rotzooi alsnog op-

geruimd, want 'schoon

en rein zal het Zandvoorts

wegdek zijn!'

<fa
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No een korte onderbreking, is vinoioge Judith van Celder weer

gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week

twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens

de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en

een 'wijn van de maand' selecteren uit deze streek.

Wijnstreek onder de loep: Limburg
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Het zuiden van Limburg met zijn heuvels en dalen heeft misschien wel het verrassendste

landschap van Nederland. Hier vindt ual snel meerdan tien wijngaarden, verspreid overeen

gebied van circa vijftig kilometer lang. Deze wijnbouw zou aan het begin van onze jaartel-

ling al zijn geïntroduceerd door de Romeinen. Afgezien van zo'n vijf professionele wijnhui-

zen, zijn het tegenwoordig voornamelijk liefhebbers die hun eigen wijn verbouwen.

U kunt hier een prachtige

route rijden met de auto

langs de diverse wijn-

gaarden, waarbij u start

bij het prachtige Chateau

Neercanne (i) dat ten zuiden

van Maastricht ligt. In deze

wijngaard wordt alleen de

druivensoort Pinot Noir

verbouwd. Het Chateau met

zijn prachtige tuinen is op

zich al een bezoek waard.

Bovendien beschikt het over

een goed restaurant en een

prachtige wijnkelder in de

mergelgrotten.

Vervolgens kunt

u een bezoek

brengen aan

het monu-
mentale

wijngoed

Hoeve

Nekum (2)

n a b i

j

Maastricht

waar sinds

1988 op

ambachtelijke

wijze witte wij-

nen geproduceerd

worden die al diverse

prijzen gewonnen heb-

ben. Een gedeelte van de

hoeve is ingericht als wijn-

kelderen van de graanzolder

is een proeflokaal gemaakt.

Wijngaard Apostelhoeve (3),

de volgende wijngaard op

onze route, is bij de meeste

wijnkenners wel bekend. Dit

is de grootste wijngaard van

Nederland op de hellingen

van de Louwberg. Hierwor-

den vier mooie, droge, witte

wijnen gemaakt van de

Riesling, Auxerrois, M ü I Ier-

Th u rgau en Pinot Gris druif.

Deze maand wil ik u de

Riesling 2003 aanbevelen

die uitstekend samen gaat

met asperges, waarvoor het

toch de maand bij uitstek is.

v Deze is verkrijgbaar bij

Wijnkoperij Henri Bloem aan

de Kleverlaan te Bloemendaal

voorde prijs van €9,50 de fles.

Na een bezoek aan de Apostel-

hoeve vervolgen wij onze route

naar één van de oudste

wijngaarden van Nederland,

op de oosthelling van de Sint

Pietersberg, Klooster Slavante

(4). De etiketten van deze

wijngaard worden ieder jaar

door een andere kunstschilder

4 '?*£-

m*4# D —

ontworpen. Onze rondrit is

niet compleet zonder een

bezoek aan Stadswijngaard

Thiessen (5) die midden in

Maastricht ligt en waar rode

wijn wordt gemaakt van de

Gamay en Pinot Noir druif.

De verschillende wijnen

rijpen hier in de eeuwenoude

mergelkelders.

Van Maastricht rijden we over

de N278 naarCadieren Keer

waartegen de helling van de

Keerberg de circa zeven-

honderd druivenstokken van

Domein Backerbosch (6) staan.

In de nabij gelegen keldergrot-

ten ligt hetWijnmuseum met

oude flessen, wijnpersen en

vaten. Hierna doen wij wijn-

gaard Stockhemer Wingert

(7) aan die in Schin op Geul

ligt en vervolgens Limburgs

hoogstgelegen wijngaard

Fromberg (8) in Ubachsberg.

Deze laatste verzorgt zelfs

een buffet of een picknick in

de wijngaard!

Op een oud terras op

een zuidhelling in de vallei

de Geul, precies boven

Wahlwiller, ligt wijngaard

St. Cunnibert (9) met wijn-

stokken die afkomstig zijn

uit de Elzas.Ook hier kunt

u, op afspraak, wijn

proeven, kopen en

de wijngaard

bekijken. Onze

reis eindigt in

Wittem waar

zich de laat-

ste twee

wijngaarden

bevinden:

Hubertus (10)

en Wittemer
^—' Wahlwiller (11).

^f£H ie r worden excur-

sies en rondleidingen

gehouden in de wijn-

gaarden compleet met een

kleine wijnproeverij met wat

hapjes.

Over de meeste wijngaarden

die ik hierboven genoemd
heb, kunt u op Internet na-

dere informatie opvragen.

Op afspraak kunt u de wijn-

gaarden bezoeken en een

rondleiding krijgen op het

wijngoed, door de wijngaar-

den en eventuele kelders.

Wijn van de maand mei:

Riesling 2001 -

Apostelhoeve. (€ g,so)

Te koop bij Wijnkoperij

Henri Bloem aan de

Kleverlaan te

Bloemendaal

J.van Gelder (vinoloog)

Eerste 'Slag der Zeven Heuvelen'
onder barre weersomstandigheden

Woensdagochtend 24 mei vond in het kader van de Week van

de Zee, de 'Slag der Zeven Heuvelen' plaats. De strijd tussen de

groepen 8 van 5 Zandvoorste basisscholen, de Mariaschool was

verhinderd, vond plaats onder barre weersomstandigheden.

Een stevige, en soms stro-

machtige, wind en zelfs hagel

teisterden de leerlingen. Deze

hadden daar echter niets van

en bouwden met veel energie

en vol enthousiasme de'kaste-

len'op het strand voorde pavil-

joens Th alassa, paviljoen 19 en

Jeroen aan een stevigfort met

in het midden een schoolvlag

die zo lang mogelijk moest blij-

ven staan. De vlag van de

Hannie Schaft school deed dat

het langst, waarmee zij win-

naarvan de wedstrijd werden.

Voorde winnende school was

een speciale taak weggelegd.

De hele klas van de Hannie

Schaft school mocht bij pavil-

joen Jeroen meehelpen om de

vorige week in het Zeeuwse

Veere behaalde blauwe vlagte

hijsen. De winnaar ging ook

naar huis met een geldbedrag

van €700 beschikbaar gesteld

door hotel Zuiderbad.

De winnaars krijgen binnen-

kort nog een leuk aandenken

aan de dag. De verliezers hoef-

den niet met lege handen naar

huis. Elke school ontving een

bijzondere door Zandvoortse

beeldende kunstenaars be-

schilderde/bewerkte schep.

Politiebericht

Politie zoekt getuigen

Vrijdag 19 mei om 07.25 uur, vond op de Dreef in Haarlem een

aanrijding plaats tussen een personenauto, bestuurd dooreen

29-jarige man uit Zandvoort, en een 15-jarig meisje op een fiets.

Het meisje is met zeer ernstig hoofd- en rugletsel naar een

ziekenhuis vervoerd. Daar is zij woensdag 24 mei aan haar

verwondingen overleden. De bestuurder van de auto is door

de politie aangehouden.

De aanrijding vond plaats op de

Dreef ter hoogte van de

Hazepaterslaan. Daar stak het

slachtoffer de rijbaan over. De

automobilist reed met zijn auto

overde Dreef in de richtingvan

het centrum van Haarlem.

met name de bestuurder van

een witte Peugeot. De bestuur-

der heeft zijn auto na de aan-

rijding stilgezet op de

Paviljoenslaan, nabij de Dreef.

Hij heeft de aanrijding hoogst-

waarschijnlijk zien gebeuren.

De politie stelt een onderzoek Hem, maar ook andere getui-

in naar de precieze toedracht gen wordt dringend verzocht

van de aanrijding en is daarom contact op te nemen met de

op zoek naar mensen die Haarlemse politie, tel. 0900-

getuige zijn geweest van de 8844 of met de anonieme

aanrijding. De politie zoekt tiplijn 'M', tel. 0800-7000.
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Lijfspreuk:

De eindbestemming in het leven is

niet naar het om gaaiHetgaat erom

hoc je de reis er naartoe maakt

G^Dp^ti tbengtu,

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 57

Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

al begc

Wij presenteren iets nieuws voor lijfen Men,

Dit keer worejt besproken toekomst, verleden en het heden.

Via 4e tarotkaart of uw hand,

Wordt 4e situatie subtiel belicht, van elke kant.'

Wij hebben Indiase C ba i de ayurvedisebe- en

verse munt thee, Drinkt u mee?

Ons nieuwe zuu r4esembroo4
Maakt ons assortiment broo4 écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op bet naturelstrand-

'Vanaf 24- mei, elke woensdag vanaf 13.00,

voor meer info belt u Ganpati: 06-54-270763

WWW.g^np^ti.nl
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Jeroen
t<ynJw»rt

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Maand juni

Elke maandag Biefstuk
Elke woensdag Saté

Elke vrijdag Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub msritïme

Hftttekpm»(p2ll.K Zondag 16 juli 2006

Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl

Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur G>
Strandpaviljoen 23 T. 023 57 1 57 07

DU-Ï7LHM

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren wan uw jubileum of feestje.

Voor foto's en live webcam
www .wanderenkarin . n I

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax

571 31 72

Mobiel

06-54264259
Voor al uw
behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen,

oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Gevraagd:

Meisje (scholiere)

voor de bediening,

± 18 jaar.

Harocamo

Kerkstraat 14.

Tel: 57121 02

h
ï

Te huur:

twee kam er-a pp
in Zandvoort (ca. 35 m 2

)

met eigen k/d/t en

tuintje (z).

Huurprijs

€ 550,- excl. p.m.

Geschikt voor

werkende

jonge dame.

Tel: 06-51 2741 48

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

JRRELS INVULBON
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam

(Bedrijfsnaam)

Telefoon.

Loodste koop: Voltastraat 7 te Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2
- Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734

Loodste huur: Voltastraat 7 te Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Huurprijs € 1.500,-- per maand
06 54 621 734

F.B. Weenink, huisarts

Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort

Tel. 5712499

Wegens vakantie is de

praktijk gesloten

1 juni t/m 9 juni 2006van

Voor waarnemingen:

A t/m K: dr. Scipio

(tel. 5712058)
L t/m Z: dr. Van Bergen

(tel. 5719507)

De BIAmed spreekuren gaan wel door.

Houd u rekening met extra blikken

maaltijd vervangers, deze kunt u in

deze periode alleen tijdens de BIAmed
spreekuren aanschaffen!!

JONG IN ZANDVOORT
Tekst en foto Nel Kerkman

Zeg nooit, nooit want op de valreep is er een spontaan verzoek

bij de redactie binnen gekomen om mee te doen aan Jong in

Zandvoort. Mariëlle Visser mailde dat ze erg graag geïnterviewd

wilde worden en zo is zij de 70ste jongere en dat is een mooi

getal om deze rubriek af te ronden. Mariëlle Visser is geboren

op 16 november 1989 en woont bij haar ouders en haar zuster

Chantal in Zandvoort.

Mariëlle Visser

School

Mariëlle haar basisschool was

de Hannie Schaftschool en nu

studeert ze 4 VWO bij het

Coornhert Lyceum in Haarlem.

Overtwee jaar doet ze examen

en daarna wil ze een jaar

een wereldreis gaan maken.

Bijeenkomst voor

ondernemend Zandvoort

Opdonderdagijuni aanstaan-

de organiseert Ondernemers-

vereniging Zandvoort (OVZ)

vanafi8.oo uureen Business

to Business borrel in café Koper

aan het Kerkplein. Dit initita-

tief biedt ondernemers de

mogelijkheid om met elkaar

kennis te maken, ideeën uitte

wisselen, activiteiten op te

pakken en te brainstormen

over hoe men Zandvoort nog

beter op de kaart kan zetten.

Want, zo luidt de filosofie van

de ondernemersvereniging,

van een beter Zandvoort

profiteert iedere ondernemer.

Het is de bedoeling dat de

borrel ieder kwartaal wordt

gehouden op steeds een ande-

re locatie binnen Zandvoort,

zodat men ook de gelegenheid

heeft andere ondernemers te

leren kennen in hun eigen

omgeving. Tijdens deze net-

werkborrels bekostigt de OVZ
de hapjes en betaalt men zelf

de drankjes.

Zandvoort in Beeld
Op www.zandvoortinbeeld.nl

zijn foto's en film te bekijken

van de opening van het raad-

huisplein en de voorjaarsmarkt

(Zondag 28 mei) én de over-

handiging van de 'Ouality

Coast' vlag op zaterdag 27 mei.

De demonstratie van de red-

dingsmaatschappij leverde

prachtige plaatjes op die u niet

mag missen. Tijdens de offici-

ële opening van het raadhuis-

plein en de voorjaarsmarkt

nam onze fotograaf de kans

waar. Hij heeft Zandvoort

vanaf de 50 meter hoge sky-

box op beeld vastgelegd. Met

recht een 'vogelvlucht'.

U vindt de foto's, en een film-

verslag, in de webalbums van

www.zandvoortinbeeld.nl

Snel terugblikken, nagenieten

of zien wat u gemist heeft.

Uiteraard niet in haar uppie

maar met nog een paar vrien-

den. Daarna wil ze haar studie

vervolgen en wat de keus dan

wordt? Daar is ze nog niet uit.

Ze twijfelt tussen toneel of

rechten. Dat zijn wel twee

uitersten en het een heeft

totaal niets met het ander te

maken. De keus van een studie

rechten wordt dan wel richting

advocaat/jurist maar daar

heeft ze verder nog niet zoover

Zandvoortse Courant

naar een toneelvereniging toe.

Maar buiten deze plannen is

Mariëlle ook actief met thea-

terdans bij Dance Masters de

Vos in Haarlem. Momenteel is

ze aan het oefenen voor een

uitvoeringvan Chicago.waar

je gezamenlijk de geografie

voor maakt. Vroeger heeft ze

getennist maar dat is verleden

tijd, ze squasht nu met Jelle en

Ken in Center Parcs. Eén keer

per week krijgt ze keyboard les

bij New Wave. Verder heeft

Mariëlle een bijbaantje in een

kinderdagverblijf in Haarlem

waar ze de kinderen eten geeft

"Jammer dat ergeen kermis meer is in

het centrum van Zandvoort"

nagedacht. Op het Coornhert

is Drama een examenvak en

daar heeft Mariëlle geen pro-

blemen mee. Wel vindt ze de

exacte vakken erg moeilijk maar

ook daar zal ze examen in moe-

ten doen, dus dat betekent nu

extra lessen om bij te blijven.

Interesse's

Samen met Miranda Hofstra

wil ze een cabaretgroepje gaan

oprichten en daar heeft ze

echt zin in. Als het cabaret

niet lukt dan wil ze misschien

en met ze speelt. Ze doet het

pas drie maanden maar ze

vindt het nu al leuk. Het bui-

tenland blijft lokken want als

au pair ergens werken lijkt haar

ook wel wat. Trouwens aan het

einde van de zomervakantie

gaat ze samen met Susan

Aukema twee weken werken

in een Abdij in Frankrijk. Het

werk bestaat uit koken, kinde-

ren vermaken en nog andere

klussen. Gelukkig heeft ze 's

middags vrij zodat ze ook nog

kan genieten van de omgeving.
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Zandvoort
De muziekkeus van Mariëlle is

jazz, de jaren 70 en pop. Ze

vindt, net zoals ik, het vreselijk

dat de hardrockband Lordi uit

Finland bij het Eurovisie

Songfestival gewonnen heeft.

Een dieptepunt vindt Mariëlle

het. Wel gaat ze naar de

Zandvoortse muziekfestivals

maar ze is kritisch wat de

muziek betreft. Trekt de

muziek haar niet dan gaat ze

er niet heen. Mariëlle mist de

kermis, waar het altijd gezellig

toeven was. Ze vindt het jam-

mer dat door geluidsoverlast

de kermis niet meer in het

centrum terug komt. Verder is

Zandvoort een fijn dorp maar

ze weet niet of ze hier haar

draai kan vinden. Wat al

een keer gezegd is; eerst de

wereld verkennen. Daarna is er

genoeg tijd om verder rond te

kijken en serieus na te gaan

denken. Wordt het cabaret,

rechten of toneel? Wie weet

is er over een paar jaar mis-

schien een nieuwe rubriek

"Terugblik op de Zandvoortse

jongeren". Dan is Mariëlle niet

de laatste maar de eerste

die ik uitnodig om te vertellen

wat haar keus uiteindelijk

geworden is.

Voorjaarsmarkt een groot succes!
Ruim driehonderdvijftig marktkramen, artiesten, zangkoren,

kermisattracties en duizenden bezoekers maakten er afgelo-

pen zondag één groot feest van. Het voorjaarsfestival kreeg ook

ook de steun van de weergoden die met een fris briesje en een

zonnetje voor uitstekende weersomstandigheden zorgden.

Al vroeg stroomden de markt-

bezoekers toe om een wande-

lingte maken langs de kramen

en attracties in de Haltestraat,

Swaluëstraat, Kleine Krocht,

Louis Davidsstraat, Prinses-

seweg, Kerkplein en Kerkstraat.

De oorspronkelijk geplande

opstelling op het Bad hu is plein

bleef door de forse bries

beperkt tot een nostalgische

Foto: OvM Fotografie

attractie bestaande uit Ameri-

kaanse politievoertuigen en

een bus, aangevuld meteen
Jeep die nog had deelgenomen

aan de herdenking van de inva-

sie in Normandië in 1944.

Gezellige drukte

De vele koopjes, variërend van

een kettinkje tot tal van

attributen voor het komende

WK-voetbal, gingen vlot van de

hand. Als het ging om grotere

uitgaven werd even goed ge-

keken of het beoogde artikel

soms elders goedkoperte koop

was. In de middaguren nam
de gezelligheid toe, omdat
vermoeide marktbezoekers

de gezellige drukte vanaf een

terrasje bekeken.

Bushalte

Het openbaar vervoer was

voor één dag 'verbannen' naar

de Hogeweg waar voor het

politiebureau een tijdelijke

bushalte was ingericht, die

gemakkelijk gevonden kon

worden. Ook na afloop bleek

de organisatie uitstekend voor

elkaar, want de honderden

kramen werden in een paar uur

op een doeltreffende manier

opgeruimd. Toch waren er

vooral na afloop veel klachten

over voornamelijk het achter-

gelaten vuil. De straten en

pleinen waren bezaaid met los

vuil en volle vuilniszakken.

Deze situatie was ook de

volgende ochtend nog aan-

wezig.



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

is
at'

e

Welzijnsorgaj" ft

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Kinderdisco (locatie Noord 577 7; 13)

Ouders, verzorgers,oma's,opa's,vrienden enz. Is uw (klein)

kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt geweest?

Nee? En waarom niet? De leukste en langstlopende disco

in Zandvoort voor kinderen vanaf 7jaar.

Elke twee weken op vrijdagvan 19.00 tot 21.00 uur staat

een enthousiaste groep van vrijwilligers onder leiding

van een professional klaarom de kinderen een onverge-

telijke avond te bezorgen. Naast dat er natuurlijk gedanst

word zijn er ook thema avonden. Voorbeelden zijn o.a.

Pyama party, val ent ij nsdisco en dierendisco. De disco

wordt dan helemaal omgetoverd naar hetthema van dat

moment. Iets dat ieder kind zou moeten meemaken.
Kortom... kom een langs met uw zoon of dochteren neem
een kijkje bij dit 2 wekelijkse evenement voor alle kinde-

ren uit Zandvoort.

Hieronder de data voor de komende kinderdisco's

Vrijdag 2 juni Tropisch Carnaval

Vrijdag 16 juni

Vrijdag 30juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord 577 77 13)

Olub'n
Een nieuwe naam vooreen nieuwe club. ledere 2 weken

is er voorjongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt

tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maarook
dansen en luisteren naarjouw muziek. Dit = de plek waar

jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdagvan 20.00-22.00

uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem
je vrienden mee!!!

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord 571 71 13)

Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens

de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/De

Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer

dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief

programma aangeboden met een speciaal thema. De

vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt

voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 - 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30-11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan

chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.

Klusjes in huis of tuin

Ondersteuning en hulp

Komt u er zelf niet uit?

WonenPlus helpt u met iedere vraag,

met vrijwilligers of betaalde dienstverleners

Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd

wordt?

Ook dan horen wij graagvan u.

V J

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Special»!

™ Stoten en in brook-

bcvcit igmgeo met
eigen rticntogedienst

bij U oon Huis

Tel: 023 - 571 24 IS

McfltogA völ^em Politie Keurmerk Vtihg Wanen

Hulim BwwvfH • UmJdtifi HMnwtwh loMhowt"

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

r H, WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

i£^* i5V-9mbMitw
fciiilmt'hiil Jilin
CirW»-0*4ArjAlft^l.4|ftm*l

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Filmprogramma
01 t/m 07 Juni

Dagelijks
13.30 & 15.30

Ice Age 2
The meltdown

l/Tk
Nederlands

[illf gesproken versie

Dagelijks
19.00

MlSSION;
IMPOSSIBLE

© Tom Cruise

Dagelijks
21 .30

INSIDE
MAN

Denzel Washington
I© Clïve Qwen

(verwacht
5 juli

|
OVER THE

HEDGE

MOV I E DIN N ER
Bioscoopkoart en
3-güngen diner
€19,00

QAFEf^JEUF

Circus Zondvoorï

2042 M. Zandvoort
I3IKtKlCBiMi:F>fstïi

www.circuszandvoort.nl

Zwitsers gospelkoor laat Zandvoort swingen
Haar onlangs overleden vader kan trots op haar zijn. De oud-

Zandvoortse Inge Schmid-Hilbers wist afgelopen donderdag-

avond samen met haar twee medesolisten en hun veelzijdige

zangstemmen het koorconcert een dimensie extra te geven.

Het Gospel Joy koor bracht met hun muzikale begeleiders een

goedgevulde Agatha kerk tot swingend enthousiasme.

Door Ton Timmermans en

Joop van Nesjr.

Onweerlegbaar was zij de ster

van de avond. De Stichting

Classic Concerts heeft dit

optreden in Zandvoort moge-

lijk gemaakt. Het Zwitserse

gospelkoor, met als solisten

Inge, Lilly en Stefanie, brachten

in de kerk een swingend

concert.

Voor de gelegenheid was het

doorgaans sacrale gebouw
omgedoopt tot een heuse

poptempel, compleet met pro-

fessionele geluidsinstallatie en

toneelverlichting. De lichttech-

niek zorgde voor een intieme

sfeer met op de juiste momen-
ten levendige lichtaccenten,

terwijl het (versterkte) geluid

soms helaas wat 'vlak' en

ongenuanceerd klinkt.

Twee miljoen voor musea in

Noord-Holland
De Provincie heeft geld beschikbaar voor Noord -Hollandse musea.

Er zijn reeds zeven musea-initiatieven gehonoreerd. De resteren-

de miljoenen liggen nog ongebruikt 'op de plank'. De gemeente

Zandvoort neemt vooralsnog een afwachtende houding aan.

door Ton Timmermans

Kunst en Cultuur voor een

groot publiek. Het Provincie-

bestuur steunt initiatieven op

het terrein van Kunsten Cultuur.

De overheid wil een zo breed

mogelijk publiek ermee in con-

tact brengen en heeft geld gere-

serveerd voor 'Verbetering van

het museumaanbod'.

"De gemeente Zandvoort

bekijkt momenteel of het bij de

provincie een aanvraag gaat

doen om in aanmerking te

komen voor een cultuursubsi-

die" zegt gemeentelijk woord-

voerder mevr. Danny van der

Reep. De sector Cultuur van de

Provincie laat weten dat het ten

alle tijde verstandig is om sub-

sidie aan te vragen ten behoe-

ve van initiatieven van musea

die wel een regionale uitstraling

moeten hebben. "Momenteel zit

in de poti,g miljoen euro;daar-

bij geldt dat op is op". De pro-

vincie Noord-Holland ontwik-

kelt ideeën, steunt projecten

en stimuleert samenwerking

van organisaties om ervoor te

zorgen dat iedere inwoner van

Noord-Holland een prettig

leven kan leiden. Omdat ont-

spanning daar ook bij hoort,

zet de provincie zich in voor

een zo ruim mogelijk aanbod

van kunst en cultuur. Toe-

gankelijk voor iedereen.

Verantwoordelijk gedeputeer-

de Rinske Kruisinga:"De pro-

vincie vindt het belangrijk dat

musea hun collectie op een

aantrekkelijke manier presen-

teren, zodat ze meer bezoekers

trekken. De musea die we nu

steunen, hebben bijzonder

goede ideeën voor een betere

presentatie ofvoor behoud van

hun waardevolle bezit".

Niet alleen het koor, ook het

publiek moet aanvankelijk

'warmdraaien'. De solisten en

het koor hebben, in tegenstel-

ling tot de zaal, al snel het

swingende ritme te pakken.

Zeker bij het door koorleider en

dirigent Fredy Mangisch spe-

ciaalvoor het concert gearran-

geerde 'Heaven' en 'Stand by

me' gaat het koor'uit zijn dak'.

Vooral bij het laatstgenoemde

nummer stralen de musici

overduidelijk plezier uit. De

gevarieerdheid van muzikale

klanken lijken opeen prettige

manier met elkaar te stoeien,

wat terecht een gescandeerd

applaus opleverde. De twee

gitaristen blijven met onder-

steunende klanken keurig op

de achtergrond en zijn op de

juiste momenten prominent

aanwezig. De improvisaties

van het hammondorgel en van

de gitarist verdienden meer

ruimte en waren helaas van

korte duur.

"Het moet vooral uit het hart

komen", is volgens mede-pre-

sentatrice Petra Darmhuizen

het muzikale devies. Die lijf-

spreuk levert pas écht jazzy

Zandvoortse Courant

klanken op na de pauze.

Verscheidene malen doet

Mangisch pogingen om het

enthousiasme van de koor-

leden overte laten springen

op het publiek in de zaal.

Mede door de vrij onbekende

melodieën blijkt meezingen

moeilijk. Pas bij de laatste

liederen komen de toehoor-

ders lichtelijk los: het blijft niet

meer bij enkel ritmisch mee-

klappen, maar verder dan

krampachtig meedeinen komt

het niet. Dat de gospelmuziek

van het Zwitserse koor in de

smaak valt, blijkt wel uit het

hartstochtelijke slotapplaus

dat tot driemaal toe een brui-

sende toegift uitlokt.

Wat opviel was de, bijna, afwe-

zigheid van mannenstemmen
in het koor. Niet meer dan een

8-tal van de 71 meegekomen
koorleden is van het mannelij-

ke geslacht. Inge Schmid-

H ilbers: "Helaas moesten een

aantal koorleden thuisblijven

en daar zaten nog een paar

mannen bij, maar het is duide-

lijk: we hebben een mannen-

tekort. Daarom moest ik ook

bij het nummer "Oh Happy

Day"de solo zingen terwijl dat

veel mooier dooreen diepe bas
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gezongen kan worden."Op de

vraag hoe zo een bekend gos-

pelkoor in Zandvoort terecht

komt kan ze kort zijn: "Bij de

begrafenis van mijn vader heb

ik een paar nummers gezon-

gen. Toen vond pastor Dick

Duijves, die ons koor al kende,

dat het tijd werd om ons hier

naartoe te halen. Hij heeft con-

tact metToos Bergen en Peter

Tromp van Classic Concerts

opgenomen en zo is het balle-

tje gaan rollen." Het koor is op

een korte tournee door Europa.

Zaterdag geven ze nog een

concert in Antwerpen en daar-

na gaat het weer huiswaarts,

naar Wallis in Zwitserland.

Gospelminnend Europa zal nog

wel vaker van dit koor horen.

Inge Schmid-Hilbers

Ruis bedankt medewerkers
Afgelopen zaterdag 20 mei, vond de eerste editie van Cultureel

Evenement Ruis plaats. Tijdens het evenement stonden verschil-

lende genres en acts op het podium. Het resultaat was een over-

weldigend succes, met alleen maar positieve reacties.

De bedoeling was om Ruis te

organiseren op het Gasthuis-

plein in Zandvoort, maarvan-

wege de slechte weersvoor-

spellingen had de organisatie

op vrijdag al besloten het eve-

nement te verplaatsen naar

verenigingsgebouwde Krocht.

Ondanks deze verplaatsing

hebben ruim 300 mensen Ruis

bezocht.

Dankzij de organisatoren

(Marijke Alleman, Mirjam

Andrea, Gea Apeldoorn, Remi

Goossens, Sandra Maat en

Mandy Stam), de sponsors

en de medewerking van ver-

schillende enthousiaste vrij-

willigers is Ruis een succes

geworden. In het bijzonder

bedankt de organisatie:

Gemeente Zandvoort, Circus

Zandvoort, Rotary Club

Zandvoort, Bertram Brood,

Wonenplus, Jeu de boules

vereniging 'De Meeuwen',

Verenigingsgebouw 'De

Krocht', Leo Sanders, Ben

Sonneveld, Bas de Jong.Thea

Akeboom, Studio 118, (G)ods en

DJJK.

Hoogstwaarschijnlijk zal Ruis

volgend jaar opnieuw ge-

organiseerd worden vanuit

Pluspunt, door andere twee-

dejaars studenten Culturele

en maatschappelijk Vorming.

Film van Robert Schmidt valt buiten de prijzen

De examenfilm van coproducent Robert Schmidt, 'Een ingewikkeld

verhaal, eenvoudig verteld', is op het filmfestival van Cannes

buiten de prijzen gevallen. Het was één van de 18 films die uit

1200 inzendingen waren geselecteerd voor de studentencompetitie.

'Een ingewikkeld verhaal' vertelt over de vriendschap tussen twee

jongens, vertolkt door Johnny de Mol en Dragan Bakema.Tom (De

Mol) krijgt te horen dat hij nog maar drie maanden te leven heeft.

RegisseurVan Heusden vatte

het verlies sportief op. "Ik

ben niet zo emotioneel gela-

den", verontschuldigde hij

zich na de uitreiking, "ik

geniet vooral van mijn dagen

hier." De 27-jarige filmmaker

heeft de afgelopen dagen

al diverse gesprekken gehad

met sales agents die zijn film

graag in het buitenland willen

uitbrengen.

Van Heusden is momenteel

bezig met de opnames van zijn

eerste lange speelfilm. Ook
heeft hij in Cannes diverse

onderhandelingen gevoerd

met andere Nederlandse pro-

ducenten die graag met hem
willen werken. "Zulk overleg

kan je natuurlijk ook gewoon
in Amsterdam doen, maar dit

is toch een aanmerkelijk

chiquere entourage."

Bron: o.a. De Telegraaf
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

.:'-" • •..•'..'.

i juni t/m 7 juni

Malse runder rib/braadlappen

1 Kilo €7,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

nmmmnni
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Vn » f IMhI

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

rs/J

"DE BODE4 *

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week zijn er weer diverse

nieuwe artikelen binnengekomen!

Alles voor in en om het huis.

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

A4
gepaneerde
schnitzels

l^voor € 5,-

VREEBIJFG&Zfi Jü
Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451 _• -=_

J-Ceatder
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

dinsdag t/m vrij'dag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

-jjj Turkse pizza €2,50

^5 Alle Italiaanse pizza's €6,-

Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

bk-emen aan ice
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening) .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

I ili
fin é4oea

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

^/doivdel*//5
Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een

nieuwe set kunstnagels in de maand juni*
* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

HOMG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

ONNQWW MIDDELKOOP

Ü) FOTOGRAFIE
REPOflTM» 5 EVES IMEHTEN - POfllKTTEM

1 Dito korting moot
ZandvoartPaihoudcrs

op ciiriui digN*l* (aMiqt^fie*

f-nut liifu#iiv-n1a!uuijïi*.rii

WWW.OVMFOTOCuafie.nl

ZaïKhreorf er» Ia>Kjvoort* ra op **r*

bijzondara monter In toetd

Ij..- .._.j ....
ti&tQTQCIMlt

HfDe ^fieum Tuur
~Voor Zandv oortT'asHouders

25% korting oj> de

gehele rekening!
(max. 4 personen)

Tot 12 jr kindermenu
gratis!

Maandag t/m vrijdag

(niet geldig opfeestdagen)

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort
TeC: 023-5714497

Vlaids & Vittows
Voor ZandvoortPashouders

5% kprting op gordijnen.

************
'Dr. J.gMezgerstraat32 TeC: 5715084

xvzviu.fetrasflaidsfillozvs.nl

FOTO MENNO GORTER
AnUeat <k- Dvlwl U*mg kur, h*

Gratis
Een wegwerpcamera !. *m*

voor
Z-V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(lm* KrccfriM ?«™i«ix) Ti» SJS Ï«MM
Tüaiwljfl i'm z«4t>4tag Wil Ittll

wwwtfotOrn<rnnogorter<nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobev Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • • • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• * • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

Lijst van deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

Koene Clearing Service tfiLT

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoeh

i • gratis cadeautje

m voor pashouders

&e ^/)ncbenrfe „Strandweg

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

JiYriuinl t.ir*s4it

ZandvoortPas houders

5% korting in juni

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

15% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruna
Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand juni

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

VUIDUI

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

.„•«r***4*^

Met een ZandvoortPas

wordt winkelen,

uitgaan en eten

in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trend

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Spec aalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch

rustig gelegen, wordt appartementencomplex 'Oranjehof' gesitueerd.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-

ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-

keerkelder. De appartementen zijn verschillend

van omvang en variëren van 86m 2
tot 1 56m 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-

door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het

jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

Bezichtiging op de locatie

met toelichting van de

architect op afspraak!

De ruime livings en royale afmetingen

van de overige ruimten zorgen voor een

comfortabele woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een

lift en een camera voor de video/phone

installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats

in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Makelaars O.G.

CENSE n
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van LINGEN
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Tel 023 -5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

sZandvoorise
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Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

VOOR AL UW VvE BEHEER:
www.acb-stichting.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM!
Sara Roosstraat 7

te Zandvoort

Vraagprijs:

€529.000,= k.k.

Royaal hal/vrijstaand woonhuis

in kindvriendelijke wijk gelegen!

• Ruime living met open keu-

ken »3 slaapkamers en studio

met dakterras • Fraaie tuin

met vijver en grote stenen

berging» Garage met oprit

voor meerdere auto's

• Woonopp. circa 140 m 2 per-

ceelopp. circa 303 m 2 • Deze

woning is zo te betrekken!

Prinsenhofstraat 7

te Zandvoort

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

Unieke kans op een ruime

hoekwoning in het centrum!

• Woning in originele staat,

echter met potentie

• Dubbele bewoning

mogelijk en of verhuur

• Momenteel zijn er 6

slaapkamers! • Een bijzon-

der object dat u van bin-

nen moet hebben gezien!

• Woonopp. 140 m 2
!!

Zeestraat te huur aangeboden
• 2 moderne en gestoffeerde appartementen in het centrum

gelegen «Woonoppervlakte ie appartement ca. 60 m 2
,

2

e

appartement ca. 40 m 2 • Huurprijs ie appartement € 825 ex.,

2e appartement € 750 ex.

/fH (JREEVEN

Ons totale aanbod vindt u op www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl
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Hel Min
Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

f

&

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Geniet van
ons zomers
assortiment!
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Ligbed vanaf € 2,50

Vraag naar

de actievoorwaarden bij

beachac lub

GRATIS
Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en

kleuren vanaf 1 t/m 30 juni

of zolang de voorraad strekt.

Kenamju's Slimmer Sun Show, knallende
afsluiting van het sportseizoen

Vooral de kleintjes waren hartverwarmend

Zaterdag 27 mei, zowel 's middags als 's avonds een afgeladen

gebouw De Krocht. Kenamju Sports Zandvoort en Haarlem orga-

niseerden speciaal voor leden, hun familie en eventuele nieu-

we leden een spetterende show waarin verschillende acts wer-

den vertoond.

Door Mai Buwalda

Dat het bij Kenamju niet alleen

draait om fitness en aerobics

werd ons al snel duidelijk.

Naast enkele shownummers
als Capoeira, karate (onder

leiding van sensei René

Oerlemans) en ninja freestyle,

kon men namelijk ook volop

genieten van de zeer talent-

volle dansers en danseressen

die de sportschool rijk is.

De kleintjes openden de show

met hun vrolijke groepsdans

waar het enthousiasme vanaf

straalde. Zelfs een buikdanse-

resje liet haar kunsten zien. De

temperatuur in de zaal liep

al snel op tot erg warm, na

alle bijzondere indrukken die

de breakdancers ons gaven.

Het kippenvel dat sommigen
kregen bij het zien van de

bijzondere technieken van de

Ninja's in hun freestyle, mag

dan ook nog even duidelijk ver-

meld worden. Zeer goed in

elkaar gezet! Ook de Zand-

voortse rappers DeLoos, Rico D,

en W.O.X., waren te gast

gevraagd in de show. Met een

van hun nieuwe nummers
hadden de jongens een sterk

aandeel in de flitsende voor-

stellingen. En dat nog wel met

maar één microfoon!

Naast al het moois en spe-

ctaculairs moest er natuurlijk

ook nog even flink worden

gelachen. Dat lukte dan ook

zeer goed bij het zien van de

surpriseact.Vlakvoor de pauze

kregen enkelen uit het publiek

Zandvoortse Courant

het toch wel een beetje

benauwd. Er werden namelijk

drie mannen uitgekozen die in

tutu een balletdans konden

gaan instuderen in de pauze,

om vervolgens toch wel een

beetje voor paal te gaan staan

op het podium. Dit bracht

uiteraard een hilarisch mo-

ment met zich mee. Zo werd

onder andere ook wel weer

duidelijk dat iedereen kan

dansen. Iedereen die wil

dansen krijgt bij Kenamju

daarvoor dan ook de kans. Het

doel van deze dag was niet

alleen ouders te laten zien wat

hun kinderen allemaal leren bij

deze hippe sportorganisatie...

Kenamju hoopt op deze

manier ook nieuwe leden/

sporters aan te trekken.

Daarom organiseren de mede-

werkers en vrijwilligers van de

sportschool maandag 5 juni

een aantal open lessen street-

dance voor de jeugd, waarin

iedereen welkom is om een

gratis les naar keuze te volgen.

Iedereen kan zich hiervoortele-

fonisch opgeven bij Kenamju

Zandvoort; 5715829. Ook kan

dit nummer gebruikt worden

voor overige informatie over

lessen, activiteiten, etc.

Met twee uitverkochte voor-

stellingen, waarbij er tijdens

de avondvoorstelling zelfs

mensen geweigerd moesten

worden bij de deur, kunnen

Rosé Oudekerk en Luzy Diyanto

tevreden terugkijken op de

door hun georganiseerde,

flitsende SummerSun Show!
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What 's

new and
Shades

Zonnebrillen beschermen je niet alleen tegen de

felle zon, het zijn ook hippe accessoires in alle

kleuren en vormen. Net als kleding kan niet ieder-

een elke zonnebril dragen. Je moet dejuiste pas-

vorm vinden en het moet bij jou staan. Voor die-

gene die het uitermate moeilijk vindt om de

juiste zonnebril te vinden, is het verstandig om
op www.diesel.com te kijken. Klik op'Shades'en

er opent een wereld van zonnebrillen. Roze, zwar-

te, strakke, stalen, en zelfs houten

brillen kun je op deze site bewon-

deren. De nieuwe Woodpecker-

zonnebrillen, waarin grote glazen

zijn omlijst dooreen houten mon-

tuur, zijn origineel en nergens

anders te verkrijgen! Heb je niet

zo'n trek in hout? Je kan dezelfde

soort bril ook krijgen in de kleu-

ren tabak, babyroze en ivoor. Waar

wacht je nog op?!

what's

hot!?

Droombaan
, k |

aar

We zijn nog niet helem

met Diesel. Op WWW.55D5L
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Zware dagen

Ik zie groen en geel, en als

het zo doorgaat bijna paars

van ergernis. Mijn flat staat

in de steigers, en dat werd

wel eens tijd. Erg jammer
alleen dat ze 's ochtends

om half 8 al beginnen met

herrie maken. Vooral op

donderdag ochtend, na

een goedkoop avondje

stappen in de Scandals, is

de betonboor mijn grootste

vijand.

Alles went... zo ook de

betonboor. Maar wat zijn

ze in godsnaam aan het

doen? Vijf minuten boren,

twee minuten stil. Drie

minuten ka baal, twee minu-

ten stil. Ga dan gewoon aan

één stuk door zonder te

stoppen, heb ik het na een

tijdje misschien niet eens

meer door.

Helaas. Het gaat nu al een

maand of twee zo. De af-

gelopen twee weken was
het rustig, waarschijnlijk

door het slechte weer, ('de

week van de regen'). Net nu

ik mijn slaap zo hard nodig

heb, wordt hij abrupt weg
genomen. Meteen mijn hele

dag naar de *****.

Je hebt niet even de tijd

om rustig wakkerte worden,

maar wordt meteen ge-

confronteerd met meneer

Kater.

Als ik er zo over nadenk

vallen de gele vla da gen in

het niet vergeleken bij deze.

Dat zijn de dagen met een

normale kater na een nacht

zwaar stappen. Dat is name-

lijk het enige wat ik dan

kan eten. Met een zonnebril

en niet te veel geluid om
me heen kom ikdedagdan

wel door.

Nu zit er niets anders op dan

te vluchten, maar waar-

heen? Naar mams? Ook
daar is het nooit stil. Buiten

dat moet ik dan ook eerst de

snelste weg daar naartoe

bedenken en maar hopen

dat ik niemand tegenkom

met mijn verrotte hoofd. Ja,

het leven van een 21 jarige

valt niet mee....

McU/

£>
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Café Oomstee
wenst u

zonnige

Pinksterdagen

Dagelijks geopend.

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Snackbar Het Plein
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produkten Ie verkopen.

Ki'ttHihw Zirmti/aort
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Keuzevoeekmenu
(ma t/m vrij)

€16,75

Wegens vakantie

gesloten

vanaf 6juni tlm 22 juni

V&>t ïltfiyftHitlit- <tff*i*rtn!ttït 1*1. Ü2.Ï^^JWW

Take Fïve
MH1U1 1 tliiUfii Éüi-h iib iv»

Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 3 juni t/m 16 juni € 24,50

Salade van frisée en rucola met
gerookte oesterzwammen

EN FRAMBOZENDRESSINC
OF

Gegrilde mul met huisgerookte zalm
EN KERVEL-UMOENDRESSING

OF

Cantaloup meloen met serranoham
EN CROSTINl's

• • •

Gegrilde lamskoteletjes
MET HONING-THIJMJUS DE VEAU

OF

TEMPURA VAN LOUP DE MER
MET TOM ATEN COMPÖTE

OF

Ovenschoteltje van verse groentes en
pesto

G EG RATINEERDM ET OLD AM STERDAM
• • •

Dessert van de dinerkaart

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

ASI'ANIBE-LIGHTS > -
f -fr 1 -7*-

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

€15,00

ALLEEN AFHALEN*

«4

L

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Lemon Kai
(krokante kip met citroensaus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

i

cKlppetaaf
ook voor feesten em partijen

maandag gesloten
zeestraat -16 tel. 023 - 57 j7 100

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

l Zandvoortse
[oritlNr

Feest

Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen?
"

SSJL . ,, i^. a j .AJ .. . uitnodiging te sturen aan:
Het enige wat u daarvoor hoert te doen is een uitnodiging sturen

aan deze krant.

Wij zullen met een redacteuren een fotograaf verslag van

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Zandvoortse Courant,

t.a.v.Cor van Celder

Hogeweg 32,

2042 CH Zandvoort

Heden
Verleden

Soms doen mensen in kranten uitspraken waarvan de

strekking, als ze later worden teruggelezen, tot verwarring

aanleiding kunnen geven. Zo deed circuitdirecteur Hans Ernst

in het Zandvoorts Nieuwsblad van 8 april 1993 een uitspraak

die anno 2006 het nodige opzien zou baren.

Hans Ernst:

"Als de Grand Prix binnen is,

stop ik"

De rubriek 'Achter de

Schermen' had als kop: Als

deGrand Prixbinnen is, stop

ik'. Welke Grand Prix Hans

Ernst bedoelde laten we in

het midden.We vertrouwen

er echter op dat hij zijn uit-

spraak na 1 oktober, als de Ai

Grand Prix gereden is, niet

gestand zal doen. Ernst

heeft in de loop van zijn

directeurschap veel publiek

aantrekkende evenementen

binnengehaald, zoals de

MarlboroMastersen het DTM

spektakel. We hopen dat de

man die nu al twintig jaar het

Circuit Park Zandvoort leidt

zijn activiteiten nog een poos-

je voort zal zetten, ter meerde-

re bekendheid van Zandvoort.

Onderstaand laten we gedeel-

ten uit het interview van

destijds volgen.

'Hans Ernst heeft tien optiek-

win ke Is en is sinds vijfjaar

directeur van het Circuit Park

Zandvoort. Dit laatste omdat

hij na twintigjaar 'dankjewel'

wilde zeggen wel eens wat

terug wilde doen voor de

autosport. Maar zodra er een

Grand Prix verreden is, stopt

hij ermee', was de inleiding van

het artikel waarin Ernst ook

aangaf hoe de situatie was bij

zijn aantreden in 1986.

"Eerst de uitbreiding van het

circuit binnen een jaar en

daarna een Grand Prix bin-

nenhalen. Dat is

nu mijn grote

uitdaging en ik

wil me er niet op

vastleggen hoe-

lang dat nog

duurt. Maar
daarna sta stop

ik ermee en ga ik

gewoon in de

winkel staan.

Toen ik hier

kwam, was mijn

eerste doelstel-

ling, met alles

wat in me zat,

het circuit veilig

te stellen. Het

circuit zat voor driekwart mil-

joen gulden in de min, de

baan was afgekeurd en Gran

Dorado wilde, en dat recht

hadden ze middels een claim

van de gemeente, in de twee-

defase over het circuit heen

bouwen", schetst Ernst de

stand van zaken toen hij aan

zijn klus begon.

"Als het circuit moest verdwij-

nen, zou het over zijn met de

autosport in Nederland. Toen

het bestuur vrij plotseling

opstapte, was het de bedoe-

ling dat ik drie maanden
directeur zou blijven, maar

het is al vijfjaar geworden.

De situatie leek hopeloos,

maar daarom was er wel

veel eer te behalen. Het was

een uitdaging. Als dit een

gespreid bedje was geweest,

had ik het nooit vijfjaar vol-

gehouden. We hebben een

prioriteitenlijst samenge-

steld die we langzaam

afgewerkt hebben. Dat is

beter dan datje gaat lopen

hobbyen. Blijkbaar werkt

het want we zijn allang uit

de rode cijfers. Vorig jaar

hadden we een omzet van

5,5 miljoen gulden en we

bekostigen veel uit eigen

middelen, zoals een nieuwe

scorebord van 250.000 gul-

den en een nieuwtechnisch

gebouwvan een half mil-

joen. Het succes schrijf ik

toe aan de mensen die hier

met plezier werken, ze zijn

allemaal snoeigoe'", zei

Hans Ernst in 1993 toen hij

goud waard was voor de

autosport. Overigens is hij

dat anno 2006 nog altijd!

In de Zandvoortse Courant van twee weken geleden (nr. 20)

. • ^ werd een foto geplaatst van klas 3b van de Gertenbach school,

yyïe IS VWIC» uit het schooljaar 1960-1961. Uit reacties van onder andere

r~ortPTlba.cn 1960-19" mevrouw Annemieke v.d. Bos uit Lelystad en van mevrouw Lies

Laarman-Vermaat en de heer Ferry Kroese uit Zandvoort, is de

volgende lijst met namen naar voren gekomen:

Bovenste rij v.l.n.r.

Dhr Koerselman,M.PJoustra,

Kees de Jong, Rudy Ie Pole,

Donald Bersma, Hans Holst,

Peter Sch rader, Kees Bruinzeel,

Akke Koning, Peter van

Huffelen, Elly Smids, Rud

Kooimans, llja Scheers, Wouter

Bakker, Dhr.Wim Nijboer.

Geknield v.l.n.r.

René de Vries, Ferry Kroese,

Henk Dorsman, Ronny Derr,

Peter van Keulen, Arie Paap

(hoofd naar beneden), Hettie

Slagveld, Angenita Hiddes,

Ans Koper, Peter van Faassen,

Marie Wildschut (Zweedse),

Tom Ouwendag.

Zittend v.l.n.r.

Jan Molenaar, Coos Walrecht,

Arie van Duin, Bernard Fijma,

MeirGroen, Nelly Bol,

Arie Smidt,

Annemieke v.d. Bos,

R. Pol, Conny Schreuder,

Marijke Karsten, Rosalie Metz

en Lies Vermaat.
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Boeiende avond over

strandingen
De Provincie heeft geld beschikbaar voor Noord-Hollandse

musea. Er zijn reeds zeven musea-initiatieven gehonoreerd.

De resterende miljoenen liggen nog ongebruikt 'op de plank'.

De gemeente Zandvoort neemt vooralsnog een afwachtende

houding

Foto: ArchiefGenootschap Oud-Zandvoort (bid 05544)

Het Genootschap Oud-

Zandvoort hield afgelopen vrij-

dag een speciale avond in

samenwerking met de organi-

satie van de Week van de Zee.

Na de opening van de avond

door Ben Zonneveld, namens
de Week van de Zee, kregen de

circa vijftig belangstellenden

beelden te zien van strandin-

gen die in de kuststreek tussen

Noordwijken Umuiden heb-

ben plaatsgevonden. Daarbij

lag het accent op de strandin-

gen voor Zandvoort of in de

directe nabijheid. Getoond

werden onder andere beelden

van de Salento, de Bank en de

Heinrich Podeus. De tekst van

Ankie Joustra en de beelden

van Cor Dra ijer waren traditie-

getrouw weer op elkaar afge-

stemd en gaven een voortref-

felijk beeld van wat zich bij de

diverse stranding heeft afge-

speeld. Gezien het geringe

aantal bezoekers kan de pre-

sentatie nog eens worden ver-

toond als onderdeel van een

reguliere Genootschapsavond.
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Uitagenda
Holland Casino
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Feesten & Events
Vrijdag 2 juni 21.30 - 01.30
'In de schijnwerpers'

ive muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 3 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Tommy Thompson

Zondag 4 juni
Ie Pinksterdag
Live muziek Perfect Match

Maandag 5 juni
2e Pinksterdag
Live muziek Show-Gun

17.30- 22.30

17.00- 22.00

21.30- 01.30

K
]/rijdag 9 juni
n de schijnwerpers'

Li've muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 10 juni
Live muziek Accoustic

21.30- 01.30

17.30- 22.30Zondag 11 juni
linner Show
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Maandag 12 juni vanaf 20.00
American Party
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 16juni 21.30 - 01.30
'In de schijnwerpers'

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 17 juni
Live muziek Cross-Over

Zondag 18 juni
Live muziek Gnffin

21.30- 01.30

17.30- 22.30

Vrijdag 23 juni 21.30 - 01.3C
'In de schijnwerpers'

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 24 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Dream Team

Zondag 25 juni 17.30 - 22.30
Dinner Show
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 28 juni
Special Ladies Day

Vrijdag 30 juni 21.30 - 01.3C
'In de schijnwerpers'

Live muziek Nederlands Musical Ensemble

19.00- 23.00

Toernooien
Dinsdag 13 juni

Dinsdag 27 juni
Bingotoernooi

Tournament Tuesday

Zandvoort
Juni 2006

12 juni

American Party

• Nederlands Musical Ensemble

• Candy Girls, gratis hot dogs,
ijs en welkomstdrankje

"

• Mystery Guest uit Hollywood

• Gratis entree

Contest
lil WlJ
Wie wil er niet een keer in de schijnwerpers staan?

Dat kan nu. Want in de maand juni kan ieder talent

(gast of personeel) onder professionele begeleiding

van het Nederlands Musical Ensemble werken aan

een echt optreden in Holland Casino Zandvoort.

Wilt u een keer in de schijnwerpers staan?

Bel dan naar 023-5740521 en vraag een deelnemers-

formulier op. U kunt dit formulier ook downloaden via

www.hollandcasino.nl/zandvoort

Woensdag 28 juni

Special Ladies Day
Lekker in je vel zitten willen we
toch allemaal?
• illusionist en mindreader
Joe Peqerucio

• optreden van Rossana Lima,
Valerie Zwicker en Sonja Silva

• Kabalah Healing Soap
• Skin Cosmetics
• Rosa's Brazilian beachwear
• Beauty food met lig ht hapjes

Dit 'feel good' programma is van

19.00 tot 23.00 uur. De entree is

voor iedereen de gehele dag gratis

en u ontvangt bovendien een gratis drankje (1 p.

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Casino

Mystery
Jackpot
Contanten in juni
De Mystery Jackpot die elke dag
onverwachts bij alle speel-

automaten kan vallen ongeacht
de hoogte van uw inworp, keren

we speciaal voor deze maand
35 x €500,- cash uit.

Deze Mystery Jackpot loopt van

1 mei (vanaf 12.30 uur) tot en

met 30 juni 2006.

Mystery
Bonus
10 Aprilia scooters

Van 12 mei (vanaf 12.30
uur) tot en met 30 juni
2006 valt de Mystery Bonus
maar liefst 10 keer. Kijk in

het Casino op welke speel-

automaten dat zal zijn.

Casino

Vijfenvijftig plusVl]ftl( +
door Ton Timmermans

Rollatorles: idee voor Zandvoort?
Juiste manier omgaan met techniek is belangrijk. De rollator

wordt geleverd met alles erop en eraan, maar een handleiding

of instructie ontbreekt. Daarom vond Thuiszorg Noord West

Twente het tijd voor een cursus 'Veilig op pad met de rollator'.

De deelnemers krijgen een cer-

tificaat na het afleggen van de

cursus. Eventuele gebreken aan

de rollator zullen verholpen

worden door de Thuiszorg. De

organisatie denkt erover een

soortgelijke cursus circa vier

keer per jaar gratis te geven.

Een actie die veel narigheden

voorkomten dus navolging ver-

dient. Iets voor Zandvoort?

Tien ouderen met hun rollators

waren gisteren aanwezig in het

gezondheidscentrum Maardijk

om de rollatorinstructie te vol-

gen. Het is passen en meten

met al die rollators in het iets

te krappe zaaltje. De cursus

van anderhalf uur omvat een

instructie over de houding ach-

ter en het gebruik van de rol-

lator en een technische check.

Mevrouw De Ruiter (8o)

gebruikt de rollator al driejaar.

Ze heeft net het rol latorpa r-

cours met de slalom en de

stoeprand afgelegd achter het

gezondheidscentrum. 'Het par-

cours viel me wel mee hoor.

Het moeilijkst met de rollator

zijn eigenlijk de hoge stoepen

bij het oversteken. Die kom je

heel vaak tegen. Ik doe aan

deze cursus mee om te kijken

of mijn rollator nog goed is en

of ik het allemaal wel goed

doe. Ik heb die rollator ook

maar gekregen, zonder dat ik

wist wat ik eigenlijk moest

doen. Ik gebruik mijn rollator

altijd, ook binnen. Zonder die

rollator red ik het niet meer. Ik

woon nog zelfstandig, met

hulp dat wel, maar ik kook nog

en doe boodschappen. Met alle

hulpmiddeltjes red ik het nog

wel een tijdje zelfstandig.'

Per jaar worden er 1200 oude-

ren met verwondingen opge-

nomen in het ziekenhuis als

gevolgvan een ongeluk met

een rollator. 'Ik kan me niet

voorstellen dat ik een ongeluk

krijg met dat ding', zegt De

Ruiter. Maar zo ongewoon is

een ongeluk met een rollator

niet, weet instructeur en fysi-

otherapeut Koen Groot

Zwaaftink. 'Tijdens mijn werk

bij de Koppel zie ik zovaak dat

het bijna misgaat. Als ik er dan

niet naast had gestaan was er

wel een ongeluk gebeurd.

Mensen onthouden mijn

instructies niet altijd goed,

waardoor het bij obstakels als

een stoeprand wel eens mis

kan gaan.'

Amsterdamse Witkar is jarig

Een douchecel op wielen.

Exact 38 jaar geleden

maakte provo Luud

Schimmelpenninker zijn

eerste rit mee door

Amsterdam. Hij was er

van overtuigd dat het

voertuig voor de hoofd-

stedelijke verkeersperi-

kelen een effectieve

oplossing zou zijn.

ledere (oud-)Amsterdammer

herinnert zich het vervoer-

middel nog. De Witkar, een

elektrisch aangedreven voer-

tuig dat de Amsterdamse
verkeerschaos zou gaan

beperken. Vanaf 1968 werd

het straatbeeld van de hoofd-

stad er mee verrijkt. Het per-

sonenvervoermiddel was
ontworpen door de ex-provo

Luud Schimmelpennink. Het

was een vervolg op het Witte

Fietsenplan uit 1965, een

ludiek alternatief voor de

'asfaltterreur van de gemo-

V toriseerde bourgeoisie'.

Wit was altijd de favoriete

kleur geweest van de destijds

heersende protestbeweging

Provo. Het door de jongeren

omarmde plan voor witte fiet-

sen zou geen eigenaar ken-

nen, een slot ontbrak, kon door

iedereen worden gebruikt en

overal worden achtergelaten.

Schimmelpennink echter

pakte hetWitkar-plan zakelij-

ker aan. Om met het voertuig

te mogen rijden moest/ 25,-

lidmaatschapsgeld plus een

sleutelhuurvan ƒ 20,- perjaar

worden betaald. De rijkosten

bedroegen ƒ 0,10 per minuut.

In de wijk Amstelveld werd

een station gebouwd, goed

voor 4 karren. Het oplaad-

punt werd in 1974 officieel

in gebruik gesteld door de

toenmalige minister van

verkeer Irene Vorr in k. In dat

jaar telde de Coöperatieve

Vereniging Witkar al 2500
leden en zou naar 4000
gaan. Vervolgens groeide het

wagenpark met 6 karren en

4 oplaadstations. Het plan

was om uiteindelijk mini-

maal 25 stations met 125 kar-

ren te exploiteren. Het is er

echter niet van gekomen en

de vereniging werd begin

1988 opgeheven.

De AmsterdamseWitkar was

van het fabrikaat Cock en had

een actieradius van ca. 15 km.

In het Amsterdams Historisch

Museum aan de NZ Voor-

burgwal staat nog een

model. Nu is het wellicht

zinvol het Witkar-plan uit

de mottenballen te halen.

Een nieuwe 'people-mover'

als attractie voor Zandvoort? J

Vijftigplussers willen

jaarlijkse gezondheids-APK

Waarom een auto wel; een mens niet? Jaarlijks een APK-

keuring voor de gezondheid. Senioren willen graag

regelmatig weten hoe het met hun fysiek staat. Dat is

één van de opvallendste uitkomsten van een recente leef-

stijlenquête onder ouderen.

Massaal stroomden de ant-

woorden binnen bij 'Morgen

gezond weerop.nl'. De internet-

site is een initiatief van de

Hartstichting. Aan bezoekers

van die site werd gevraagd naar

hun leefstijl en hun wensen

betreffende hun gezondheid.

Bijna 15.000 mensen vulden de

enquête in en gaven hun

mening. Het meest verassende

van de enquête-uitslag was dat

een flinke meerderheid grote

behoefte heeft aan een jaarlijk-

se gezondheids-check. Liefst

87% van de respondenten wil

graag een 'jaarlijkse APK-keu-

ring voor hun gezondheid'.

De belangrijkste reden die

wordt noemt is volgens het

simpele principe'Voorkomen is

beter dan genezen". Eén van de

inzenders schreef treffend:

"Waarom is een jaarlijkse APK

keuring voor een vervangbare

auto verplicht, en doen we het

voor ons lieve lijf niet?"

De belangstellingvooreen jaar-

lijkse 'gezondheid-APK' heeft

veel discussie losgemaakt. De

één vindt dat de ziektekosten-

verzekeraars of de overheid

moeten bijdragen omdat het

hoge ziektekosten bespaard. De

meeste bezoekers (43.5%) van

de site menen dat de kosten

van een jaarlijkse gezondheid-

APK zou moeten worden ver-

goed doorde zorgverzekeraars.

Een groot deel (38%) is van

mening dat iedereen een deel

mee betaalt omdat alle partij-

en baat hebben bij een derge-

lijke controle.

Zie de internetsite

www.morgengezondweerop.nl.

Voor de Zandvoortse ouderen

zal de uitkomst van een derge-

lijke enquête niet veel anders

liggen. Dus wellicht een scho-

ne taak voor de oud e ren orga-

nisaties in dit dorp.

Theatermonument
maakt magie tastbaar

Begin vorige eeuw stond film nog voor toverij. In 1921 werd
in het hart van Amsterdam, aan de Reguliersbreestraat, film-

paleis Theater Tuschinski geopend. Opdrachtgever was
Abraham Tuschinski, een Poolse immigrant die aanvanke-

lijk op doorreis naar Amerika in Nederland beland was.

Na te zijn begonnen in

Rotterdam, waar hij vier bios-

copen exploiteerde, richtte hij

vanaf 1916 zijn ogen op

Amsterdam. Hier zou in de

'Duvelshoek'- het buurtje tus-

sen Rembrandtplein en de

Munt - een ongeëvenaard

'wereldtheaterpaleis' moeten

verrijzen. Met zijn eigenzinni-

ge karakter en door zijn onein-

dige doorzettingsvermogen

maakte Abraham Tuschinski

zijn droom waar.

De oosters aandoende voorge-

vel was bedoeld om het

publiek binnen te leiden in een

wereld vol illusie. Het moest

een tempel worden voorfilm-

beelden en variété, kompleet

met een groot filmorgel en

theaterorkest. De rijk gedeco-

reerde gevel in de opvallende,

unieke bouwstijl is geheel

bekleed met geglazuurde

tegels en keramische sculptu-

ren, hier en daar verfraaid met

smeedijzeren decoraties en

lampen. Door het revolutionai-

re verwarm in gs- en ventilatie-

systeem werd tot in alle uit-

hoeken van het theater de

temperatuur constant gehou-

den. De totale kosten bedroe-

gen uiteindelijk het voor die

tijd astronomische bedragvan

rond de vier miljoen gulden.

In de periode 1998-2002 vond

een ingrijpende restauratie

plaats. Het uitgebreide

complex omvat nu in totaal

19 zalen en ruim 4000 stoelen.
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Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum Leeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.



Dobey viert feest!
Dobey Zandvoort bestaat 1 jaar! Voor
iedere klant een leuk presentje en

leuke prijzen voor de kleurenwedstrijd.

Kom snel naar de winkel!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Tel.: 023- 5719345
Maandag: 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
I Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 23 mei

en de verdere in week 21 door het college genomen
besluiten zijn 30 mei vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 3 juni haalt de ecocarvan Sita weer Klein

Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00

uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Wijziging ophalen huisvuil

Op 5 juni wordt i.v.m. 2e Pinksterdag geen huisvuil

opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van

de maandagwijk op 6 juni opgehaald.

Laat ons uw mening weten - meld u aan voor

het Digipanel

Het gebeurt vast wel eens. U leest of hoort dat de

gemeente Zandvoort een besluit heeft genomen, en

u denkt ...jammer dat ze niet eerst mijn mening

hebben gevraagd. Dan is er goed nieuws voor u!

Binnenkort is het mogelijk: uw mening geven over

actuele kwesties, waar de gemeente mee bezig is.

Meld u daarom aan voor ons Digipanel!

Het Digipanel is voor de gemeente een nieuw instru-

ment om inzicht te krijgen in hoe inwoners over

bepaalde onderwerpen denken. Aan de leden van het

panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd

hun mening te geven over een uiteenlopend aantal

onderwerpen via een korte enquête op internet.

Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen

met een proef voor de duur van éénjaar. Het nieuwe

bestuur heeft hiermee een instrument in handen

waarmee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Naar

verwachting kan de eerste enquête in september of

oktober gehouden worden. De gemeente heeft de

organisatie in handen gegeven van OenS Haarlem, het

onderzoeksbureau van de gemeente Haarlem.

De gemeente Zandvoort is op zoek naar Zandvoorters

die zich aan willen melden voor het panel. Om deel te

kunnen nemen gelden slechts enkele voorwaarden:

- U bent inwoner van de gemeente Zandvoort

- U bent 18 jaar of ouder

- U beschikt over een e-mailadres en een internet-

verbinding

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl (onderdeel

Algemeen of via de knop op de homepage)

Inloopavond en inspraak voorontwerp-

bestemmingsplan "Bentveld"

Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening

ligt voor een ieder ter inzage het voorontwerp-

bestemmingsplan "Bentveld". Het voorontwerpbestem-

mingsplan betreft het bebouwde gebied gelegen

tussen de grens van Bloemendaal, Westerduinweg,

Zandvoortselaan tot Blinkertweg en de grens van de

Amsterdamse Waterleidingduinen.

In het voor de inspraak gereed gekomen voorontwerp-

bestemmingsplan "Bentveld" zal het beleid voor de

bestaande woningen zijn gericht op het handhaven

van de bestaande structuren en zijn in de voorschriften

de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels

opgenomen ten aanzien van o.a. aan- en bijgebouwen

en dakkapellen. Voor de villa's gelegen aan de

Westerduinweg e.o. en aan de Amsterdamse Water-

leidingduinen is gekozen voor een andere wijze

van bestemmen. Voor deze percelen is de hoofd- en

bijgebouwenzone aangegeven door middel van een

bebouwingsvlak en het omliggende terrein is, gelet op

de natuurlijke aspecten, aangewezen als"Natuurgebied".

Voor de bebouwing aan de Westerduinweg is het

(ruime) bebouwingsvlak gekoppeld aan een bebou-

wingspercentage, waardoor de eigenaren meer speel-

ruimte krijgen hun bebouwing te situeren op hun

kavel en rekening kan worden gehouden met de land-

schappelijke aspecten op het perceel.

Ook voor de bestaande (te handhaven) bedrijven en

maatschappelijke voorzieningen in dit gebied zullen

de aanwezige structuren zoveel mogelijk gehandhaafd

blijven.

Op een aantal plekken zijn nieuwe ontwikkelingen toe-

gestaan. Deze ontwikkelingen betreffen:

- een woongebouw ter plaatse van garagebedrijf

"Barnhoorn"Zandvoortselaan 353;

- een woongebouw ter plaatse van garagebedrijf

"Flinterman" Zandvoortselaan 365;

- 4 vrijstaande villa's op het terrein van Enschede aan

de Zuidlaan.

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting en voor-

schriften ligt gedurende de openingstijden met ingang

van g juni 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de

centrale balie op het raadhuis (ingang Swalüestraat)

te Zandvoort en de openbare bibliotheek, Prinsesseweg

34. Tevens staan de stukken op www.zandvoort.nl

(Loket > Wonen en Bouwen > Bestemmingsplannen)

Voorde start van de inspraakperiode zal op 8 juni 2006

van 19.00 tot 21.00 uureen inloopavond worden gehou-

den, waarbij u desgewenst een nadere toelichting kunt

krijgen op de uitgangspunten van het bestemmings-

plan. Deze inloopavond zal worden gehouden in het

woonzorgcentrum "De Bodaan"aan de Bramenlaan.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u uw
reacties schriftelijk richten aan het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Voor mondelinge reacties kunt u een telefonische

afspraak maken met de heren J.A.Sand bergen en R. den

Blanken of bij afwezigheid mevrouw E.Fennema.allen

werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer.

Vergunningen
Aanvraag en ontwerpbeschikking veranderings-

vergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort maakt het volgende bekend dat op 3 januari

2006 een aanvraag binnengekomen is om een veran-

deringsvergunning van Kroon Vis B.V. voor een vis-

verwerkend bedrijf aan de Curiestraat 2 Imn te

Zandvoort. De directeur van de Milieudienst IJ mond
is van plan om namens het college de gevraagde ver-

gunning te verlenen. Ontwerpbeschikking met de daar-

op betrekking hebbende stukken liggen tijdens werk-

uren van 2 juni tot 15 juli 2006 ter inzage bij de

Centrale Balie.Tot 15 juli 2006 kan eenieder schriftelijk

of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de

directeur van de Milieudienst IJ mond, Postbus 325,

1940 AH Beverwijk, telefoon 0251-263863.

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort,

- Kromboomsveld 28, vergroten woning, ingekomen

22 mei 20o6,20o6-og2Lv.

- Julianaweg (ongenummerd), bouw woning, inge-

komen 24 mei 2006, 2006-093RV.

- Haltestraat 7, vergroten horecazaak, ingekomen

23 mei 20o6,20o6-og4Lv.

- Thomsonstraat (achter EMM, nr.i), plaatsen vereni-

gingsgebouw, ingekomen 24 mei 2006, 2006-095RV

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

- Bramenlaan 1,4 coniferen, verleendi juni 2006.

- Zandvoortselaan (Gemeentelijke bomen), 66 platanen,

verleend 1 juni 2006.

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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van de

rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de pre-

sident van de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk ver-

zoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van

het bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Voetbal

SV Zandvoort blijft

in tweede klasse

Het is de zaterdagvoetballers van SV

Zandvoort gelukt om in de tweede klasse te

blijven. In niet bijster goede wedstrijd tegen

Waterwijk uit Almere, was Robin Castien de

matchwinner met een doelpunt in de 88e

minuut waardoor de eindstand 3-2 werd. Een

wedstrijd ook waarin Zandvoort niets te kla-

gen had over geluk.

Zandvoort had het zwaar deze

zaterdag. Niet alleen omdat er

maar één dag rust tussen

twee wedstrijden zat, maar

ookvanwege personele proble-

men. Sa nd er Hittinger.de laat-

ste maanden uitgegroeid tot

de meester van de verdediging

was 's ochtends al aan zijn

vakantie begonnen en Arend

Regeer kon zich niet vrijmaken.

Wel was Dennis Keuning weer

hersteld en Robin Castien had

wonder boven wonder geen

schorsing

gekregen na

zijn gele

kaart tiidens Lastpak Robin Castien

de wedstrijd tegen AFC. na een doelpunt van René Paap.

Vooral dat laatste gegeven

zou de doorslag geven voor

Zandvoort.

Ondanks het wat verzwakte

centrum kon Zandvoort toch

op voorsprong komen. Al in de

vijfde minuut konden de

Zandvoortse supporters juichen

Uit een corner van Castien kon

de Almeerse keeper de bal niet

klemvast krijgen en viel het

leer pardoes voor de voeten

van Paap, 1-0. Daarna moest

Zandvoort achteruit voetbal-

len want de tegenstanders

werden almaar sterker. De

Almeerse verdediger Mark

Kwant profiteerde in de elfde

minuut daarvan en schoot

zijn ploeg langszij. Voor rust

zouden onze plaastgenoten

weer op voorsprong komen.

Castien mocht in blessuretijd

ter hoogte van de cornervlag

een vrije trap nemen en deed

dat zo hard dat de bal via

een verdediger achter de

verbouwereerde goalie kwam,

2-1.

Na rust een steeds zwakker

acterend Zandvoort dat nog

slechts mondjesmaat op de

helft van Waterwijk speelde.

Het kon dan ook niet uitblijven

dat de gasten weer op gelijke

hoogte zouden komen. Na een

foute terugspeelbal van één

van de Zandvoortse verdedi-

gers kon Tim van de Leek de bal

achter Jorrit Schmidt prikken,

2-2. Hierna ontspon zich

een zeer grimmige strijd.

Waterwijk probeerde met man
en macht een voorsprong te

forceren echter de Zandvoorts

verdediging bleef attent, hoe-

wel niet constant. Als de zwak-

ke scheidsrechter beter de

spelregels had toegepast, zou

Waterwijk minimaal één

penalty hebben moeten krij-

gen. Nu echter deed de leids-

man het af als een 'schwalbe'.

Zandvoort kwam met de schrik

vrij. Vlak voor het eindsignaal

zou Castien voor de laatste

keer dit seizoen laten zien wat

hij in zijn mars heeft. Na een

schitterende pass over circa 40

meter van aanvoerder Dennis

Keuning nam de grillige aan-

valsleider op onnavolgbare

wijze de bal aan, passeerde de

laatste man en zette met een

schijn beweging de keeper op

het verkeerde been. Als een

volleerde biljarter carambo-

leerde bij de bal via de doel-

man in het doel, 3-2. Waterwijk

was gebroken en probeerde

met de macht der wanhoop in

de nog resterende tijd van alles

om op gelijke hoogte te

komen. Het mocht niet meer

baten, Zandvoort blijft in de

tweede klasse.

Tennis

Ik wil m'n havo-

opleiding afmaken

om ie investeren in

m'n carrière"

Wat is uw reden om een
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Achtergrond

Quality Coast vlag nader omschreven
Op de voorpagina heeft u kunnen lezen dat Zandvoort de Quality Coast

vlag heeft mogen hijsen. Wat betekent de vlag eigenlijk?

Keurmerken zijn aansprekende mid-

delen om consumenten inzichtte

geven in de kwaliteiten die geboden

worden. Er is al heel langaandacht

voorde uitreiking van de Blauwe

Vlag, die vooral in de Duitssprekende

delen van Europa zeer nauwlettend

worden gevolgd. Het is een alom

aanvaard kwaliteitskenmerk.

Met dat oogmerk is de Kustver-

eniging in 2005 een Europees pro-

gramma gestart dat is gericht op de

ontwikkelingvan een keurmerkvoor

kustgemeenten, onder de naam
OualityCoast. Dit project wordt door

de Europese Commissie financieel

ondersteund. Michel Demmerswas
een groot promotorvan dit keurmerk

en heeft zich ingezet om Zandvoort

dit te kunnen laten voeren.

Aan het programma nemen 21 ge-

meenten en organisaties deel uit

11 landen in Europa. Het Ouality-

Coast programma is bedoeld als een

aanvulling op het Blauwe Vlag pro-

gramma, dat alleen is gericht op

stranden en zeejachthavens en is

dus veel omvattender. Op deze

manier moet de bezoeker bredere

informatie over de vakantiebestem-

ming geboden gaan worden.

De gemeente moet aan een aantal

criteria voldoen voordat de vlag

mag worden gehesen. Bij deelna-

me aan het OualityCoast program-

ma verbinden gemeenten zich om;

een basiskwaliteit voor recreatie en

toerisme te garanderen waarin

mens en natuur duurzaam voorop

staan; een beleidsplan voor vijf jaar

op te stellen en uitte voeren om die

kwaliteit te verbeteren of verster-

ken; de uitvoering van dit beleids-

plan elke twee jaar te evalueren; en

objectieveen eerlijke informatie te

bieden aan bezoekers over belang-

rijke aspecten van het toeristische

product van de gemeente. Door het

behalen van het OualityCoast-

keurmerk krijgt een gemeente

internationale erkenning in zijn

streven naarde hoogste kwaliteit

in mens-en natuurvriendelijk toe-

risme. Hierbij staat de voorziening

van publieksinformatie centraal,

bijvoorbeeld door informatiepagi-

na's op toeristische websites.

Meer informatie: www.kustgids.nl

en www.kustverenieine.nl.

Gelijkspel For Finance/TCZ

Het is tennisclub Zandvoort (TCZ) op de laatste wedstrijddag

van dit seizoen niet gelukt om de tweede plaats achter kampi-

oen Celdrop te bemachtigen. In een teleurstellende wedstrijd

werd tegen de reserves van Amstelpark gelijk gespeeld.

Dit keer geen Andrea v.d. Hurk

in de dames singels. Babs van

Kampen kon weer wat ervaring

opdoen op de weg naar de

vaderlandse top. Van Kampen
is regerend nationaal jeugd-

kampioen en is veel in het bui-

tenland om punten voor de

internationale ranglijsten te

verzamelen. Ze kwam echter

behoorlijk te kort tegen Leonie

Merkel, 1-6, 0-6. Ook Mireille

Bink kon niet imponeren tegen

Alexandra Poorta, 2-6, 3-6. De

heren deelden de punten.

Invaller Sander Koning moest

zijn meerdere erkennen in

Michel Meijer, 4-6, 6-7. Raoul

Snijders had veel werk aan het

Nederlandse talent Roy Brugge-

ling (16!). De Zandvoortse spe-

ler had drie sets nodig om zijn

jeugdige tegenstander op de

knieën te krijgen, 2-6, 6-2, 6-3.

Normaal gesproken zijn de

dubbels de sterkste wapens
van de Zandvoortse spelers. Zo

ook deze laatste wedstrijd. De

dames waren met 6-2, 6-3 te

sterk voor hun Amsterdamse

opponenten en de heren had-

den drie sets nodig om Meijer/

Bruggeling te verslaan, 5-7, 7-5,

6-0. De mixed dubbels werden

broederlijk gedeeld. V.d. Hurk/

Snijders wonnen van Me kei/

Bruggeling (6-3, 6-3) en Van

Kampen/Koning moesten de

zege aan Poorta/Meijer laten

(4-6,0-6).

SOFTBAL

ZSC blijft op goede pad!

De softballers van ZSC blijven winnen. Ook de thuiswedstrijd

van afgelopen zaterdag tegen Vennep Flyers 2 werd met een

12-11 overwinning afgesloten. Net als in een aantal andere

wedstrijden werd ook nu de winst pas in de laatste slagbeurt

veiliggesteld.

Het scoreverloop van de

wedstrijd was wisselend, na

twee innings was de stand

gelijk, 3-3. De Zandvoortse

punten kwamen in de ie

inning voor rekening van cat-

cher Peter Douma (homerun)

en in de 2e inning van Hans

Rijnders en debutant Vincent

Koelemeijer.

Vennep Flyers nam in de derde

slagbeurt een 3-4 voorsprong.

Het antwoord van ZSC kwam
via runs van Ben de Jong en

Marcel Paap. De laatstgenoem-

de was door een veldfout op

de kussens gekomen en door

Ruud Bijl met een tweehonk-

slag over de thuisplaat gehol-

pen, 5-4. ZSC-werper Tjeerd

Buys (1 x 3-slag, 2 x 4-wijd en

14 honkslagen tegen) moest in

de 4e inningvier punten toe-

staan, 4-8. Het feit dat Ernesto

Vonsseeen Koelemeijer scoor-

den, kon niet voorkomen dat

Vennep Flyers aan het begin

van de 5e inning een 6-8 voor-

sprong hadden.

De ommekeer kwam in die vijf-

de slagbeurt, nadat eerst de

achterstand was opgelopen

tot 6-9, leverden scores van

Vonssee, Koelemeijer, Buys,

Douma en De Jong een 11-8

voorsprong op. In de zesde en

laatste slagbeurt kwam
opnieuw Vennep Flyers langs-

zij, maar een run van Bijl die

met een tweehonkslag in sco-

ringspositie was gekomen en

daarna door Douma met even-

eens een tweehonkslag werd

binnengeslagen, betekende

een zwaar bevochten 12-11

overwinning. Douma was met

een slaggemiddelde van 0.800

(4 uit 5) de beste ZSC-slagman.

Buys en Bijl waren met 0,750

(3 uit 4) ook productief.

In totaal sloeg ZSC zestien

honkslagen.

Voetbal

i4e Hotsknotsbegonia toernooi

weer als van ouds
Het 14e Hotsknotsbegonia toernooi, dat afgelopen weekend
weer is gespeeld, heeft weer voldaan aan alle wensen van

de organisatie. Veel (23!) elftallen van clubs uit het hele land

en zelfs uit Engeland, en hotsknotsbegoniavoetbal van de

hoogste kwaliteit.

De'Dikke Van Dale' heeft als

synoniem voor hotsknots-

begoniavoetbal staan: boeren-

koolvoetbal of: voetbal dat

gespeeld wordt zonder

vakmanschap...! Omdat dit

toernooi bedoeld is voor

lagere elftallen, is het eigen-

lijk alleen maar hotsknots-

begoniavoetbal dat de toon

voert.

En ze komen werkelijk overal

vandaan: van Alphen tot

Zeewolde en van Leeuwarden

tot Kralingen. Dit jaar was

er weer het elftal van Old

Pageoneans uit Engeland

aanwezig, dat weer hoge ogen

gooide.

Uiteindelijk werd hetteamvan

FC UK (SV Zandvoort 5) winnar

van de 14e editie van dit tradi-

tierijke toernooi. Zij zullen

zeker tijdens het volgen

de toernooi, het derde lus-

trumtoernooi, weer acte de

présence geven.

Winnaars FC UK

Kampioenen

De Zandvoortse Courant zal,

net als vorig jaar, aandacht

besteden aan de kampioe-

nen van alle sportverenigin-

gen van Zandvoort. De redac-

tie doet dan ook een oproep

aan de verenigingen die het

afgelopen seizoen kampioe-

nen in wat voor categorieën

dan ook mochten feliciteren.

Gevraagd worden foto's,

voorzien van de namen van

de spelers en de categorie

van de kampioenen. U kunt

uwfoto's sturen naar redac-

tie@zandvoortsecourant.nl.

De sluit ing van de inzendin-

gen zal zijn maandag 12 juni

aanstaande, daarna kunnen

wij niet meer publiceren.

J

De adverteerders
van deze week
Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.WÏIIemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

BeachClubTien

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloem sierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNC Groep

Danzee

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Kroon Mode
Lokaal 't

Del Mar, Café Restaurant Meijershof, Restaurant

Dobey Monuta
Gemeente Zandvoort Nova College

Greeven, Makelaardij o.g. Pluspunt

Het Plein Ruud Zander Schoonmaakbedrijf

Sandd

Stichting ACB
Take Five -3

TradeArd 6

Vitalis Nederland B.V. 8

Weenink, huisarts 9

Willemse

Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Strandpagina

-3 Ganpati

Que Pasa

Wander & Karin

Club Maritime

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen Jeroen

23 Club Nautique

& £>
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WITTEVELD 12 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, royaal 3-kamerappartement

op de 3 e verdieping gelegen met zonnig balkon (Z)

• Moderne keuken, 2 ruime slaapkamers en

moderne badkamer v.v. ligbad en douche
• Het complex beschikt over een lift

• Gunstige ligging t.o.v. centrum, strand en treinen

• Woonoppervlakte 90 m 2

Vraagprijs: € 247.500,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

• Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt

4-kamerappartement op de 3 6 verdieping gelegen

• Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee

• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 239.000,-

SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande

20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

• Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken,

moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
• Voor- en achtertuin aangelegd in 2003
• Woonopp. ca. 105 m 2

, inhoud ca. 300 m 3

Vraagprijs: €319.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 lltPftTIIMK

|

• Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit,

diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin

I
• Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met

behoud van het charmante karakter

I
• Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,

1 slaapkamer en een moderne badkamer

|

• Perceeloppervlakte 164 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

^^^^^^

,1

STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

Op de 2 e verdieping gelegen goed onderhouden

3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

Het complex beschikt over een lift, inpandige

parkeerplaats en een berging

L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers,

badkamer v.v. ligbad en douchecabine

Woonoppervlakte ca. 115 m 2

Vraagprijs: € 315.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/17 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden 2-kamerappartement op

de 6e verdieping gelegen met zonnig balkon

• Dit complex beschikt over een lift en afgesloten

parkeerterrein voor de bewoners
• Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer

en een fraaie badkamer
• Woonoppervlaket ca. 50 m 2

Vraagprijs: € 159.000,-
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Jubilerende Wibi Soerjadi speelt in Zandvoort

Op vrijdagavond 23 juni aanstaande geeft

Nederlands meest succesvolle concertpi-

anist Wibi Soerjadi, een exclusief concert

in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein.

Het concert begint om 20.15 uur en omvat

werken van Mozart, Liszt,Chopin en eigen

transcripties. De organisatie is in handen

van Circuit Park Zandvoort en de Stichting

Classic Concerts Zandvoort.

Dit bijzondere concert, moge-

lijk gemaakt door Circuit Park

Zandvoort, staat in het teken

van tweejubilea. Allereerst het

250 e geboortejaar van Wolf-

gang Amadeus Mozart, dat dit

jaar overal ter wereld gevierd

wordt. Vandaar dat werken van

deze beroemde Oostenrijkse

componist (1756 - 1791) op het

programma staan. Maar niet

alleen werken van Mozaret

staan erop het program ma. Ook

stukken van Liszt en Chopin

Wibi Soerjadi komt naar Zandvoort

worden door Soerjadi ten

gehore gebracht. Het tweede

jubileum is van Wibi Soerjadi

die dit jaar 25 jaar internatio-

naal concertpianist is.

Met het mogelijk maken en

organiseren, samen met de

Stichting Classic Concerts

foto: Martijn

Zandvoort, van dit zeer bijzon-

dere concert, wil Circuit Park

Zandvoort de sinds 1948

bestaande onderlinge verbon-

denheid tussen dorp en circuit

onderstrepen. En wie kan die

verbondenheid dan beter

vertolken dan meesterpianist

en racefan Wibi Soerjadi. Tegen

de achtergrond van

de fraaie en sfeer-

volle Protestantse

Kerk met zijn even-

eens rijke historie

en schitterende

akoestiek, belooft

het concert op vrij-

dagavond 23 juni

dan ook er een van

topniveau te wor-

den!

Voor dit concert zijn

"Vi: '"' slechts 300 plaat-

sen beschikbaar. De toegangs-

prijs bedraagt €40 per per-

soon. Kaarten zijn vanaf 10 juni

te koop op de bekende ver-

koopadressen:

Kaashuis Tromp en Bruna

Balkenende, beiden op de

Grote Krochten de Music Store

in de Kerkstraat.

Strijdvolle pinksterraces

Het pinksterweekend vormde dit weekend een decor voor

een aantal strijdvolle wedstrijden op Circuit Park Zandvoort.

De pinksterraces zorgden ook voor een voller rennerskwar-

tier en deden daarmee de paasraces een beetje doen verge-

ten. Toen gaf het renners kwartier een wat treuriger aanblik,

met wat gaten achter de pitboxen.

De Mannetjes

Zandvoort in

WK-sfeer?

'Er hangt nog niet eens een

vlaggetje in de Oranjestraat'

Uiteindelijk bracht het pro-

gramma een variatie van

diverse raceklassen, waar veel

te beleven viel. Van dramati-

sche ontknopingen tot span-

nende wedstrijden. De drama-

tische ontknoping zat in de

eerste DunlopSportMaxx-

ClioCup race toen Emmenaar
Bertus Sanders op weg leek

naar een zekere winst, maar

de Clio twee ronden voor het

einde een technisch manke-

ment vertoon de. "Ik moest op

drie cilinders verder", aldus het

treurige commentaar van

Sanders. De winst was voor

Sebastiaan Visser (nr. 24) in zijn BRLV6

Trade Ard
WK AANBIEDING

Seat Toledo 1 .6M6V Slella AIRCO
b.j: 2002, 57400km, €10950

nu €9950

WWW.TRADE-ARD.NL
|

£I0VAG

X
Rertï'am
40BROO,i

Geldig t/m zondag 11 juni

• 4 Oranje tompoucen € 4,95

• Oranje vruchtenschelpje

€1,50

• 10 zachte witte bolletjes

€1,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Mike Verschuur. De race op

maandag verliep weer positief

voor Sanders. In de tweede

race pakte hij wel de zege. "Ik

heb het in dit kampioenschap

niet meer in eigen hand, maar

de zege vergoed weer veel",

aldus Sanders.

Vervolg zie pag. 3

Geef een signaal voor de koers die het

gemeentebestuur uitzet.

Doe mee met het Digipanel Zandvoort.

Meer weten?
Raadpleeg www.zandvoort.nl onder Digipanel.

Doen. Gemeente Zandvoort

Q



Familieberichten

Ieder leven kent zijn einde

maar degeest leeft voort.

Op 3 juni 2006 ging rustig en kalm van ons heen

onze lieve vader,

groot- en overgrootvader

Willem van Zoelen

* Amsterdam, 16 juni 1918 f Loppersum, 3 juni 2006

Yvonne en Jaap

Ingrid

Robert en Yupin
Edward en Meta
Klein- en

achterkleinkinderen

Wij nemen afscheid van pa op

donderdag 8 juni 2006 om 13.15 uur

in de aula van de Nieuwe Ooster begraafplaats,

Kruislaan 26 te Amsterdam

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Ingrid van Zoelen,

Zuiderweide 3, 9989 CJ Warffum

l Je koerste recht door zee

1 En trotseerde storm en golven

f Alleen ....

dit neer hadje de wind niet mee

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze

wedstrijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die

wij met hem mochten meemaken, hebben wij met

veel verdriet plotseling afscheid moeten nemen van

onze bijzondere (o)pa en broer

Piet Koper (Wilson)

10-08-1928 31-05-2006

Bas en Lyuda

Maaike en Fred

Feico en Paddy

Caroline en Jan

en kleinkinderen

Freek en Nel

Zandvoort, 31 mei 2006

Correspondentie: Kerkplein 6 - 2042 JH Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 6 juni plaatsgevonden.

openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg34, T (023) 5714131

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

za:

14.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

14.00 uur

Kerkdiensten

ZATERDAG 10 JUNI

Nieuw Unicum

Stiltecentrum Meeuwen hof, Zandvoortselaan 165

10.45 uur ds. P. Renes

ZONDAG 11 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uurdrs.B. Rootmensen uit Ouderkerk a/d Amstel

Protestantse gem. Aerdenhout

In verband met verbouwingswerkzaamheden

zijn de diensten verplaatst naar Heemstede

Pinksterkerk, Camp/aan Heemstede

10.00 uur Ds. R. Steenstra uit Leiden

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uurdhr.B.BIans

Burgerlijke stand

27 mei 2006 - 2 juni 2006
Geboren:

Rodi, zoon van: Pielstroom, Marcel Alexander en:

Munniks, Chantal.

Guusje Petera, dochtervan: de Jong, Pieter en: van

Ee, Evelina Sofia.

Ne il Col in, zoon van: Mulder, Arno ld en: Gelman,
Anna Jakovlevna.

Ondertrouwd:

van Noord, Robin Jan Alexander en: van Rosse m,
Maaike Charlotte.

Karagantcheff, Michael en: van der Graaf, Mart in e

Geertruida.

Gehuwd:
Guillaumond,OlivierGuillaumeen:de Vries, Marije

Karoliene.

Silva da Rocha, Carlos Haroldo en: Romijn, Yvonne

Theresia Margaretha.

Kamst, Astrid en: Bloem, Izabella Pieternella

Geertruida Margreta.

Overleden:

Zeepvat, Gerard,oud 88 jaar.

Vrees geb.van Gellekom, Maria Johanna,oud 85 jaar.

Koper, Piet, oud 77 jaar.

MomiM <r Westerveld on Van Beek

UllviirKiiWt:

HöüFdiIorp,

ZWH rilW#ïl H,

hltvw-Vtnncpi.

rn igj]'-iu 7D1C

B*nn«ferD4d,

RI|hsHruïwtq 1*1

TlL\Ci23ii9* ItS!

AwtfKtt \ÏMim

Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

JUNI Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 8 02.10 09.30 14.30 22.29 ^B
Vr 9 02.50 10.30 15.09 23.19 -

Za 10 03.23 11.08 15.50 ^B ^B
Zo 11

- 00.09 04.04 12.19 16.23

Ma 12 ^B 00.50 04.39 13.20 17.06

Dl 13 - 01.09 05.19 13.59 17.45

Wo 14 ^B 02.00 06.01 14.28 18.29

Do 15 - 02.29 06.43 14.58 19.15

Prijsvraag r? t

bij Boudewijn's Visservice

Hoeveel euro
brengt het

i
e haringvaatje

dit jaar op?

Degenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt

beloond meteen heerlijke verrassing. Oplossingen kun-

nen tot en met 13 juni 2006 worden opgestuurd naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1, 2041CK te Zandvoort,

of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra n'

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Commissie huiverig

voor onderzoek naar
bestuurskracht

De leden van de commissie projecten en thema's zijn huiverig

dat een door de provincie voorgestaan onderzoek naar de

bestuurskracht op langere termijn zou kunnen leiden tot een

gedwongen gemeentelijke fusie in Zuid-Kennemerland. Dat

bleek vorige week woensdag uit de discussie van deze commis-

sie die voor de eerste keer vergaderde volgens de nieuwe opzet,

waarbij een grotere inbreng van de burger mogelijk is.

Burger

De uitbreidingvan de inspreek-

mogelijkheden voor burgers

gelden uitsluitend voor de

commissie projecten en the-

ma's. In deze commissie kan de

burger nu zowel bij de eerste

als tweede termijn zijn of haar

zegje doen en ook is er de

mogelijkheid om zaken op de

agenda te plaatsen. Commissie-

voorzitter Fred Kroonsberg en

griffie Van Steven in ck gaven

uitleg over de mogelijkheden.

Uit de daarna volgende discus-

sie kwam duidelijktot uiting

dat niet iedereen zich kon vin-

den in de voorgestelde veran-

deringen. Vooral het karakter

van de bijeenkomsten was

onderwerp van discussie.

Vervolg van pag. 1

Spanning in BRL
De spanning zat inde eerste

en tweede BRLV6 race. In deze

serie was Jacky van der Ende

de snelste na de kwalificatie,

maar net als bij Sanders in de

ClioCup maakte ook van der

Ende kennis met de 'pech-

duivel'. De winst ging naar

Donald Molenaar die gevolgd

werd door de Zandvoorters

Sebastiaan Visser en Danny
van Dongen, die zich van ach-

teruit naar voren worstelde.

Cartoon

WethouderToonen was zelfs

verbaasd over wat nu wordt

voorgesteld, omdat hij er van

uit was gegaan dat vergaderd

zou worden volgens het prin-

cipe van 'benen op tafel'. Het

voorstel echter ging uit van

een meer formele gang van

zaken.

Bestuurskracht

Een belangrijk onderwerp tij-

dens deze vergadering was het

initiatief van de provincie

Noord-Holland om met de

gemeenten uit Zuid-Kenne-

merland in gesprek te gaan

over de bestuurskracht. Gede-

puteerde Moens zal daartoe

met iedere gemeente afzon-

derlijk een gesprek voeren. Uit

Al la rd Kalff reed met een half

open BRL. Het achterste

gedeelte van het bodyworkzat

los wat de Zandvoorter kwam
te staan op een zwarte vlag

met oranje stip (verplicht in de

pits binnenkomen wegens
technisch mankement). Het

malheur bleek niet verholpen

te kunnen worden en dat bete-

ken d e e i n d e ra ce voo r Ka Iff.

In de tweede race leek Donald

Molenaar de beste papieren te

hebben, maar van der Ende

zette in deze race de zaken wel

recht door als eerste te finis-

Hans van Pelt

ONBEKEND VIRUS ÉÉSI&N/LÉÉftD

H

de discussie werd duid el ijk dat

de vertegenwoordigers van de

diverse politieke richtingen van

oordeel waren dat er een

onderzoek naarde bestuurs-

kracht moest komen en dat dit

uitgevoerd moest worden door

een van de provincie en

gemeente onafhankelijke or-

ganisatie. Op merkel ijk was de

inbreng van Hans Drommel
(WD) die verwees naar onder-

zoeken van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG),

die uit zouden wijzen dat

Zandvoort er wat betreft de

bestuurskracht uitstekend

voor staat.

De slotconclusie van het debat

was dat de commissieleden er

van uitgaan datdetevoeren

discussie met de provincie en

een mogelijk daar uit voort-

vloeiend onderzoek naar de

bestuurskracht van de

gemeenten Bloemendaal,

Heemstede, Haarlem, Haar-

lemmerliede/Spaarnwoude en

Ben nebroek niet van zelfs pre-

kend zou kunnen leiden tot

een fusie. Daarbij werd ook

nog duidelijk dat de commis-

sie van oordeel is dat

hen. Danny van Dongen reed

in deze tweede race een sta-

biele race en werd wederom
derde. Sebastiaan Visser kreeg

in de eerste race een tikvan

Phil Bastiaans en moest in de

tweede race met een oude

reserveband rijden. "Dat was

te merken want ik moest

behoorlijk hard werken", aldus

Visser. Uiteindelijk kwam de

Zandvoorter als vijfde aan. Ook

Kalff kwam goed naar voren

maar verder dan een elfde plek

kwam hij niet. Opnieuw was in

deze tweede race Marijn van

Kalmthout de beste in de BRL

Light en net als in de eerste

race kwamen Zandvoorters

Stor en Furth beiden tekort

vooreen podiumplaats.

Zandvoortse Courant

Zandvoort geen bijdrage kan

leveren aan de oplossing van

de bestuurlijke problemen van

Bennebroek en dat het speci-

ale karakter en de geïsoleerde

positie van Zandvoort ten

opzichte van de andere

gemeenten in de regio wel

samenwerking mogelijk maakt,

maar niettot een fusie zal kun-

nen leiden.

Belastingen

In het verlengde van de discus-

sie over de bestuurskracht

lag het agendapunt Samen-

werking Belastingen tussen de

gemeenten Bennebroek,

Bloemendaal, Haarlemmer-

liede/Spaarnwoude, Heem-
stede en Zandvoort. De com-

missieleden wilden van

WethouderToonen horen wat

de gevolgen voor onder ande-

re de personele bezetting van

die samenwerking zouden zijn

en wanneer deze regeling in

zou gaan. WethouderToonen

kon tot zijn spijt, gezien de sta-

tus van de onderhandelingen,

daarover geen uitsluitsel

geven. Het verbaasde hem
zelfs dat het onderwerp nu al

op agenda stond.

BMW i3oi Cup
In de BenO Siemens BMWi30i
cup was D il Ion Koster dicht bij

een podiumplaats in de eerste

race. "Ik was in gevecht met

Ardi van der Hoek, maar daar-

door moest ik op een gegeven

moment mijn teamgenoten
Tim Coronel en Mare Koster

voor laten gaan", aldus Koster.

In de tweede race probeerde

de Zandvoorter bij de start zich

al een goede uitgangspositie

te verschaffen, maar hij moest

de auto in het Scheivla kaan de

kant zetten. "Ik wilde teveel bij

de start van de tweede race, en

ik heb daardoor waarschijnlijk

iemand geraakt. Het was

gewoon een onvergeeflijke

beginnersfout", aldus Koster.
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Allard Kalff verliest deel van zijn carrosserie

Volgens mij.

is de oranje koorts echt toe-

geslagen. Langzamerhand

wordt het WK voetbal zicht-

baar door reclamefolders,

kranten en tijdschriften. Wat
te denken van een opblaas-

baar voetbalpak, boerinnen-

kapje, afro pruik, megafoon,

boa en nog meer walgelijke

frutsels in de huiskleur oran-

je. Zelfs de onderbroeken zijn

oranje met de lachwekkende

tekst 'hup Holland hup'. Het

moet echt niet gekker wor-

den. Eigenlijk heb ik niets

tegen de kleur oranje maar
meer tegen voetballen. Want
er zijn twee dingen in mijn

leven die ik haat. Namelijk

voetballen en breien! Over

mijn antipathie voor breien

de volgende keer meer.

Tijdens de voorrondes, vlucht

ik naar boven en ga saai

achter de computer zitten.

Een mens moet toch wat!

Opeens verschijnt er, heel

subtiel, een klein berichtje op

mijn computer.'Wk-koortsvrij

kamperen ? Dat kan in

Nederland!' Leuk idee want,

zo gaat het bericht verder'wil

je echt niets met voetballen

te maken hebben dan kanje

het oranjegedoe ontvluchten.

Je bent van harte welkom op

één van de 140 erkende

Natuurkampeerterreinen in

Nederland. Uiteraard zonder

breed beeld TV en ander voet-

bal vertier. Geen oranje slin-

gers of vlaggetjes in de

bomen. Gewoon eerlijk en

heerlijk kleurloos vakantie

vieren'. Einde bericht. Dus,

vluchten kan nog wel. Dat

idee stelt me een beetje

gerust. Nu nog mijn man
over halen. Dat wordt iets

moeilijker want diep in z'n

hart vindt hij voetballen leuk.

Alleen is er één vervelende

bijkomstigheid want buiten

voetballen en breien, houd ik

ook niet van kamperen. De

reden om te vertrekken wordt

steeds lastiger. Zal ik dan toch

nog met deze mallemolen

mee moeten doen? Op de

achtergrond zingt Willeke

Alberti een voetballied. Help,

zelfs zij doet mee! Ik moet nu

echt weg. Hup, Nel, hup!
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10 Signeersessie van KLUUN. Zijn nieuwste

boek'De Weduwnaar'en zijn bestseller: ;

'Komt een vrouw bij de dokter'.
f

Bruna Balkenende, 14.30 -15.30 uur

10 Studio 118 danst... Uitvoeringvan de

dansschool van Conny Lodewijks.

Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,

aanvang 19.30 uur.

Bel voor kaarten: 5712598

11 Kerkplein Concert: FEEST! Gevarieerd

koorconcert

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop collecte

voorde restauratie van het unieke

Knipscheer kerkorgel). Haarlems Klein

Koor o.l.v. Martine des Tombe.

18 Jaarlijke buiten-rommelmarkt bij Pluspunt.

1

Flemingstraat 180, van 10.00 tot 15.00 uur.1

Kosten voor een eigen verkoop plek: €5.

Toegang is gratis.

24 'G regale' dubbel blaas kwintet o.l.v.

Maartje Peek Protestante kerk,

Kerkplein, aanvang 14.30 uur

£ JULI

2 Italia a Zandvoort, Circuit Park Zand voort.

7-9 All Dutch Porsche Days,

Circuit Park Zandvoort.

Het gehele weekeinde van 7, 8 en 9 juli

staat in het teken van alles wat

maar met Porsche te maken heeft.

9 Kerkplein Concert: Concert voor klein en

groot

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop collecte

voorde restauratie van het unieke

Knipscheer kerkorgel).

Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex

Vermeulen.

Feest bij

Het was donderdag

groot feest bij manege
Sandevoerde. Na de

2 jaarlijkse keuring van

de FNRS, de overkoepe-

lende organisatie van

manegehouders, en het

Keurmerkinstituut is

gebleken dat manege
Sandevoerde goed is

voor vier sterren en het

Veiligheidscertificaat

verlengd mag worden.

Hiermee is een lang

gekoesterde wens in ver-

vulling gegaan.

Tien jaar geleden, toen

Linda en Patrick Ottens

hun intrek in de manege
aan de Keesomstraat

namen, had de vorige

eigenaar niet meer dan

één ster. Nu werd dan de

op één na hoogste gra-

dering behaald, een top-

Plezier staat voorop ook bij dejeugd

prestatie. Mede door zelf gaan rusten. De eisen

veel en hard te werken zijn zeer streng en een

maar ook door de juiste ster verliezen is zo

medewerkers om zich gebeurd. Ze vinden het

heen verzamelen is dit niet nodig om in de e re-

resultaat behaald. divisie van Nederland.de

vijf sterren maneges,

De familie Ottens kan nu opgenomen te worden,

niet op zijn lauweren Die eisen zijn gewoon

Fietsvierdaagse 2006

De wande^daagse is succesvol afgesloten en nu

staat al weer het volgende evenement op de agen-

da. Dit jaar wordt alweer voor de vierde keer een

Fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de

Stichting Zandvoortse 4daagse.

Er wordt gefietst van

dinsdag 20 juni tot en

met vrijdag 23 juni. Men
kan kiezen uit routes van

15 en 30 kilometer, rond

en door Zandvoort. Voor

de deelnemers die alle

vier de avonden hebben

gefietst, zal op vrijdag

een mooie medaille klaar

liggen.

Kinderen tot 10 jaar

mogen alleen onder

begeleiding van een vol-

wassene meedoen. Voor

de pechvogels onderde

fietsers geen nood. Als

U een lekke band krijgt

of andere fiets pech, dan

komt een servicewagen

van Rijwielhandel Ver-

steege U helpen. Ze zul-

len het probleem ter

plaatse proberen op te

lossen en anders krijgt U

een leenfiets. Zo zijn ook

elke avond medewerkers

van het Rode Kruis

aanwezigom mensen te

helpen die onverhoopt

gewond raken.

Onderweg zullen regel-

matig controleposten

staan. Hier wordt de

kaart gestempeld, maar

men krijgt ook een beker-

tje limonade en iets

lekkers van een van de

sponsoren. Tijdens de

fiets4daagse zullen er

lootjes worden verkocht

voor de loterij. De lootjes

kosten slechts 50 cent

per stuk en er valt onder

andere een fiets te winnen.

niet haalbaar. Maar vier

sterren is een schitterend

niveau en kan behouden

worden a Is je maaralert

blijft. Wat echter bij

manege Sandevoerde

bovenaan staat is de

gezelligheid en het ple-

zier. En dat straalt eraf!

Elke avond kan er gestart

worden tussen 18.30

en 19.00. De start is bij

de Zandvoortse Hockey-

club, Duintjesveld te

Zandvoort. De kaarten

kosten € 5,00 voor vier

avonden fietsen en een

medaille.

De kaarten zijn te koop

bij: Bruna Balkenende,

Rijwielhandel Versteege,

Kapsalon Ton Goossens,

Ankie Miezenbeek

(Haarlemmerstraat 12)

en bij Martine Joustra

(Witte Veld 11).

Voor meer inlichtingen:

www.zandvoortse4daag

se.nl

Nauwere samenwerking
Scholen voor voortgezet onderwijs

en ROC Nova College

De toelating van jonge-

ren tot het voortgezet

algemeen volwassenen-

onderwijs (vavo) is

gewijzigd. Het ministe-

rie van Onderwijs heeft

bepaald dat scholen voor

voortgezet onderwijs

en roc's daarin meer
moeten samenwerken.

Leerlingen van 16 en 17

jaar die hun diploma

vmbo-t, havo ofvwo niet

behalen, kunnen door

hun school worden 'uit-

besteed' aan het roe.

Het vavo is bestemd voor

volwassenen als nieuwe

kans om het diploma of

een aantal certificaten

vmbo-t, havo of vwo te

behalen. Echtervoorjon-

geren die het voortgezet

dagonderwijs zijn ont-

groeid, is het vavo vaak

een uitkomst. Tot vorig

jaar konden 16- en 17-jari-

gen toestemming vra-

gen aan de leerplicht-

ambtenaar om hun

opleiding af te ronden in

het volwassenenonder-

wijs. Dat kan nu niet

meer.

Voor meer informatie,

telefoon (023) 530 20 10

en website www.nova-
college.nl

care oofrs\°

fleUtekeifc

Café Oomstee

Voetbal kijken

op groot

scherm!

Dagelijks geopend.

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Burgemeester krijgt gehoor
bij ministers

Burgemeester Van der Heijden deelde vorige week woensdag
in de commissie Projecten en Thema's mee, dat in Den Haag
door de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid

wordt gekeken naar de mogelijkheid om de politie meer
bevoegdheden te geven waar het gaat om het toezicht op het

verschaffen van alcohol in uitgaansgelegenheden aan perso-

nen die de gestelde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Vanuit de raad is in het verle-

den, vooral door het CDA,

meermalen aangedrongen op

een scherpere controle. Tot nu

toe worden deze controles

alleen uitgevoerd door de

Voedsel en Waren Autoriteit.

Vooreen doeltreffende uitvoe-

ringvan de controles heeft de

Voedsel Waren Autoriteit lan-

delijk slechts een zeer beperkt

aantal medewerkers tot haar

beschikking, zodat regelmatig

controleren in de praktijk niet

mogelijk is.

BurgemeesterVan der Heijden

gaf aan dat het onderwerp

binnenkort in de Tweede

Kamer aan de orde zal komen.

Hij stelde met nadruk dat het

er niet om gaat dat de politie

deze taak zal gaan overnemen,

maar dat mogelijkheden

onderzocht worden de wetge-

ving te verfijnen, waardoor de

politie de activiteiten van de

Voedsel en Waren Autoriteit

kan ondersteunen. Met als

doel een frequentere controle

mogelijk te maken.

Overigens wordt er in Den

Haag ook over gesproken om
bij constatering van een over-

treding niet alleen de uitbater

of verkoper te straffen, maar
ook om het mogelijk te maken

de klant een straf op te leggen.

Zware agenda voor

komende commissies
De komende vergaderingen van de commissies Planning &
Control en Raadszaken hebben beide een zware agenda.

Vooral de vergadering van woensdag (Planning & Control)

zal wel het een en ander aan discussie losmaken bij de

commissieleden.

Op de agenda van woensdag

14 juni aanstaande, onder

meer de Jaarrekening 2005. In

de Jaarrekening 2005, inclusief

het programmajaarverslag,

wordt verantwoording afge-

legd over de middelen en de

besteding daarvan in het jaar

2005. Een andere rapportage,

de BERAP (Begrotings-

rapportage), staat eveneens

geagendeerd. In de begrotings-

rapportage wordt verslag uit-

gebracht van alle op dit

moment bekende beleidsma-

tige en/of cijfermatige afwij-

kingen ten aanzien van de

begroting 2006. Als zal de

Voorjaarsnota behandeld wor-

den. In de Voorjaarsnota wordt

een prognose gegeven van de

cijfers voor de nieuwe (meer-

jaren)begroting 2007-2010.

lege te verwerken. Allereerst

komt de Middenboulevard

weer eens een keertje voorbij.

De raad heeft op 13 april 2006

in de Raadsopdracht bepaald

dat besluiten over de

Middenboulevard moeten
worden herroepen. In dit voor-

stel worden de onderdelen van

het raadsbesluit over de

Middenboulevard van 31 janua-

ri 2006 besproken, uitmon-

dend in een voorstel hoe daar

mee om te gaan. Vervolgens

een voorstel tot versnelling van

de bouwvan de nieuwe brede

school binnen het Louis Davids

Carré. Ten slotte wordt er een

uitvoeringskrediet aan de raad

gevraagd voor de reconstruc-

tie van de Zandvoortselaan.

Zowel het wegdek als de riole-

ring zal worden vervangen.

De op donderdag 15 juni aan- De beide com miss ieverga de-

staande vergaderende com- ringen beginnen om 20.00 uur,

missie Raadszaken, in plaats deur open om 19.30 uur, en

van maandags juni, krijgt een worden gehouden in de

aantal voorstellen van het col- Raadszaal.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Luilak: terreur

De eerste indruk van zater-

dagmorgen wees op een rus-

tige 'luilakviering'. Het tradi-

tionele geluid mag dan niet

overal hoorbaar zijn geweest,

het 'spelen' met andermans

eigendommen heeft in enke-

le gevallen wel hinderlijke

proporties aangenomen.

Fractievoorzitter van de

Ouderen Partij Zandvoort Carl

Simons had een bijzonder

vervelende ervaring met de

luiktraditie. Doortastende,

maar nog enigszins onrijpe

figuren hebben zijn auto als

bakplaat gebruikt voor het

bakken van pannenkoeken.

Na eerst boter en stroop over-

al over de auto te hebben

gesmeerd, hebben zij eitjes

op de carrosserie en ramen

gekeild. Daarna werd alles

zorgvuldig overdekt met bak-

meel.Of de daders het resul-

taat, dat op de bijgaande foto

te zien is, bevredigend heb-

ben gevonden is niet duide-

lijk geworden. Maar ze

mogen trots zijn, want

Simons heeft het anderhalf

uur poetsen en spuiten bij

Garage Strijder gekost, alsme-

de tot nu toe € 25,00 om de

auto weer enigszins schoon

te krijgen. De herinnering

blijft nog wel even levendig...

Luilak: fatsoen

Luie mensen vroeg uit bed

halen en/of hun nachtrust

verstoren is de oorsprong van

deze Noodhollandse traditie,

waaraan iedereen opjonge

leeftijd wel eens heeft mee-

gedaan, maar dit soort acties

hoort niet bij deze traditie.

Het zou van sportiviteit getui-

gen als de'vierders' of ouders

contact opnemen met de

eigenaar van de door hun

misbruikte'bakplaat'en eens

informeerden hoe hoog de

kostenvan het schoonmaken

zijn en of er soms nog ande-

re schade is aangericht!

Schoolhandbal

Ook een andere traditie levert

problemen op. Het jaarlijkse

schoolhandbaltoernooi dat

enkele weken geleden wegens

de weersomstandigheden

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

moest worden afgelast, zal dit

jaar niet meer gespeeld wor-

den. "We hebben era Hes aan

gedaan om het toernooi als-

nog te organiseren. Uiteinde-

lijk kwamen we, na overleg

met de scholen, uit op zater-

dagijuli.Nu blijkt echter dat

een drietal scholen van

mening is dat er in die perio-

de een te druk programma is.

Voorde resterende drie scho-

len is het niet acceptabel om
dit toernooi toch te spelen.

We hebben veel werk verzet

en kosten gemaakt en nu

gaat het niet door. Een groot

aantal kinderen dat al een

paar keer op onze velden

heeft getraind is eveneens

teleurgesteld", zegt een

teleurgesteld e Teun Va sten

-

houw namens de handbalaf-

deling van ZSC. Het promoten

van de sport is belangrijk.

Helaas is dat nog niet tot

iedereen in onderwijskringen

doorgedrongen. Of is er nog

een oplossing te vinden om
deze al vele jaren lopende tra-

ditie op korte termijn alsnog

een vervolg te geven?

Zwembad
Het zwembad van Nieuw

Unicum was een poosje

gesloten. Dit kwam doordat

een van de cilinders, die er

voor zorgt dat de bodem van

het zwembad omhoog en

omlaag kan, defect was. Een

nieuw exemplaar moest op

maat gemaakt worden en

dat kostte helaas tijd.

Tegelijkertijd is er groot

onderhoud aan het zwembad

gepleegd. Het zwembad is

sinds 7 j u n i weer open.

Resultaat

Dat opmerkingen die in deze

rubriek gemaakt worden wel

eens niet in goede aarde val-

len bij betrokkenen komt een

enkele keer voor. Maar er zijn

ook goede resulaten te mel-

den, zoals het feit dat de

giftige acciaboom die de

gemeente van plan was te

planten aan de Zandvoortse-

laan niet wordt geplaatst.

De nieuwe boom voor de

Zandvoortselaan onder de

bomen is de Christusdoorn

en wel de doornloze variant,

te weten de Triancanthos

Skyline. Een boomsoort die

volgens de gemeentelijke

website in Noordwijk uitste-

kend voldoet. Zou men te

raden zijn gegaan bij onze

voormalige groenspecialist

Boekelman, die sinds een paar

jaar werkzaam is in Noord-

wijk? Een ander zichtbaar

resultaat is te melden over de

stationslift. Het plaatje dat

onder andere verwijst naar

een tunnel is verwijderd. Of

het door de NS of de gemeen-

te is gedaan is niet duidelijk.

Niemand kan meerdenken
dat er een tunnel naar

Engeland is!

Er doet zich echter wel een

ander euvel voor. De lift wordt

regelmatig gebruikt door per-

sonen die geen vaste woon of

verblijf plaats hebben. Op zich

niet zo erg, maar wel als de

binnenkant van de lift onder-

gekotst wordt!

Trein

Afgelopen weekend was het

precies 125 jaar geleden dat de

eerste trein reed tussen

Haarlem en Zandvoort. De

Amsterdamse bankiers van

Duitse afkomst Gustav en

Julius Eltzbacherfinancierden

de lijn, die werd gebouwd
naar een ontwerp van ir. E.J.J.

Kuinder. De lijn werd destijds

geëxploiteerd door de NV
Haarlem - Zandvoort Spoor-

wegmaatschappij. De werk-

zaamheden begonnen opio

december 1880 en werden

uitgevoerd door aannemer
Schram uit Amsterdam. De

eerste rit werd gemaakt op 3

juni 1881 en dat was afgelopen

zaterdag dus precies 125 jaar

geleden. We hechten als

Zandvoort terecht veel waar-

de aan 'onze' treinverbinding.

Het is daarom jammer dat

niemand op het idee is geko-

men dit feit op de één of

andere man ie ronder de aan-

dachtte brengen. Het had een

geweldig toeristisch evene-

ment kunnen worden tijdens

de Pinksterdagen. Over een

kwart eeuw is er een nieuwe

kans om een leuk evenement

te organiseren!
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Kluun
signeert zaterdag 10 juni bij

BRUNA van 14.30-15.30111^

zijn nieuwste boek "de Weduwnaar" en zijn

bestseller

"Er komt een vrouw bij de dokter"

Deze twee titels staan al enkele

brunc
weken in de boeken TOP-io.

U kunt deze boeken kopen en

laten signeren door Kluun of,

als u ze al gekocht heeft

alsnog laten signeren.

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Politiek Interview met SP raadslid:

Ingrid de Leeuw

Ze had geen vertrouwen

in de politiek en had ook

geen ambities om een

politica te worden. Ze had

een eigen mening die ze

niet wilde conformeren

aan een politieke partij.

Totdat ze via haar moeder

in aanraking kwam met

de SP. "Ik las het partij-

programma en ik dacht:

dat kan ik zelf hebben

geschreven", lacht De

Leeuw enthousiast, en

sindsdien is zij niet meer

weg te denken uit de

afdeling Zandvoort van de

Socialistische Partij.

Door Lenna van den Haak

In haar zonnige achtertuin

vertelt De Leeuw hoe zij in de

politiek verzeild is geraakt:

"Ik liet mijn hond uit in de

duinen en ik zag grote platen

asbest rondslingeren. Toen ik

daarover aan de bel trok werd

ik uitgelachen! Mijn moeder,

lid van de SP afdeling Haarlem,

nam mij mee naar een SP

bijeenkomst en sindsdien

ben ik er niet meer bij weg te

slaan."

De SP Haarlem was op dat

moment bezig om SP Zand-

voort nieuw leven in te blazen.

Een gemotiveerder persoon

dan Ingrid de Leeuw konden

zij niet treffen. "Ik raakte

enthousiast door het partij-

programma, de mensen en de

manier van samenwerken",

vertelt ze. Ze werd lid van de

partij en werd gelijk gebom-
bardeerd tot voorzitter van SP

Zandvoort. Niet lang daarna

kwam ze in politiek Den Haag

terecht, bij de fractie sociale

zaken. Toen devacature regio-

bestuurder vrij kwam werd

De Leeuw gevraagd om deze

functie ook op zich te nemen.

Ingrid de Leeuw is een bezige

bij. "Ik ben 24 uur per dag met

de politiek bezig. Zelfs tijdens

de afwas zit ik nog te denken

wat ik allemaal nog moet en

wil doen.

Het mooie aan locale politiek

is dat het zo dichtbij is. Mensen

komen naar je toe en ik kan

sneller met mensen in contact

komen. Het geeft een adre-

nalinekick als je dingen

voor elkaar krijgt en daardoor

mensen met een lach op

hun gezicht ziet", gaat ze

enthousiast verder.

In november 2002 was SP

Zandvoort een feit. "Om te

laten zien wie we nu eigenlijk

zijn, begonnen we gewoon
met het aanpakken van din-

gen die er speelden. Wij wilden

bijvoorbeeld dat gehandicap-

ten twee uur gratis mochten

parkeren in plaats van de volle

mep te betalen. De toenmali-

ge raad hebben we daarvan

kunnen overtuigen en dat is

gelukt", vertelt ze als wapen-

feit uit de tijd dat de SP nog

niet in de raad zat.

Voor de komende vier jaar is

De Leeuw positief: "We hebben

een aantal programmapunten

die overeenkomen met de

punten van andere partijen in

de raad. Ik zie het zonnig in. En

als de SP het met sommige
dingen niet eens is, laten we
dat wel horen. Water bij de

wijn doen? Alleen als we er het

nut van inzien. Maar op echt

heikele punten blijven we voet

bij stuk houden. We zullen ons

altijd aan ons partijprogram-

ma houden, "sluit ze af.

De scherven van Chris Wagenaar,

Door Lienke Brugman hlStOTlSCh erfgOed

Scherven brengen geluk! Bij architect Chris Wagenaar

is dat niet helemaal waar. De scherven die hij bezit

zijn ware puzzelstukjes, opgegraven en verzameld bij

bouwwerken in Zandvoort, Katwijk en Noordwijk. Als

ik binnen kom, liggen de scherven minutieus gesor-

teerd op de grote eettafel midden in de kamer.

"Archeologie heb ik nooit

gestudeerd "vertelt Wagenaar.

"Wel architectuur, een achtja-

rige studie waar ik op mijn 19e

jaar mee begon. Door de oor-

log en mijn diensttijd daarna,

ben ik later begonnen dan ik

had gewild. Bij het afgraven

van terreinen kwam er veel

puin uit de grond, dat vroeger

altijd nonchalant werd

afgevoerd en weggegooid.

Tegenwoordig is men wat

voorzichtiger geworden en zijn

archeologen als eerste bij een

bouwwerk om te kijken of er

iets van waarde bij is."

Langzamerhand ging Chris

Wagenaar zich ook interesse-

ren voor dit erfgoed uit de

bodem. Hij heeft zelfs scherven

gekregen uit de afgravingen

van de Metro in Amsterdam.

Scherven van Delfts Blauw,

scherven in de kleuren geel,

bruin en beige. Scherven van

aardewerk maar ook van

porselein. Door regelmatig hier-

overte lezen heeft hij zijn ken-

nis zeer uitgebreid. "Neder Rijns

aardwerk heet datgene wat we
hier vinden", legt hij vakkundig

uit. "Hoe ouderde scherven, des

te dikkerze zijn. Kijk.dit zijn res-

ten van een 'gatenpateel' (ver-

giet). In mooi Zandvoorts dia-

lect heette dat 'gaetenpetiel',

ouderen kennen die term nog

wel". Vol trots toont hij het aar-

dewerk op de ruime tafel, lang

niet compleet omdat er uiter-

aard stukken scherf ontbreken.

Wandelend door zijn huis laat

hij prachtig gerestaureerde bor-

den zien, gebruiksaardewerk

uit Duitsland in bruin en groe-

ne kleuren. Alleen aan de ach-

terkant is te zien dat het hier

om een gerestaureerd bord

gaat. Een gatenpateel met een

stempel BOZ betekent dat het

uit Bergen op Zoom komt; een

aardewerk koekenpan, oud

en gebruikt en dat is weer

te zien aan de geschroeide

bodem. In vitrines staan flesjes

waar Haarlemmer olie

in heeft gezeten, allemaal

verschillend van vorm.

Elk object heeft Wagenaar op

de foto gezet, scherven die bij

elkaar horen, keurig soort bij

veld. Dat het in een dergelijke

stapelput terecht kwam, was

omdat men vroeger zijn kapot-

te servies in de plee kieperde.

Vandaar dat je in deze stapel-

putten zoveel scherven vindt."

De scherven geven een goed

inzicht hoe men vroeger leef-

de. Er werd wijn (te zien aan

restanten van kruiken) en kof-

fie gedronken (te zien aan por-

seleinen scherven van kopjes).

Gekookt met aardewerk pan-

nen en gegeten van dikke bor-

den. Zalfpotjes, pij pen kop pen,

flesjes en nog veel meer wor-

den zuinig bewaard, thuis en

in zijn kantoor op het Jan

Snijerplein. "Zandvoort heeft

geen historisch besef", mop-

pert hij boos. "Ik zou eigenlijk

een werkgroepje willen vor-

^&=V>S^^i+ -

soort. Een immens werk waar

de ruim 70-jarige architect

eigenlijk geen tijd voor heeft.

"Ik zou er wel een boek over

willen schrijven, net zoiets als

Gort met stroop van Hekker,

een geweldig boek om te lezen

maar de tijd ervoor ontbreekt.

Pas geleden kreeg ik een tip

van dr. Zwerver, die mij wees

op een beerput bij het bouw-

werk van een gebouw op de

Hogeweg. Met toestemming

van de aannemer hebben

wij, Annemieke en Jan Kol,

Joop Zwerver en mijn vrouw

Hanneke.de put ontgraven. Hij

lag vier meter onder het maai-

men van sorteerders en men-

sen met artistieke kwaliteiten,

tekenaars en schilders. Laat ze

mij maar bellen: tel. 5713999 of

5714648 (antwoord apparaat).

Ik heb het geduld er niet voor

en ben zelf nog veel te druk

met mijn eigen werkzaamhe-

den." Bij het afscheid krijg ik

het advies om eens naar het

Katwijks museum te gaan.

"Daar snappen ze er wat van",

bromt hij. "Ze hebben alleen

geen aardewerk, maar daar ga

ik voor zorgen." Met een hoofd

vol historische wetenswaar-

digheden neem ik afscheid van

een kleurrijk, Zandvoorts figuur.

Jan P*ler Kcdl niet na te denktn
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Juni Voordeelmenu
(Voor 2 personen)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

f4

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Lemon Kai
(krokante kip met citroensaus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)
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tKippefaaj:
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT Ab TEL. 023 - 57 .17 100

Boudewijn's Visservice
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LA IöNTANELLA
pizzeria' rl&corante icaNano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.
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Deze bon ingesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

ït geld) afgeven bij: Tevens do

r
, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U IN TE VULLEN: !

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
(Redriifsna

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Belbus zoekt

vrijwilligers (m/v)

De Belbus van Stichting

Pluspunt Zandvoort is

niet weg te denken uit

Zandvoort. Voor veel

senioren de manierom
even een boodschap te

kunnen doen of bij de

huisarts langs te gaan.

De Belbus rijdt dankzij de

inzet van vrijwilligers!

Voor de zomermaanden

zoeken wij mensen die

zich een dagdeel per

week beschikbaar willen

stellen als chauffeur. Voor

deze inzet bieden wij o.a.

een prettige werksfeer,

onkostenvergoeding en

werkbegeleiding.

Informatie bij Pluspunt,

locatie Centrum -

Nathalie Lindeboom

telefoon: 5719393W '
r^^ Ĵ \ r^' *^^ ^^" ^nVb

r^>Wij zijn weer heel blij, want we émk

hebben een kleindochter erbij

£ Nikki

Zusje van Mei

Aschwin en Deb
^> veel geluk met de kleine!

<3
<3
<3

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Loods te koop:

Voltastraat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734

Loodste huur:

Volta straat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Huurprijs

€1.500,- per maand
06 54 621 734

Te huur:

Zomerhuis in centrum

Zandvoort.

Voor i a 2 personen.

€400 incl.

Uiterlijk per

i september beschikbaar.

Tel. 5730797

Veel succes met Club M
Groeten, familie Molina

44444444

Al 35 jaar een 'Zonnebloem' in Zandvoort

Wie kent de vereniging de

Zonnebloem niet? Maar
dat de Zandvoortse a

ling al 35 jaar actief bez

is, is vast niet bij iede

bekend. Achttien Zo

bloem vrijwilligers zo

ervoor dat 220 Z

voortse inwoners met

beperking door zie

handicap of leeftijd

jaarlijks veel aandacht

contact krijgen.

Door Nel Kerkman

Er wordt geen extra aandacht

besteed aan het 35 jarig

bestaan maar door middelvan

een lot te kopen, steunt u het

goede doel. De loten zijn op de

weekmarkt op verschillende

data te koop. Er worden ook

loten verkocht inde kerken, de

Bodaan, HIKen HID.

Het ontstaan

De Nationale vereniging de

Zonnebloem is in 1945 ont-

staan dooreen speciaal radio-

programma voor zieken en

gehandicapten met als presen-

tator Alex van Wayenburg. Een

jaar later neemt de KRO het

programma over. In 1964

wordt de stichting een vereni-

ging met ondersteunende

leden die met een jaarlijkse bij-

dragevoorde nodige financiën

zorgen. Overal in het land ont-

staan er plaatselijke comités

die regelmatig steeds meer

activiteiten verzorgen. In 1971

is er in Zandvoort een afdeling

van de Zonnebloem opgericht.

Eerst nog met ondersteuning

van de Katholieke kerk maar

tegenwoordig is de aandacht

en activiteiten vooralle gezind-

ten. De medewerkers van de

Zonnebloem zijn actief bij

wekelijkse of maandelijkse

Zandvoortse Courant

thuisbezoeken, organiseren

excursies en gezellige midda-

gen. Met Kerst staan ze met

eigen gemaakte artikelen op

de Kerstmarkt van Nieuw

Unicum en de Bodaan ter

ondersteuning van de finan-

ciën.

Activiteiten

Elk jaar is er een thema en

dit jaar is de slogan "de

Zonnebloem kleurt je wereld".

Het doel is om de komende
weken de wereld letterlijk kleur

te geven door middel van het

uitreiken van miljoenen zon-

nebloempitten. De gekregen

pitten moeten op een zicht-

bare plek gezaaid worden.

In augustus en september

ziet Nederland en natuurlijk

Zandvoort geel van de zonne-

bloemen. Maar niet alleen met

de zonnebloemactie vraagt

men aandacht voor deze sym-

pathieke vereniging maar ook

door de lotenverkoop wil men
in Zandvoort geld inzamelen

voor de activiteiten die men
jaarlijks organiseert voor hun

"gasten". Heel bekend zijn de

aangepaste vakanties en de

reizen met het nieuwe vakan-
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tieschip. Ondanks dat de gast

zelf een bijdrage betaalt aan

een uitstapje naar bijvoorbeeld

de Keukenhof of een rondvaart

in Amsterdam, is er altijd geld

nodig.

De doelgroep

De aandacht van de

Zonnebloem gaat uit naar

mensen meteen beperkingen

dat kan zowel oud als jong zijn.

De jongeren met een beper-

kingzijn moeilijk te bereiken

maar toch wil men, ook in

Zandvoort, aan deze doelgroep

veel aandacht schenken. Zo is

er eind mei, begin juni een jon-

gerenvakantieweek (20-45

jaar) georganiseerd en eind

oktober is er een vakantieweek

voor 45-65 jarigen. De

Zandvoortse afdeling heeft

regelmatig contact met de vrij-

willigersorganisaties die ook

met ouderen omgaan zoals;

Rode Kruis, ANBO, Pluspunt

met als doel om ervaringen uit

te wisselen en elkaar te infor-

meren, gezamenlijk nieuwe

activiteiten te ontplooien of

deze op elkaar af te stemmen.

Een goede zaak want samen
ben en sta ie sterk.

»b*W '' *W

Manegelessen voor jeugd en
volwassenen

Buitenritten onder begeleiding

Pensionstal

Stapmolen en paddocks, aparte
longeercirkel

Binnen- en buiten rijbaan

nieuw: lessen vanaf 5 jaar

Manege Sandevoerde
Keesomstraat 1

5

2041 XA Zandvoort

Tel: 5715894

www.sandevoerde.nl

Van 3 naar 4 sterren! * * * *

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

I
(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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 ?
A
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Autobedrijf Zand voort
Hét APK keurstalion

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

SP
IIHU

vr» prtn_rtlp milnt

mjbc sti Aix>

www.autobedrhjIundvaDrt.nl

Een winkel vol

bloemenplezier

rtataifrrat IcirxWxt b=l.= OZ?-?7 "2» öo

RADIO IV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RTVN-H
Ft ti D I *TV N O l»H D -H L L A.N D

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www. rtvnh.nl
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De Kleine IJsbeer 2

Het Geheimzinnige
Eiland

In De Kleine IJsbeer en

het Geheimzinnige

Eiland beleeft Lars

opnieuween kleurrijken

vermakelijk avontuur

met zijn vriendjes. De

oudere ijsberen Boris,

Bertusen Barend hebben

genoegvan de zingende

pinguïn Caruso en

besluiten hem op de

trein te zetten ver weg
van de Noordpool. Lars

en zijn vriendje Robbie

willen hem redden maar

Boris sluit hen alledrie op

in de trein. Zij komen aan

bij de haven en verber-

gen zich op een schip.

Onderweg slaan zij over-

boord maar het lukt hen

de kust te bereiken van

een mysterieus eiland.

Daar ontmoeten ze veel

nieuwe exotische en

grappige vriendjes.

DE KLEINE

IJSBEER
Gk

Filmprogramma
08 t/m 14

j
uni

Dagelijks
13.30

De kleine
ijsbeer 2

liTi
Nederlands

HU gesproken versie

Dagelijks
15.30

Ice Age 2
The meltdown

©Nederlands
gesproken versie

Dagelijks
19.00

MlSSION:
lMPOSSIBLE

©
III

Tom Cruise

Dagelijks
21.30

INSIDE
MAN

Denzel Washington
Clive Owgn©

[VERWACHT
5 juli

10VER THE

HEDGE
Circus Zandvocrf
Gaslhuisplein 5 r

2042 JM, Zandvoort
IMMUVC! iE>f»7>r»i

www.circuszandvoort.riil
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Haarlems Klein Koor in Protestantse Kerk

Zondag n juni aanstaande zal het Haarlems

Klein Koor een concert in de Protestantse kerk

aan het Kerkplein verzorgen. Het is een concert

in de reeks gratis toegankelijke concerten die

stichting Classic Concerts het hele jaar in de

kerk organiseert.

Het Haarlems Klein Koor heeft

zelf nog geen groot verleden

achter zich. Het is ontstaan uit

een koor dat in de laatste

decennia van de vorige eeuw
een zeer goede naam had.

Toen dit koor eind 1999 besloot

zichzelf op te heffen, waren er

toch een aantal leden die door

wilden gaan.

Met veel enthousiasme en

doorzettingsvermogen werd

een nieuw kamerkoor opge-

richt, een nieuwe dirigent

gezocht en nieuwe leden

gevondemde geboorte van het

Haarlems Klein Koor was begin

2000 een feit. Na proefdirec-

ties en gesprekken met de

dirigentencommissie werd

Haarlems

Kleinkoor

Martine des Tombe uit

Amsterdam begin 2004 aan-

getrokken om het koor te lei-

den op het muzikale pad.

Naast de eigen concerten doet

het koor regelmatig mee aan

series zaterdag- of zondagcon-

certen die in Haarlem,

Amsterdam en omringende

gemeenten plaatsvinden. Zo

ook dan nu in Zandvoort.

Gezongen worden liederen van

onder andere Johannes

Brahms, Adriano Banchieri,

Claudio Monteverdi en Bob

'Liever een vette van vorig jaar

dan een magere nieuwe'

Onder dit motto hebben Anita en Huig Molenaar, van strand-

paviljoen Thalassa, afgelopen zaterdag de tweede Haringparty

in successie georganiseerd. Na het succes van vorig jaar was het

programma uitgebreid met een concert van het Gemengd Koper

Ensemble en had de ondernemende strandpachter een heuse

'visafslag' georganiseerd.

en de haring dus

niet vet genoeg is,

hadden de mole-

naars al hun plan-

nen rond. Ze gingen

echter niet bij de

pakken neer zitten

en onder het motto:

'Liever een vette van

vorig jaar dan een

magere nieuwe'

hebben zij doorge-

zet en ze hadden

meer dan gelijk!

De middag begon

met een aantal zee-

mansliederen, gezongen door

het Gemengd Koper Ensemble,

op het strand voorThalassa.

Meegezongen dooreen ent-

housiast publiek en hier en

daar werd er zelfs gedanst, de

sfeer zat er al snel in.

Een aantal weken geleden,

toen bekend werd dat het

haringseizoen met eerst één

week en toen nogmaals één

week werd uitgesteld omdat
er vanwege de kou te weinig

plankton in de Noordzee was

Chilcott.Voor meer informatie

over het koor, haar dirigent en

het programma, kunt u kijken

op www.classicconcerts.nl.

Het concert wordt gegeven op

zondag 11 juni aanstaande in

de Protsetantse kerk aan het

Kerkplein in Zandvoort.

Aanvang:i5.oo uuren de kerk

gaat om 14.30 uur open.

De toegang is zoals altijd

gratis en na afloop van het

concert wordt een collecte

gehouden ten behoeve van de

renovatie van het beroemde

Knippscheerorgel.

Ondertussen was Michel Maas

met zijn boot vol met manden

vis op ijs gearriveerd voor het

volgende spektakel: de visaf-

slag. Vooraf verontschuldigde

Molenaar zich als er misschien

iets niet geheel volgens de

oude regels zou gaan. Het was

namelijk niet de bedoeling om
de vis echt te verkopen maar

hij had 's ochtend allerlei

soorten verse Noordzeevis in

Umuiden opgehaald en liet

deze aan het verzamelde

publiek zien. Bij iedere vis had

de rappe spreker wel het een

en ander te vertellen en het

publiek luisterde bijna adem-

loos.

Na het zingen van nog een

aantal liederen, was het tijd

voor de haring. Uitgedost als

een 'oude' haringverkoper aan

zijn haringkar.sneed Molenaar

en zijn zoon Huigjr. in totaal

ongeveer 1500(1) haringen die

allemaal met smaak werden

verorberd.

Het bleef nog lang druk bij

Thalassa en de belofte om
volgend jaar weer een

Haringparty te organiseren

staat!

I Cantatori Allegri zoekt

versterking

Het Zandvoorts kamerkoor

I Cantatori Allegri zoekt ter

versterking twee bassen en

één tenor. Het kamerkoor,

onder leiding van Jan Peter

Versteege, heeft een zeer uit-

gebreid repertoire: van barok

tot klassiek en van negro spi-

ritual tot musical. De repetities

zijn eens in de twee weken
maar van de leden wordt ver-

wacht dat ze ookthuis het een

en ander voorbereiden.

Geïnteresseerden moeten
enige koorervaring hebben en

een stemmentest is onvermij-

delijk. Het is namelijk een

bewust klein gehouden

kamerkoor dat bestaat uit

twee sopranen, twee alten,

twee tenoren en een bas.

Versteege zelf neemt ook zo nu

en dan een baspartij op zich.

U kunt reageren door een mail te sturen naar:

zangstudio-versteege@zonnet.nl.

Voor meer informatie: www.freewebs.com/zangstudio-versteege

Kijkdozen bij Bruna

Vrijdag was bij Bruna Balkenende de uitreiking van de prijzen van

de kijkdozenwedstrijd die door de Beatrixschool was gehouden.

De kinderen hadden als thema lip & Janneke gekregen en hadden

de mooiste dozen gemaakt. Op defoto de winnaars.

Klaas Koper weer op podium
Onze gemeentelijke dorpsomroeper, Klaas Koper, heeft in

Vlissingen en in Scheveningen laten zien dat er nog steeds met

hem rekening moet worden gehouden.

Vooral tijdens de wedstrijd in

Scheveningen heeft Koper leuke

herinneringen kunnen ophalen.

In het kader van 'vlaggetjesdag',

ook daar zonder Hollandse

Nieuwe, was presentator Dick

Passchieraangetrokken.Passchier

was in dejaren zestigen zeven-

tigvoorde NCRV presentator van

de spelprogramma's Zeskamp

en Spel zonder Grenzen, evene-

menten waarbij Koper voor

Zandvoort menigmaal aantrad.

In Scheveningen mochten de

omroepers maar één roep doen.

Koper had daar een beetje

moeite mee, want in de twee-

de roep mogen de heren een

beeld van hun gemeente

scheppen en Koper wilde uitge-

breid vertellen over de onlangs

gekregen OualityCoast vlagen

de komende opening van het

AiGP seizoen op Circuit Park

Zandvoort. Nu werd hem de

titel min of meer onthouden.

Klaas Koper (rechts) veroverde tot twee keer toe de tweede plek foto: A. Deys

£>
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Oranje-Leeuwburgers

4 STUKS €2,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week

Koene C^riing Service KCS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

IJzerhandel m Zantvoort

{ *! GRATIS !%
VOOR PASHOUDERS '^

DEWALT HETELUCHTPISTOOL
T.W.V. €70,- BIJ € 100,- AAN
WIJZONOL BUITENVERVEN!

Swaluestroat? 2042 KA Zandroort 023-5712418

L* .

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders

5715110

22.00 (ma. gesloten)

Zeestraat 41, Tel:

Geopend: 17.00 -

SEA OPTIEK
In de maand juni

10% korting op
de 6e generatie Varilux

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Alleen bij Videoland Zandvoort

alle merken cartridges
voor 30% korting gevuld.
op vertoon van uw Zandvoortpas^»—

geldig voor de maand juni d? \l

, , VIDEOLAND .

videoland Zandvoort

L. Davldsstraat 13
_2042 L5 Zandvoort

023-5712070
uyMW.videoland.nl

"&c#
ipniiJltMIen

[ lm 1 1 n- Vncff.t

Ml"! II*

lanóvvc'.PA:

1% ifulirtj

co cnrr cah-mvj

TiM'+i^M
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fake Fïve
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

"DE BODE4 *

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week zijn er weer diverse

nieuwe artikelen binnengekomen!

Alles voor in en om het huis.

(ƒ**
Clothinq Company

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 8 juni t/m 21 juni

10% korting op de nieuwe
MEXX zomercollectie!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS

3-feattïer
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

"

De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Speciale WK aanbiedingen

voor ZandvoortPas houders!

ir
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

|WefeWwrwice in Rewen

Zandvoort, t: 023 57Ü691

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG"
WWW.REISBURFAgK VSA . N L

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

Maand juni op
^vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 £ 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

VlltMIlf

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

N

v
ii.. i

V
m

aplTOjr
'm ' -v-n

A^ AA *

O*}

10% KORTING OP VERTOON VA
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

bloemen acm ice

Met ZandvoortPas 5% korting o_£ alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

ïg op al

Aa t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

ZandvoortPas
deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

FOTO MENHO GORTER
AnUHU *- Dvlwl U^ns hm h||

Gratis
Een wegwerpcamera -, <t«j

voor
Z-V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

ttnrtm KncfriM 7MntoH Ti. SJS SJMflM
imfklig i'm nin^Bf Wil Ittll

www*fotomcnnogortcnnl

rftncY

Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

&Soudou
Aanbieding voor pas houders

io% korting

op definitief ontharen
m.u.v.aanbiedingen

Zeestraat 56 06-54640714

Greeven

j&Jl Makelaardij o.g
1

I
10% korting voor

t '^ ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

dinsdag t/m vrij'dag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

% Tu rkse pizza € 2,50

^ Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Bij kinderpannenkoel<

gratis cadeautje

m voor pashoud

^•eerover 7"el: fowj 57? 87 40

Vbor Je

ZandvoortPashouders

Tapijt Beauty

van € 99,95

voor € 79,95

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005
website: www.ed-onel.nl

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

Super
Actie

pq Ar iaidivhhJ *j^«b'

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5745390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trend

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Spec aalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Zandvoortse Courant nummer 23 • 8 juni 2006

w/ooRTSE srmtt>:

Lijfspreuk:

De eindbestemming in het leven is

niet Naar het om gaat.Hct gaat erom

hoc je de reis er naartoe maakt JÉ|

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 57

Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

I

Wij presenteren iets nieuws voor lijfen leden,

Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.

Via de tarotkaart of uw hand,

Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.'

Wij hebben Indiase C hg i 4e ayu rvedisebe- en

verse munt thee, Drinkt u mee?

Ons nieuwe zuurdesem brood
Maakt ons assortiment brood écht groot!

Lggt u verrgssen bij Ggnpgti op bet ngturelstrgnd-

'Vanaf 24- mei, elke woensdgg vgngf 13.00,

voor meer info belt u Ggnpgti: 06-54-270763

www.g^np^ti.nl

ZA
=
:ii j-»~"

Jeroen

* .\.-Au'--

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Maand juni

Elke maandag Biefstuk
Elke woensdag Saté

Elke vrijdag Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

olub msritime

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 57 1 57 07

Voor vlees - en
visspecialiteiten

*} Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

Pinksteren in Zandvoort

In de achttiende eeuw was het rond Pinksteren feest in

Zandvoort. Lees hieronder het verslag dat gemaakt werd

door Schout Jan van der Mij e, (betovergrootvader van oud-

wethouder K. C. van der Mije Pin) en dat opgenomen was

in de Zandvoortse Courant van i6 mei 1971.

vogel te wagen. Overblijfsel

van de grote schuttersfeesten,

die Zandvoort eenmaal

gekend had in het begin van

die eeuw.

Feest en vreugde
Met Pinksteren was het een

en al feest en vreugde in het

oude Zandvoort, dat in 1793

een vloot van 14 schuiten

telde. Een rijk gezicht als ze zee

kozen, nagewuifd door de vele

vrouwen en mannen, die thuis

zeer aparte lekkernij waren.

Dit wijst er op, dat de

Haarlemmers deze scharren

doorverkochten en ook, als

„exporteurs" optraden. Ook op

de Pinkster-kermis werd er

menige droge schar gegeten

door de Zandvoorters, die ove-

rigens een fijne gerookte

makreel of warme gekookte

varkenskluiven ook niet ver-

smaadden. Een flinke kroes

bier er bij en men had een kos-

telijk kermis-maal.

Zandvoort danste met Pinksteren de "Gort met stroop!"

Pinkster-kermis met droge scharren en warme varkensklui-

ven. Op dit land vóór de kerk werd de Pinkster-kermis gehou-

den tot jaarlijks terugkerende vreugde van jong en oud!

Pinksteren is in de 18e eeuw niet altijd een specifiek kerkelijk

feest geweest in het goede dorp Zandvoort.

Natuurlijk waren.de kerken

van het vissersdorp vol op

Pinksteren, als dominé en

pastoor met verve preekten

over de uitstorting van de

Heilige Geest. De oude

Zandvoorters waren gelovi-

ge lieden of ze nu

Protestant of Katholiek

waren. Maar om nu te zeg-

gen, dat ze helemaal bij de

preek waren op

Pinkstermorgen, dat is toch

ook weer te veel gezegd. Er

was immers kermis in het

dorp. Altijd met Pinksteren

kwamen de vermaaks-ten-

ten naar Zandvoort, volgens

goed oud gebruik, maar
zolang de kerkdiensten

duurden moest van de

Schout alles stil blijven in

ons dorp, volkomen stil!

voor de verwerking der vang-

sten zorgden. Zo werden er in

die tijd honderden kilo's zoute

scharren per week gedroogd

in de duinen, waar een warme
zon en een zachte zeebries

voor een fijn product zorgde,

Gort met stroop

Het hoogtepunt van heffeest

kwam altijd tegen de avond

als er werd gedanst bij de

muziekvan de harmonika's.

Dan kwamen de vrijende

jonge dochteren en zeunen

Menige stoere Zandvoortse

jonge dochtertrok het bloed

uit de blozende wangen en

Het landje achter de kerk waar "Gort

kon in dagen de slaap niet vat-

ten. Oudere Zandvoorters pro-

beerden hun kans bij de schut-

terspaal om met de houten

kruisboog een schot op de

met stroop'gedanst werd foto:

dat zijn weg reeds lang naar

de steden had gevonden. Tot

zelfs in Duitsland waar de

„Haarlemmer scharrem' wer-

den gebakken in olie en een

ArchiefGenootschap Oud Zandvoort

naar het landje bij de kerk,

waar op het jonge voorjaars-

gras werd gehost en gedanst

met als voornaamste dans

de aloude "Gort mit stroop".

Als de harmonika's met
't leutige wijsje begonnen,

dan kwam jong en oud

naarvoren en spoedig klonk

het:

Gort mit stroop

Is dat gien lekker ete?

Gort mit stroop

Is dat gien lekker doop?

Denk je dat ik sikker ben?

Sikker ben ik niet.

Dorsvlegels

Tot laat in de nacht, ging het

feest met Pinksteren door

en menige Haarlemmer
mengde zich onder de feest-

vierenden. Maar hij moest

niet komen om hier te

vrijen, want daar hadden de

Zandvoorters niet van terug.

Werden ze al te lastig,

dan werden ze eenvoudig

het dorp uitgejaagd. Er

zijn verhalen bekend dat

de Haarlemmers tot vér

buiten het dorp achterna

gezeten werden met in

allerijl gehaalde dorsvlegels

en mestvorken. Nee, zo

vredig was het, dus allemaal

ook weer niet. Schout en

schepenen (wethouders)

hadden va akde handen vol

om de feestviering niet uit

de hand te laten lopen,

maar de ruzie kwam als

regel door de "vreumden".

Zolang die zich maar ner-

gens mee bemoeiden ging

alles goed.

Schout Jan van der Mije,

(betovergrootvader van

onze huidige wethouder K.

C. van der Mije Pzn)

Aldus het verslag van de

Pinksterviering rond 1780 in

Zandvoort.

Provincie betaalt verwijderen

zieke iepen
De provincie zal in 2006 de kosten op zich nemen voor het ver-

wijderen van zieke iepen op particulier terrein. De gemeente
Zandvoort doet mee aan deze actie van de provincie. Op die

manier zullen alle zieke iepen op particulier terrein zosnel moge-

lijk moeten worden verwijderd.

De iepziekte is een zeer

besmettelijke schimmelziekte

die wordt overgebracht door

iepenspintkevers of via onder-

grondse wortelverbindingen

tussen iepen. De kevers (met

een vliegbereik van 11 km)

zorgen ervoor dat ook relatief

ver uit elkaar staande iepen

gemakkelijk besmet kunnen

worden met de schimmel.

Het wortelcontact doet zich

voor bij dicht bij elkaar geplan-

te iepen, ongeveer binnen

15 meter. Eenmaal besmet

sterft de iep eigenlijk door zijn

eigen reactie op de schimmel-

infectie. De boom stopt name-

lijk zijn sapstroom om te

voorkomen dat de schimmel

zich in alle sapgangen tot in

de top kan verspreiden. Hij

gaat dus simpelweg dood

door verdroging, omdat door

de afsluiting van de sapstroom

het water nergens meer

de boom kan voeden. Na

besmetting door de schimmel

kan een gemiddelde volwas-

sen iep al binnen twee tot

vier weken dood zijn. Een

zieke boom is nauwelijks te

redden.

Van de overgebleven 300.000

iepen in Noord-Holland zijn er

momenteel 16.000 stuks ziek

(ruim 5% van de totale iepen-

populatie). Het grootste pro-

bleem vormen de zieke iepen

bij particulieren, op dit

moment meer dan de helft

van het totale aantal zieke

iepen. Om dat bestand nu

rigoureus aan te pakken start

de provincie een grootscheep-

se saneringsoperatie en neemt

het verwijderen voor haar

rekening. Dat geldt echter

alleen voor 2006, daarna

komen de kosten voor reke-

€k

ning van de eigenaar.

De gemeente Zandvoort ver-

zorgt de inventarisatie en is

daar deze week (week 23) mee
gestart. Wanneer u vermoedt

of zeker weet dat er op uw per-

ceel zieke iepen staan, meldt

dit dan zo spoedig mogelijk bij

de afdeling Reinigingen Groen

van de gemeente via telefoon-

nummer 5740 100.

De gemeentelijke waarnemer

komt dan zo snel mogelijk bij

u langs om uw perceel te

inspecteren.

Bron-.www.zandvoort.nl



Hele straten zitten op jou te

WACHTEN...
'."». als je bezorger bent van de

Zandvoortse Courant;

Voortdurend zoeken wij nieuwe bezorgers!

Jong of oud, meld je nu aan!

Bel Verspreidnet: 0251-674433 of mail je

gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl
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Wij zij n op zoek naar verzorgenden niveau 3 voor de

SOMATISCHE ZORG
I6TOT 32 UUR PERWEEK

vat.nr.: 06.006 bv

EN

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG
I6TOT 32 UUR PERWEEK

vae.nr.L 06.007 bv

OPROEPKRACHTEN NIVEAU 2 EN 3

VOOR DE FLEX POULE
vic.nr.: 06.008bv

De werkzaamheden bcxtaaoi ulcoj.;

tte jcen v^ar» "-^epile "*rnF-p-!ï er» bejek*<hnjr *n Sc tl*»«n ffplnsi <mt rwt iwijpiin.

' HK ljf» a«J*ft TiTl vQ£fbllMudOT hilTlrtifcllfiri vüfeArtL 4* EUU-TV*E.

HKonderhovdeni'nn awacnii tci r.liBnce<*.bn*lie bh '

of e«*iC[)pefHMMfi *fi wiiirfawgöi vin 4e priitsy.

Wm uiwc<-le*i ei bcjzktdtr. in andc-rt- MamUrtc* en l«Hi>gcfi.

4 j* «JWllE 11» eSftrirUHt Wdpy.it iÏHiU*r

Wip viij-tri;

Kews op h«t iHweau 1 [Hbap hi nor rft- pqffdhqgerairacrM zorg wwrt»ur «rartnf

ZcAundtj. wrwoerer* rei rh wrrknimfcerJtni bmtn rie feMjelde rKlwI^ten

-i ïlMcJc -nlrd^hedÈii rink nbvi-jlYcrrmjin, Uit, rrtSLrv**rri tt UJVwJ^^rt *jjfi vM* WfcM,

Kut zich zowel n-ondc'^ iH scJV^ehk gD*tf*j*cn.l'l(D-i

De arbetdwoorvaankn xijn;

de CAD ^rpte+g. ja tanjorjnnjphutieri.

Hurxidir FC pn»t #n A-tuplin.

Wf beien pe een praatf weriddfnut #i een cyrunvsaJie ufprvsïue d-i -ofc* In Dmwflieknf * en

f»"|n» d* mejlT^khrrd Jfwfti om dsv tf ^-OWi f" jf vinjer te ppf^uLijnrryi

WJ |» mcp' ««jen 4r*r -4e njodw J 0*1 ij" 1

Je huci eorvutir. oo***Tiefi mei Fri/ik Waberii. wmipr iar$ en «tetrjpn en Ark Koning,

nkJvU^Mwfd Kir^ tH MI ï IPJCW

J* KpriOtlIjta ttXUClCJKpB kMi i* Ut^Hl «Éftj

Scïhciij ZargCanucr. civ.Joïè Ja*gkoen. medfcwertcr P-ftO.

-,r̂

Ook fcir> n "uilen wae iJon(Jkjw«y£fic^nonMnx^-Mp ^

Atiuhi^f- nar Bffetfnf 11 -doe wryerterve ^vtA r4rt cp p"!» Bn*eH

EEE8TKAA I L̂ ö

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN !?)

DA6MMU7,-
latf. ghswijit
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Groot assortiment
zomerplanten

van Stol bergweg 1 Tel. 57 1 70 93

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en

kleuren vanaf 1 t/m 30 juni

of zolang de voorraad strekt.

<-%

Oosterse sferen op Naturelstrand

Op het stuk naaktstrand in

Zandvoort-Zuid staat de

strandtent Ganpati. Adri

van den Bos, de eigenaar,

spreekt liever van 'naturel-

strand'. "Je komt hierom
tot jezelf te komen, om te

relaxen, om je vrij te voe-

len. Of je nou je zwem-
broek aanhoudt of niet.

Naturel is iets anders dan

naakt."

Door Stephanie Vork
Adri van

Het naaktstrand heeft voor

veel mensen negatieve associ-

aties, maar volgens Adri wordt

het juist steeds populairder.

Vooral ook bij jonge mensen:

"Je merkt dat veel mensen het

zat zijn om op het strand van

Bloemendaal en Zandvoort

bekeken te worden. Of je wel

hippe kleding aan hebt, hoe

duur je horloge om je pols is.

Dat is misschien wel zo maar

in onze maatschappij is het

altijd rennen, vliegen, carrière

maken, uiterlijk, dure kleding,

druk, druk, druk. We vergeten

ons lichaam, ons innerlijk. We
hebben het allemaal, een

goede baan, geld. Maar echt

gelukkig zijn we niet."

Jarenlang heeft Van den Bos in

het Holland Casino gewerkt.

den Bos, eigenaar van Ganpati

Tot hij besloot een strandtent

te kopen. Nu werkt hij in het

strandseizoen dag in dag uit.

Hij woont zelfs op het strand.

"Ganpati is een strandtent

waar je je welkom voelt, het is

een soort thuiskomen." En in

het winterseizoen maakt hij

reizen door Azië. Afgelopen

winter is hij voor het eerst naar

India geweest. Hij liet vol trots

zijn foto's zien, d ie op zijn lap-

top stonden (het is hier ook

mogelijk om in te loggen op

draadloos internet). De

Oosterse, voornamelijk Indiase

sferen die Adri heeft opgedaan

tijdens zijn reizen, zijn overal

terug te vinden in Ganpati.

Ganpati is vernoemd naarde

oudste zoon van de hindoeïs-

tische goden Shiva en Parvati,

de 'Lord of New Open in gs' met

Ellipse 'flitst' overbeharing weg
Bij Schoonheidssalon Boudoir is onlangs een nieuwe methode
geïntroduceerd voor duurzame verwijdering van overbeharing.

De behandelingen vinden plaats met de Ellipse, welke werkt

volgens een hoge intensiteit aan zichtbaar licht: de zogenaam-

de flitslamptechniek.

Korte lichtflitsjes wor-

den aan de huid afge-

geven via een glas-

prisma van i bij 5 cm.

Het licht wordt door

de kleurstof van het

haar, melanine, opge-

nomen en omgezet in

warmte. Deze warm-

te wordt via het haar

naar het haarzakje

geleid waardoor deze

vernietigd wordt.

Uit dit vernietigde

haarzakje kan geen

haar meer terug-

groeien. Nu bevinden

haarzakjes zich beur-

het hoofd van een olifant. Dit

beeld is massaal aanwezig in

de strandtent. Op de achter-

grond is muziek van de

Buddah Baren Café Del Marte

horen. Je kan ervoortien euro

Indiase Curry eten en ook Chai

(Indiase thee) drinken.

Maar het meest bijzondere

aan deze strandtent zijn toch

wel de vele extra activiteiten

die georganiseerd worden. Om
te beginnen is er elke zaterdag-

avond een Osho Kundalini

meditatie met muziek en

geluiden. Deze meditatie

wordt gebruikt om, aan het

einde van de dag, alle ervarin-

gen af te schudden, daarna te

dansen en tenslotte rust en

vrede in jezelf te vinden. Na de

meditatiesessie wordt dan ook

telings in een rust- en groeifa-

se. Alleen in de groeifase bevat-

ten haarzakjes een haar en

kunnen dan behandeld wor-

den. Hierdoor is het noodzake-

lijk meerdere behandelingen

te ondergaan totdat alle haar-

zakjes door de groeifase zijn

gegaan. Over het algemeen

zijn 4 tot 7 behandelingen

nodig, elk met een tussenlig-

gende periode van i tot 3

maanden afhankelijk van waar

de overtollige haargroei zich

bevindt.

Een gezichtsbehandeling

duurt ongeveer 20 minuten,

een behandeling van de rug of

beide benen neemt 60 tot 90
minuten in beslag.

De mensen die de behandeling

hebben ondergaan ervaren

een gevoel van warmte of ze

vergelijken dit gevoel met een

Zandvoortse Courant

altijd spontaan een feestje

gebouwd. Zondagochtend half

elf wordt er elke week
KundaliniYoga gegeven, waar-

in Mantra's en Chakra's cen-

traal staan. Kundalini Yoga is

geschikt voor mensen die com-

pensatie zoeken voor de alle-

daagse stress en met hun

geest tot diepere inzichten wil-

len komen. Verder worden er

ieder weekend workshops

gegeven, zijn er elke woensdag

vanaf 13.00 uur handelssessies

en tarotconsulten. Verder kan

je met je eigen instrument

meedoen met jamsessies en

worden er verschillende soor-

ten massages verzorgd. Laatje

lichaam ontspannen met

Maori-massages,Thaise mas-

sage en Ayurvedische massa-

ges inclusief etherische oliën.

"Al met al", zegt Adri, "komen

de activiteiten eigenlijk op het-

zelfde neer. Bij Ganpati kan je

tot jezelf komen, hier vind je

rust."

Toch is en blijft Ganpati een

strandtent; je kan ook gewoon

op het terras zitten en een

sateetje bestellen. Het is jam-

mer dat het wat lastiger te

bereiken is. Lopend, vanaf

strandtent Havanna tien

minuten, of met de fiets (er is

bovenaan een betaalde fiet-

senstalling). Maar deze ligging

in het zuidelijkste puntje

Zandvoort-Zuid zorgt er tege-

lijkertijd voor dat Ganpati de

bedoelde rust en ruimte uit-

straalt, waar zij voor staat.

elastiekje dat op huid wordt

geschoten

Het licht is veilig en zichtbaar,

waardoor speciale voorzorgs-

maatregelen overbodig zijn. U

moet wel een beschermende

bril op tijdens de behandeling.

Wel is het belangrijk om
4 weken voor de behandeling

niet meerte harsen of epileren,

zodat zoveel mogelijk haarzak-

jes met haar aanwezig zijn om
te kunnen behandelen. Even-

eens is het raadzaam om niet

te zonnebaden voor en tijdens

de behandelingsperiode. De

huid neemt dan de lichtener-

gie op, waardoor de behande-

ling minder effectief is.

Voor verdere informatie kan

iedereen contact opnemen
met Boudoir tel: 5736021 of

06-54640714.
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Ups & Downs.

Wie kent ze niet. Het ene

moment denk je de hele

wereld aan te kunnen, het

andere moment lijkt het wel

of je 'm op je schouders

draagt. Het begin van mijn

week was echt belabberd.

Hoe ouder en volwassener

je wordt, hoe zwaarder en

maffer het leven wordt lijkt

wel. Ook had ik te kampen

met de griep. Bah, wat kan

je je dan toch zielig voelen.

Dat alles bij elkaar zorgde

niet echt voor een snel

herstel. Met zelfmedelijden

in overvloed bracht ik vier

dagen door als zombie.

Gelukkig kwam de juiste

vriendin mij op het juiste

moment 'redden'. Uiteinde-

lijk bleek mijn griep best wel

mee te vallen.

En zelfs met nog wat

pijntjes hier en daar kon ik

mijn gedachten toch niet

de baas zijn.

"Stel dat ik wat mis in het

met pinkstertoeristen gevul-

de dorp". Op een houten zit-

blok op het vernieuwde

raadhuisplein hebben we
dan ook heerlijk, in de zon,

mensen zitten kijken.

Volgens mij kunnen de man-

netjes er hun lol ook flink op.

Hangplaatsen zat dacht ik

zo. Mijn Down was inmid-

dels al flink gestegen naar

Up. Maar goed ook dat ik me
beter voelde, want er stond

me nog wat te wachten...

Operatie fiets.

Volgens mij is de gemeente

vergeten dat er meer dan

tien mensen zijn die met de

fiets naar het dorp komen.

Geen vrij fietsenrek te vin-

den. Mijn fiets had ik daar-

om, net als veel anderen,

tegen een boom ter hoogte

van de Mac geplaatst. Na

een kwa rtier tillen, schuiven

en slepen kon ik eindelijk

naar huis, met mijn fiets.

Kunnen ze niet gewoon wat

meer rekken plaatsen? Als ik

wat aan fitness wil doen ga

ik wel gewoon naar de

sportschool hoor!

Mcu/
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Van

SCHAIK
i Makelaar O.G. I

Doctor J.G. Mezgerstraat 70

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

ra
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op ca. 50 m van het strand en nabij het cen-

trum en openbaar vervoer gelegen uitstekend

onderhouden eengezinswoning met voortuin en

achtertuin met stenen schuur en achterom. Ind.

beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzonwoonkamer

met plavuizenvloer en trapkast; open keuken v.v.

inbouwapp. ie et.: overloop; 2 royale sik; badk.

met wastafel, douche en wasmachine-aanslu-

ting. 2e et.: ruime zolderkamer met dakkapel.

*C.V.-gas (Bosch HR, 2005)

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Haltestraat 47

Charmante, karakteristieke en knusse woning

met een besloten en zonnige voortuin (ca. 8

x 4m) midden in het levendige centrum van

Zandvoort. Winkels, station, strand en duinen in

de directe omgeving. Parkeren middels vignet-

ten. Totale perceeloppervlakte 101 m2. Ind. beg.

gr.: entree; gang; toilet/douche, woonkamer (ca.

5,2 X3,26m), open keuken (ca. 2,5x2,4111). ie et.:

overloop; 3 slaapkamers (resp. 3,5 x 3,3m; 3,3 x

3,95m en 2x1,501).

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

De Schelp 69

Zonnig en uitstekend onderhouden tweeka-

merhoek appartement met fraai uitzicht over

Zandvoort-Zuid. In rustige omgeving op loopaf-

stand van centrum en strand. Woonopp. ca. 40 m 2.

Ind.: entree; tochtportaal met meterkast; zonnige

woonkamer met laminaat vloer en open keuken

v.v. wasmachine-aansluiting, sik met vaste kast

en groot zonnig balkon. Recreatiewoning met

lage servicekosten en goede parkeergelegenheid

(vrij parkeren).

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

IJzerhandel Zanlvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingcm met
eigen mtintogediensf

tij U <wn Huis

Tel: 023 - 571 24 19

Unwhbn > HMawtwh Jrotbmt

r H. WILLÊMSE
ILEKTROTECHWEK

t 4*ll»l«:wnHK+rMUMMM
lmtJgn^pixijIJtIhl

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl I

hanson makelaars

+

TE HUUR:
100 m 2 KANTOORRUIMTE

JIJ NS-STATION VAN ZANDVOORT.
MODERNE UITSTRALING.

Bel voor meer informatie:

023-5329955

m Sandd
hW op Wr\ na smo^ie priictwrlriil van Npdertonc:.

zoekt

Postbezorgers
in

ZANDVOORT

Als parttime postbezorger bieden wij jou

een aantrekkelijke vergoeding,

Ben je dinsdag en vrijdag beschikbaar,

neem dan contact op met Sandd srïa

0800 - 726 33 28
(paüg

oFkïjk op www, sa ndd.nl

Aanmeldingen mi! andere plaaisen zijn ook welkom.

>E MAKELAARS VAN ORANJE!
Prof. Zeemanstraat 51

te Zandvoort
Open huis Zaterdag 10 juni

van 11.00 tot 13.00 uur

Bijzonder royaal Herenhuis in

de 30- erjaren stijl

Woonkamer met ruime woonkeuken
en werkeiland

Openslaande deuren naarfraaie tuin

met terras.

3 slaapkamers met mogelijkheid tot 5!

Woonoppervlak:igo m 2

Perceeloppervlak: 230 m 2

Bouwjaar: 2004 - 2005
Een prachtige woning om zo te betrekken!

Vraagprijs: € 519.000,

De Cenestetstraat 17

te Zandvoort

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Leuke eengezins woning met
voor- en achtertuin!

• Woonkamer met openslaande deuren

naar achtertuin

• Originele keuken en ruime bijkeuken

• In kindvriendelijke woonwijk gelegen

• Woonopp. 80 m 2 Perceelopp. 89 m 2

• Bouwjaar ca. 1920

GREEVEN
Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

€fa
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Vijfenvijftig plusvijftic +
door Ton Timmermans

Toewijzing aangepaste woningen vaag

Met de toewijzing van huurwoningen in Zuid-Kennemerland

is Woningwinkel Haarlem belast. Het toebedelen van aange-

paste woningen ligt in een schemergebied. Een overgangsge-

bied dat beheerst dreigt te gaan worden door de commercie.

In het zojuist verschenen

jaarverslag 2005 meldt de

Zandvoortse woningbouw-
vereniging EMM dat er in de

Flemingstraat begonnen is met

het 'opplussen'van 38 wonin-

gen. "Deze zullen geschikt wor-

den gemaakt voor bewoning

van ouderen met een zorgbe-

hoefte" staat te lezen in het

verslag. Dit is helemaal in lijn

met de gemeentelijke plannen

voor dit gebied in Zandvoort

Noord. Aangepaste woningen

die vrijkomen worden door de

corporatie aan de Woning-

winkel gemeld. De Woning-

winkel zoekt een geschikte kan-

didaat uit, voor zover dat uit het

pakket van eisen en de om-
schrijvingvan de aanpassingen

mogelijk is.

In het verloop van toewijzing

voor aangepaste woningen

staat de huisarts en specialist

dus buitenspel. Toch isjuist hij

bij uitstek de aangewezen per-

soon d ie het beste op de hoog-

te is met de situatie van de

betrokkenen. Voorts kan belan-

genverstrengelingen ontstaan

doordat een commerciële orga-

nisatie als Zorgcontact besluit

wie in de aangepaste wonin-

gen in de Flemingstraat mag
wonen.

Onder 'aangepaste woning'

wordt verstaan een woning

die met subsidie geschikt is

voor bewoning door iemand

met een handicap. Het is een

woning met 'dure aanpassin-

gen', zoals tra pi iften, onderrijd-

bare aanrechten of geheel

rolstoelgeschikt gemaakt.

Ondermeer de deuren zijn dan

verbreed, drempels verwijderd

en de toegang voor en achter

is berekend op rolstoelgebruik.

"Deze zeer specifieke groep

woningen wordt niet aan-

geboden via de Woningkrant,

maar rechtstreeks aan kandi-

daten" zegt de Woningwinkel

Haarlem op haar website. Voor

gegadigden moeten wonin-

gaanpassingen noodzakelijk

zijn. Zo een 'indicatie-stelling'

wordt afgegeven door de

gemeentelijke afdeling die zich

bezig houdt met de Wet
Voorzieningen Gehandicapten.

Samen met de gemeente
wordt gekeken of de huidige

woning geschikt te maken
is. Alleen in gecompliceerde

gevallen wordt, wat Zandvoort

betreft, advies gevraagd aan

het Centrum Indicatiestelling

Zorg (CIZ) in Beverwijk."Op dit

bureau zitten verpleegkun-

digen en maatschappelijk

werkers die gemeenten advi-

seren" leert Loket Zandvoort.

Op stap met Zandvoortse ANBO
Al eeuwen staat zoete geur voor mysterie en romantiek. Het

parfummuseum in het Noord-Hollandse Winkel laat bezoe-

kers een reis door de tijd maken. Een bezoek aan dit fraaie

en boeiende museum is onderdeel van het volgende uitstap-

je van de ouderenbond ANBO.

Het bedwelmende effect van

parfum heeft zijn sporen over-

alterwereld nagelaten. In het

oude Egypte gebruikten ze al

geparfumeerde pommades en

essences tijdens en na het

baden. Koningin Cleopatra is

het ooit gelukt om met behulp

van reukwater en haar char-

mes de dreigende overheerser

eenvoudigweg in te pakken. Zij

heeft de Grieken en de

Romeinen beïnvloed, die grote

liefhebbers van parfum waren.

Dat het huidige parfum uit

lang vervlogen tijden stamt

bewijzen verhalen uit het

Oude Testament. Ook Perzen

ontdekten het geheimzinnige

reukwater. Bij de Arabieren

werd parfumgebruikverheven

tot ware rituelen en festivitei-

ten. Het eerste parfum in de

moderne betekenis van het

woord werd gecreëerd in de

14de eeuw. Het was een men-

geling van geparfumeerde

oliën in een alcoholoplossing.

Het Nederlands Parfumflessen

Museum is gehuisvest in

een historisch pand uit

1599 in het centrum van het

vriendelijke dorpje Winkel.

Voorheen heeft dit karakteris-

tieke gebouw dienst gedaan

als waag en als raadhuis. Na

een grondige verbouwing

en restauratie is daar nu

ondermeereen schitterende

en zeer uitgebreide

collectie van ruim

7000 parfumflessen

te bewonderen.

De Zandvoortse afdeling van

de ouderenbond ANBO maakt

het mogelijk dat haar leden

een reisdoordecultuuren de

geschiedenis van de parfum

kunnen maken. Donderdag 15

juni vertrekt een autobus naar

Hoorn, waarna de reis met de

beroemde stoomtram wordt

vervolgd naar Medemblik en

naarWinkel. Leden kunnen het

uitstapje boeken bij Wies de

Jong, telefoon 023-5715164.

lands Ir^rfufoflesflen Muscu

Provincie leest voor uit

eigen werk
Overzichtelijk gerubriceerd staat het op internet. Als in een

openbare bibliotheek is informatie over het provinciebestuur

van Noord-Holland op haar uitgebreide en informatieve

website terug te vinden. Vanaf vandaag kunnen de gegevens

zelfs op commando voorgelezen worden. Die primeur heeft

onze provincie.

Sinds kort zijn de provinciale

gegevens ook hoorbaar. Op
commando leest een vriende-

lijke stem alles voor wat op

het computerscherm in cijfers

en letters zichtbaar wordt.

Dankzij deze'voorleesfunctie'

hoeft de gebruiker de tekst

niet zelf te lezen. Een uitkomst

voor bijvoorbeeld slechtzien-

den en voor senioren. Klikken

op de knop met het tekstbal-

lontje "lees voor" is voldoende.

Of het nu gaat om de bereik-

baarheid van de kust of het

vlot opzoeken van overheids-

informatie. Voor iedereen

moet het overal en altijd pro-

bleemloos te doen zijn.

Toegankelijkheid staat bij ons

provinciebestuur hoog in het

vaandel. Ook en vooral inde

wereld die steeds belangrijker

wordt: het wereldwijde inter-

net. Voor het overbrengen van

grote stromen informatie is de

digitale snelweg niet meer

weg te denken. De website

van het Noord-Hollandse

bestuur geeft in alle open-

baarheid een overzicht van

alles wat van belang is voor

haar burgers.

De provincie Noord-Holland

heeft een belangrijke stap

gezet in het verbeteren van de

toegankelijkheid van haar

informatiestromen. De drem-

pel voor het bezoeken van de

website voor mensen met een

leeshandicap wordt met deze

extra service verlaagd. Met
gepaste trots laat het provin-

ciebestuur weten dat Noord-

Holland deze service als eerste

provincie van Nederland aan-

biedt.

Zie www.noordholland.nl

Demente ouderen naar
woning uit vijftiger jaren

Pas echt prettig voelen veel demente ouderen zich als ze

daadwerkelijk kunnen leven in het verleden. De Twentse
zorginstelling Carint heeft die gedachte in daden omgezet.

Het gaat in eerste instantie om een proefproject.

Een groep demente bejaar-

den worden door de Twentse

zorginstelling Carint onder-

gebracht in een woon-
complexdat geheel in de stijl

van de jaren vijftig ingericht

is. Veel demente ouderen

leven in het verleden en

voelen zichophungemakin
de oude en vertrouwde

omgeving.

De muren van de nieuwe

huisvesting krijgen een

ouderwets bloemetjesbe-

hang. Er staat een potkachel

en zelfs aan een ouderwetse

koffiemolen is gedacht. Het

gaat om een proefproject in

de grote tuin van verpleeg-

huis St. Elisabeth in Delden.

De woonunit biedt plaats

aan zes tot acht bewoners.

De groep moet niet te groot

zijn, omdat men zoveel

mogelijk een huiselijke situ-

atie willen nabootsen. Het is

de bedoeling dat deze wonin-

gen uit de jaren vijftig dit

najaar klaar zijn.

Dementie is een niet duide-

lijk omschreven ziekte.

Demente mensen kunnen

alle (nieuwe) indrukken, en

prikkels niet goed verwerken.

Symptomen van dementie

ontstaan doordat hersencel-

len langzaam afsterven. De

hersencellen die deze func-

ties aansturen, zijn er immers

niet meer. En omdat mensen
met dementie zich het pret-

tigst voelen in een vertrouw-

de omgeving, wordt een

kleinschalig proefproject

gestart met wonen in de stijl

van hun jeugd.

£>
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Summer Sale
Uiteenlopende

collectie

dekbedovertrekken

2 halen,

1 betalen

Gehele voorraad

spreien

- 50%
Kortingen
tot 70%

Diverse aanbiedingen

Hülsta Meubilair

Sleep 6 Dneam gestoffeerd

ledikant inclusief

2 vlakke bodems van

f 3010,- nu

1495,-
showroommodel

Enorme aanbieding showroommodellen
ledikanten, kasten, bedbodems en linnengoed

Nieuwe

collectie

strandlakens

van €34,95

29,95

Sedna boxspring -combinatie

inclusief nachttafels en
hoeker van € 4236,- nu

2118,-
Showroommodel exclu-

sief matrasssen

van/Keeuwen

'ZStiA ï dvoom je üAn

Voetbal

Weinig spelersverloop bij SV Zandvoort

De beide selecties van SV Zandvoort zullen komend seizoen een

aantal wijzigingen ondergaan. Bij de zaterdag zullen een vijf-

tal spelers erbij komen en gaat er niemand weg. De zondag

krijgt er ook een vijftal nieuwe spelers bij en slechts één speler

zal zijn voetbalkunsten elders gaan vertonen.

De balans kan nu pas worden

opgemaakt omdat de uiterste

datum dat er overschrijving

kan worden aangevraagd, 31

mei, is verstreken. Na deze

datum is het zo goed als

onmogelijk om ergens anders

te gaan voetballen. Natuurlijk

kan de KNVB niet om verhui-

zingen en een andere werk-

kring heen, maar zomaar

ergens anders kan absoluut

niet.

in de tweede klasse blijven van

de zaterdagvoetballers. De

meeste spelers die komen,

komen terug op het oude

nest. Raymon Hölzken en

Ferry Boom komen van het

Heemsteedse HBC terug en

Ivar Steen speelde de laatste

jaren bij Stormvogels/Telstar.

Nieuw in Zandvoort zijn:

Michael van den Berg

(Jonathan, Zeist) en Daniël

Charmes (Kennemerland).

Dat er bij de selectie van Pieter Ook zondagtrainer Berry

Keur een aantal spelers bij- Buytenhek kan vijf 'nieuwe'

komt en er niemand weggaat, spelers verwelkomen in zijn

is natuurlijk het effect van het selectie. Ook hierbij zijn er een

aantal die terugkomen of eer-

der op de zaterdag hebben

gespeeld. Ismael El bakkali

komtterug van Kon. HFCJordy

Paap komt over van de zater-

dagafdeling en Timo Greeven

had de laatste twee jaar geen

vereniging. Een ander speler

die terug komt is Daan

Riemeijer. Hij speelde een aan-

taljaren geleden op de zondag

onder trainer John v.d. Zeijs

maargingaan heteindevan

dat seizoen terug naar

Nederhorst den Berg. Nieuw in

Zandvoort is Dave Ruizenaar

die van vbc Bloem en daal over

komt. Buytenhek heeft met

deze spelers de broodnodige

ervaring binnen gehaald. Hij

zal aal leen zijn centrale verde-

digerMisha Hormeno moeten

missen die aangetrokken is

door hoofdklasser ADO '20.

FUTSAL

Finaledag Futsaltoernooi in aantocht

Het jaarlijkse futsaltoernooi van SV Zandvoort is inde beslissen-

de fase. Volgende week zaterdag zullen de kampioenen bekend

zijn na het spelen van vier finales in vier verschillende klassen.

Dan komt er weer een einde aan het 37e futsaltoernooi dat ooit

als een van de eerste in Nederland is gestart. Toentertijd namen
er zelfs betaalde voetballers deel, maar die tijd is geweest.

Nu zijn het amateurs die

meest via een gesponsord

team hun beste beentje voor

zetten. Het niveau is dan ook

zeer divers. Jonge, snelle spe-

lers tegenover wat ouder, is

geen ongebruikelijkfenomeen,

vooral in de eerste ronde.

Daarna wordt normaal gespro-

ken het koren van het kaf

gescheiden.

Dit jaar echter heeft de kampi-

oenvan vorig jaar, Schoffies, zijn

neus gestoten. Omdat zij in de

eerste ronde op de derde plaats

eindigden, mochten zij niet in

de hoogste afdeling deelne-

men en moesten genoegen

nemen met de wat minder

goden. Wel werd duidelijk die

eerste ronde een foutje was,

want ze wonnen daarna met
het grootst mogelijk gemakke-

lijk en met zeer ruime cijfers

van hun poulegenoten.

Wie er wel aanspraak kunnen

maken op de titel in de hoog-

ste klasse is de verliezend

finalist van vorig jaar, TFA

(spelers van HFC). Zij zullen

het hoogst waarschijnlijk op

moeten nemen tegen Ajéwé,

(spelers van RCH). In de ande-

re klassen is het nog niet

duidelijk wie er in de finales

zullen staan. Deze week
worden er nog poulewedstrij-

den en kruisfinales gespeeld.

Daarna zal er meer bekend

zijn en kan de futsalcommis-

sie van SV Zandvoort zich

opmaken voor de finaledag.

Plaats van handeling: Korver

Sporthal, aanvang zaterdag

17 juni, 19.00 uur.

De adverteerders van deze week

Golf

Barend Oosterom en Caroline v.d. Mooien winnen

Bluijs Memorial
Op de baan van Open Golf Zandvoort werkten vrienden en

bekenden van Huub Emmen en Mare van der Mije vrijdag het

jaarlijkse Bluys Memorial Colftoernooi (BMC) af. Barend

Oosterom won afgetekend bij de mannen, voor Peter Auberlen

en Jan van der Eijken. Bij de vrouwen was Caroline van der

Moolen de sterkste.

Het BMG wordt ieder jaar op 2

juni gespeeld ter nagedachte-

nis aan Huub en Mare, de vroe-

gere eigenaar van café Bluijs.

Zij overleden in respectievelijk

2000 en 2001 en waren jaren-

lang lid van golfclub Bluys. Tot

de deelnemers behoorden

Mathieu Emmen, de broervan

Huub en Brian van der Mije, de

zoon van Mare.

Bij strandpaviljoen Club

Nautique sloten de deelne-

mers de dagaf met een barbe-

cue en werden de prijzen uit-

gereikt. De organisatiewas dit

jaar in handen van Tom
Brouwer, Ma rja Keur en Rob

van Zoelen. Keur won samen
met Oosterom de teamprijs.

Uitslagen mannen:

1. Barend Oosterom

42 sta bleford punten,

2. Peter Auberlen 36,

3. Jan van der Eijken 32.

Vrouwen:

i. Caroline van der Moolen 28,

2. Marja Keur 27,

3. Pie Oosterom 26.

'Zandvoorts Open'
staat weer voor de deur

Het Zandvoorts Open, één van de golftoernooien waar golfend

Zandvoort op wacht, staat weer voor de deur. Het toernooi zal

op 10 juli aanstaande op de baan van de Kennemer Golf &
Countryclub worden gespeeld.

De wedstrijdvorm is 18 holes

Stableford met een shotgun

om 11.00 uur. Op vertoon van

een geldig handicapbewijs

(2006) van de NGF, kan men
van 12 tot 16 juni een inschrij-

vingsformulier afhalen. Dat

moet ingevuld bij de caddie-

ma ster van de Kennemer Golf

&i CC worden ingeleverd.

Voor de dames geldt een max.

exact handicap van 30.7 en

voorde heren een max. exact

handicap van 31.8. indien er

meer dan 88 inschrijvingen

zijn, zal er worden geloot. De

ingelote deelnemers krijgen in

de week van 20 juni een beves-

tigingvan deelname en nade-

re informatie over de wedstrijd.
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Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.WÏIIemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloems ierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Heeren
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Greeven, Makelaardij o.g. P.van Kleeff

Hanson Bedrijfsmakelaardij Sandd

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Kroon Mode

La Fontanella

Manege Sandevoerde

Monuta

Stichting ZorgContact

Trade Ard

Van Meeuwen Bedden

Van Schaik, makelaar

Vitalis Nederland BV.

Zandvoort Optiek
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Gemeentelijke publicatie week 23 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 30 mei

en de verdere in week 22 door het college genomen
besluiten zijn 6 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op I4juni

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 17 mei 2006

Vaste agendapunten:

- Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappelijke

regelingen

- Jaarverslag 2005 en Begroting 2007 Afvalverwerking

Zuid-Kennemerland

- Jaarverslag Paswerk

- Hulpverleningsdienst Kennemerland

Modernisering Wet sociale werkvoorziening (WSW)

van de gemeente Haarlem

Jaarrekening 2005

Be rap

Voorjaarsnota

Rondvraag

Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 15 juni 2006

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

Opening

Vaststellen agenda

Besluitenlijst 16 mei 2006

Vast agendapunt

Raadsvoorstel Middenboulevard.

Versnelling nieuwbouw brede school LDC

Reconstructie Zandvoortselaan

Verordening klachtenbehandeling 2006

Initiatiefvoorstel Armoede monitor

Plan van scholen 2007/2008 - 2009/2010

Rondvraag

Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Laat ons uw mening weten - meld u aan voor het

Digipanel

U bent een oplettende inwonervan Zandvoort en hebt

een mening over het reilen en zeilen van uw gemeen-

te? Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit om
u aan te melden voor het Digipanel.

Het Digipanel is voor de gemeente een nieuw instru-

ment om inzicht te krijgen in hoe inwoners over

bepaalde onderwerpen den ken. Aan de leden van het

panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd

hun mening te geven over een uiteenlopend aantal

onderwerpen via een korte enquête op internet.

De gemeente Zandvoort is daarom op zoek naar

Zandvoorters die zich aan willen melden voor het

pa nel. Om deel te kunnen nemen gelden slechts enke-

le voorwaarden:

- u bent inwoner van de gemeente Zandvoort

- u bent 18 jaar of ouder

- u beschikt over een e-mailadres en een internetver-

binding

Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen

met een proef voor de duur van één jaar. Het nieuwe

bestuur heeft hiermee een instrument in handen

waarmee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Naar

verwachting kan de eerste enquête dit najaar gehou-

den worden.

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl (onderdeel

Algemeen of via de knop op de homepage)

Kadernota WMO ligt ter inzage

In de vergadering van 30 mei 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Kadernota wet maatschap-

pelijke ondersteuning vastgesteld. Deze nota treedt

in werking op 8 juni 2006 en ligt gedurende 4 weken

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat

op de website. De Kadernota Wet maatschappelijke

ondersteuning betreft de kaders waarbinnen de

gemeente het toekomstige beleid voor de Wet maat-

schappelijke ondersteuning gaat uitvoeren. De beoog-

de invoeringsdatum voor deze nieuwe wet is 1 janua-

ri 2007. De Tweede Kamer heeft de wet vastgesteld.

Pas als de Eerste Kamer akkoord gaat, is de wet een

feit. Lees ook de aparte toelichtingsadvertentie in deze

krant.

Verschillendefinanciële stukken liggen ter inzage

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-

wet liggen hetjaarverslag 2005 (inclusief dejaarreke-

ning), de begrotingsrapportage 2006-1, alsmede de

voorjaarsnota vanaf heden toten met 27 juni 2006 ter

inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Inspraak voorafgaand aan vrijstellingsprocedure

artikel 19 lid 1 WRO
Door een uitspraak van de Raad van State dient

opnieuw te worden beslist op de bouwaanvraag tot

het oprichten van een reddingsbrigadepost op het

perceel Boulevard Barnaart 50. Aangezien de bouw-

aanvraag volgens de overwegingen in strijd is met

het vigerende bestemmingsplan dient hiervoor een

vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 lid 1 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening te worden gevoerd.

Voordat deze procedure kan worden gestart, moet er

een inspraakmogelijkheid worden geboden over de

ruimtelijke onderbouwing. Met ingang van g juni 2006

liggen het ontwerpbesluit.een ruimtelijke onderbou-

wing met bouwaanvraag en tekeningen voor ieder-

een ter inzage bij de centrale balie op het raadhuis

gedurende 4 weken. Gedurende de termijn van de

tervisielegging kan iedereen zijn zienswijzen schrifte-

lijk kenbaar maken ten aanzien van de aanvraag,
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de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.

De schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college

van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergunningen
Monumentenvergunning geweigerd

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben

in de vergadering van 30 mei 2006 besloten geen

monumentenvergunning te verlenen voor de tu in-

muur bij landgoed Groot Bentveld. De op de vergun-

ningaanvraag betrekking hebbende stukken liggen

gedurende zes weken bij de Centrale Balie ter inzage

(ingang Swalüestraat). Gedurende deze termijn kan

door belanghebbenden die zienswijzen naarvoren

hebben gebracht, alsmede belanghebbende aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen

zienswijzen naarvoren hebben gebracht, beroep inge-

steld worden bij de rechtbank Haarlem, Postbus

956,2003 RZ Haarlem. Voor het indienen van een

beroepschrift wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Kerkstraat 12a, veranderen winkelpui, ingekomen 29

mei 2006, 2006-096RV.

- Burg.Engelbertsstraat 80, overkappen binnenplaats,

ingekomen 29 mei 2006, 2006-097RV.

- Amsterdamse Waterleidingduinen, diverse werk-

zaamheden t.b.v. vernatting van Amsterdamse

Waterleidingduinen, ingekomen 30 mei 2006,2006-

099A.

- Schelpenplein 11, wijzigen voorgevel, ingekomen

01 juni 2006, 2006-iooLv.

- Van Leeuwenhoekstraat 19, plaatsen serre, ingeko-

men 01 juni 2006, 2006-1 01 Lv.

- Oranjestraat 12, overkappen garage en uitbreiding

bergingen, ingekomen 01 juni 2006, 2006 -102RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Wil hel mi naweg 5,2 esdoorns, aanvraag ingekomen

17 mei 2006, één boom geeft overlast en één boom
is in slechte conditie, wel herplantplicht.

- Teunisbloemlaan 18, 2 dennenbomen, aanvraag inge-

komen 18 mei 2006, in verband met verbouwing

van de woning moeten de bomen wijken, wel

herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

hetgeen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ 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.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Kadernota zet de toon voor invoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Wachten op goedkeuring Eerste Kamer

'De inwoners van Zandvoort

mogen vertrouwen hebben in de

manier waarop hun gemeente de

komst van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning voorbereidt',

zegt verantwoordelijk wethouder

GertToonen (PvdA). Hij maakte

mee dat op 30 meijl.de gemeen-

teraad de kadernota Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo)

aannam. Een belangrijk werk

want in deze kadernota beschrijft

de gemeente hoe zij de Wmo
wil gaan invoeren en wat zij daar-

bij belangrijk vindt. Heel wat

Zandvoortse instellingen hebben

meegewerkt aan de totstandko-

ming ervan. 'Nu is het belangrijk

om alle inwoners van Zandvoort

even op de hoogte te stellen van

wat deze kadernota inhoudt én

wat de volgende stappen zijn in

het invoeringstraject.'

Wethouder Gert Toonen: 'heldere kaders ver-

gemakkelijken invoering WMO, maar in het

najaar kan de gemeente u concreet

vertellen wat de veranderingen zullen zijn.

'

Het kabinet is van plan op 1 januari 2007 de Wet maat-

schappelijke ondersteuning in te voeren. Deze nieuwe

wet geeft de gemeente taken die nu vallen onder de

Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en

delen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten

(Awbz). Het doel van de Wet maatschappelijke onder-

steuning is dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf

en elkaar zorgen. De regering wil dit bevorderen door

gemeenten meerverantwoordelijkheden te geven.

De kadernota - voor al de abstracte beleidskaders

De besluitvorming van het rijk over de Wmo is nog niet

afgerond. Toch moet de gemeente zich nu wel voor-

bereiden om op tijd klaarte zijn. Een onderdeel van

deze voorbereiding is de Kadernota Wet maatschap-

pelijke ondersteuning. In deze kadernota beschrijft de

gemeente hoe zij de Wmo wil

gaan invoeren en wat zij daarbij

belangrijk vindt. Het is abstract

beleid dat in de komende maan-

den gebruikt zal worden voor het

nemen van besluiten over de

Wmo. Dat is de grote lijn in de

aanpak: van globaal naar speci-

fieke regelingen, van abstract

naar concrete maatregelen.

Belangrijkste beleidsuitgangs-

punten

Wat zijn nou de belangrijke pun-

ten uit de nota? We zetten ze

hiervoor u op een rij:

-de gemeente gaat ervan uit dat

de burger in eerste instantie

zelfverantwoordelijk is voor zijn

eigen leven. Met het Wmo-
beleid wil de gemeente haar

burgers daarom stimuleren en

in staat stellen zelf hun proble-

men op te lossen. Dit betekent ook dat de gemeente

aandacht wil besteden aan het voorkomen van proble-

- Participatie over de Wmo is belangrijk. Er wordt

een Wmo-raad opgericht zodat de gemeente met

vertegenwoordigers van gebruikers van de Wmo kan

overleggen over het Wmo-beleid.

- de Wmo wordt budgetneutraal ingevoerd. Dit

betekent dat het extra geld dat de gemeente krijgt

voor de Wmo zal worden gebruikt voor de nieuwe

Wmo-taken.

Voorbehoud

De Tweede Kamer heeft de nieuwe wet vastgesteld.

De wet is echter nog niet goedgekeurd door de Eerste

Kamer. Pas als d at is gebeurd is de Wmo een feit.

Wanneer meer informatie over huishoudelijke hulp

Voor burgers van Zandvoort zal de grootste verande-

ring zijn dat de huishoudelijke hulp niet meer onder

de Awbz valt, maar onder de verantwoordelijkheid van

de gemeente. De gemeente is nu bezig om deze nieuwe

taak voor te bereiden. Wat er precies gaat veranderen

is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat mensen die

nu recht hebben op huishoudelijke verzorging vanuit de

Awbz dat recht met ingang van de Wmo in het eerste

jaar niet zullen verliezen. WethouderToonen: 'In het

najaar van 2006 zullen wij burgers concreet kunnen

vertellen wat de veranderingen zullen zijn.'

wanneer burgers niet in staat zijn zelf hun

problemen op te lossen moeten er goede

voorzieningen zijn waar zij op kunnen rekenen.

de invoering moet zorgvuldig gebeuren en

met een minimum aan veranderingen voor

de huidige gebruikers van voorzieningen.

Loket Zandvoort wordt dé toegangsdeur

voor de Wmo-voorzieningen. Hier kunnen

burgers terecht met vragen en kunnen zij

voorzieningen aanvragen.

U vindt de kadernota op de website van de gemeente:

www.zandvoort.nl>bestuur>beleid>nota's>enrapporten>

kadernota

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Gemeente Zandvoort

U kunt ook een kopie opvragen

bij de gemeente.

U betaalt dan wel de kopieerkosten.
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TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4) met fantastisch

uitzicht over boulevard, strand en zee

• Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer
• Eigen parkeerterrein en inpandige berging

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 HtKvmrfK

TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

• Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt

4-kamerappartement op de 3 e verdieping gelegen

• Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee

• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 239.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

• Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3 6 etage

gelegen met berging in de onderbouw
• Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.

apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

• Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 195.000,-

BURC. VAN ALPHENSTRAAT 57/1 7 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden 2-kamerappartement

op de 6 e verdieping gelegen met zonnig balkon

• Dit complex beschikt over een lift en afgesloten

parkeerterrein voor de bewoners
• Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer

en een fraaie badkamer
• Woonoppervlakte ca. 50 m 2

Vraagprijs: € 159.000,-
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STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

Op de 2 e verdieping gelegen goed onderhouden

3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

Het complex beschikt over een lift, inpandige

parkeerplaats en een berging

L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers,

badkamer v.v. ligbad en douchecabine

Woonoppervlakte ca. 102 m 2

Vraagprijs: € 315.000,-
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UBRIEK
P15 Heden en Verleden: Hittegolf

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport
P23 Autorace

www.zandvoortsecourant.nl

Tropische temperaturen zorgen

voor geweldig weekend

De tropische temperaturen die afgelopen

weekend werden bereikt, hebben veel

dagjesmensen naar het Zandvoortse

strand gelokt. Ondanks dat het Neder-

landse elftal zondagmiddag al om 15.00

uur moest spelen, was het strand één

grote mensenmassa. Slechts mondjes-

maat zaten, voornamelijk heren, in

de diverse paviljoens naar de wedstrijd

te kijken.

Het eerste mooie weekend

werd dan ook gebruikt om de

kleur wat op te halen. Toch

moest men oppassen, want de

zon scheen fel en dat gaf een

cijfer van 6.8 op een schaal van

maximaal 10 voor de zonne-

iliDt
Zomerse drukte op het strand

Gewijzigde

openingstijden

t/m eind augustus:

Maandag t/m zaterdag

9.00- tot 21 .00 uur,

Zondag
10.00- tot 18.00 uur

De Mannetjes

De Leeuwvertrekt

uit raad

'Is het hier in de politiek zo

erg datje dan helemaal naar

\Limburg moet verhuizen?'

J

sterkte. Ook waren er door het

mooie weer veel pollen in de

lucht en die gaven de mensen

met hooikoorts weer veel

problemen.

De aan- en afvoer van de

toeristen verliep over het

algemeen vlot. De NS had

extra treinen ingezet en de

aftocht ging zeer geleidelijk.

Ook in het centrum was het

druk. Vooral de cafés die een

Tv-scherm hadden opgezet

waren populair. Toch waren

er ook mensen die de rust

probeerden te zoeken en die

neerstreken op de terrasjes

waar geen voetbal gevolgd kon

worden. Ookwasernogeen
aantal mensen dat naar het

concert van het Haarlems

Klein Koor in de Protestantse

kerk ging en in een redelijk

koele ruimte naar een bijzon-

der concert konden luisteren

(een recensie van dit concert

vindt u elders in deze krant).

Al met al een goed begin van

de meteorologische zomer, een

begin dat de barre twee weken

daarvoor snel deed vergeten.

Laatste nieuws:

Ingrid de Leeuw verlaat
gemeenteraad

De onlangs in de raad gekozen lijsttrek-

kervan de Socialistische Partij, Ingrid de

Leeuw (36), gaat vrijdag naar Limburg

verhuizen. Wegens familieomstandig-

heden heeft zij zo plotseling moeten

besluiten om haar politieke carrière in

Zandvoort niet voort te zetten. Willem

Paap, nummertwee op de groslijst van

de recentelijk gehouden gemeente-

raadsverkiezingen, zal haar binnenkort

opvolgen als raadslid.

Examen
barbecue pakket:

42 stokjes saté ( = 1 doos)

36 shaslicks (=1 doos )

36 gemarineerde barbecue-

worstjes

36 runderhamburgers

36 personen voor € 133,-

dit is € 3,6g per persoon!!!!

www.slagerijhorneman.nl

Tel.: 023-5719067

Oranje '.

bbq pakke

BARBECUE BINNEN

30 MINUTEN!!!

All inclusive

Voor een geslaagde

4 persoon barbecuepart;

4 stokken kipsate

4 shaslicks

4 runder hamburgers

4 barbecueworstjes

2x saus

2x salade

stokbrood en kruidenboter

flesje wijn

wegwerpbarbecue incl.

brandmateriaal en lucifers

neempa

www.slagerijhorneman.nl

Tel.: 023-5719067

Tradt An
WKAANBIEDINV

Renault 19 Cabrio 1 .7 RXE Automaat
b.j.1992, 110400km, €4450

nu €3950
l^jlDtfflC

WWW.TRADE-ARD.NL

/ X
Boptpam
fig)B

noon

Geldig t/m zondag 18 juni

• 4 Roomboter croissants

€2,50

• Poestabrood € 0,95

• Vaderdag vruchtenschelp

18 cm €6,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Het Digipanel Zandvoort groeit en groeit...

meld u ook aan.

Nog nooit kreeg u zo'n kans om aan te geven
wat u belangrijk vindt!

Lees de extra advertentie maar...
Gemeente Zandvoort

ïïl
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Zandvucrt, juni 2006

Strooi uit mijn as

voor alle winden

dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden

naar alles wat het eens beminde

naar wolk en zee

en zich daarmee verhinden

Na een kortstondige ziekte is, rustig en omringd door

dierbaren, overleden onze lieve en zorgzame man,

vader, schoonvader, opa en broer

Dirk Luijendijk

13 april 1918 Zandvoort 7 juni 2006

Hij heeft voor ons allemaal heel veel betekend en we
zullen hem enorm missen.

Jo Luijendijk-Hesselink

Tineke (in herinnering) en Hans

Joke en Ton

Laura en Dennis

Martijn

Andries (in herinnering)

Cor van der Klugt-Luijendijk

Correspondentieadres:

Herman Heijermansweg 81

2042 XR Zandvoort

De crematie heeft maandag 12 juni plaatsgevonden.

Ons kind heeft

nieuw leven

een

dan kzij een 53 jarige vrouw

die haar nier na haar

heeft gegeven

Afzender:

dood

ouders van een 12 jarig kind

'ihkvt f/i riDodrje lot hd *rr\d.
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(«vrledt'n mipn lirvc- initn lmi m;i;LL|('. nwx ï»i"e-

r.nra\i vriek-rt'n mijn lieve- opn PirlJL'

FJeter Ketirsr.

" Piet Anaal ~

WBugimtTif; IM3 TJttBf 9MH

HUiMK./Tir-Ek.l

Kuidrn'n i'n

tli-
1

rXi\\\A

WIÜVK Jïiir.ilv..irt

PeciwrMHieulKlitislieid httïl Livufti&tobptoate-

Jjirhijijji-JL

f ïii'n hnïia'k iiim Kuis

WATE RSTAN DE NT-+*

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

JUNI Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 15 02.29 06.43 14.58 19.15

Vr 16 - 03.14 07.30 15.39 20.09

Za 17 03.59 08.30 16.19 21.06

Zo 18 - 04.50 09.28 17.18 22.10

Ma 19 05.49 10.39 18.54 23.10

Dl 20 - 07.10 11.49 20.19 -

Wo 21 00.08 08.20 12.49 21.04 -

Do 22 01.13 09.09 13.53 21.59 -

j^fct

Kerkdiensten
*

ZONDAG 18 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

10.00 uur dhr. J.W. Prins uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuweriken/aan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

1 0.3 uur 40-jarig Priesterjubileum pator D. Duijves

Pastores D. Duijves, C. van Polvliet en T. Knijff

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

Geen dienst. Zie RK Parochie St. Agatha

Wij zijn weer heel blij

want we hebben

een kleindochter d'r bij!

Nikki, zusje wan Mei

Aschwin en Deb, heel veel geluk

met de kleine!

Burgerlijke stand

3 JUNI 2006 -9 JUNI 2006

Geboren:

Lu na, dochtervan: Koreri,Werede en: Welden kiel

Gobru, Eden.

Jasmijn Tessa Louise, dochter van: Dersign i, Guy
Louis en: Pol, Marieke.

Maxime André Robert, zoon van: van Ommeren,
Eelco Robert emWillemseJoyce.

Bodi James, zoon van: Kristel ij n, Jasper en: Peters,

Lilian Laura.

Maria Hele na, dochtervan: Paa p, Vol kert Willem en:

Sorrequieta, Maria Julia.

Frenky Cornelius, zoon van: Hart, James Frank en:

Wisse, Nicole Catherine Jacqueline.

Sverre Janne Gerard, zoon van: Damhoff, Gerard en:

Alblas, Yvonne.

Nikki, dochter van: van Nassa uw, Aschwin en: Me II,

Debby

Ondertrouwd:

Ovaa, Yvonne en: van Pelt, Uda Johanna.

ten Caat, Derk Marinus Roelof Willem en: Lammers,

Sylvia Geertruida Joanna.

Gehuwd:
van Leeuwen, Arnoldus en: van Dijk, Margaretha

Maria.

de Jong.Tony Pieter en: Clardij, Constance Aline.

Sikkens, Remco Olof en: Koster, Christina Maria.

Regelink, Mi kei Den nis en: Proost, Joyce.

Overleden:

Lemmens geb. Steeghs, Lamberdina Hendrika

Huberta, oud 93 jaar.

Verputten geb. Kooningsjacoba Albertha, oud 93 jaar.

Langeveld, Esther Maria, oud 40 jaar.

Keur, Pieter, oud 72 jaar.

Clements, Pieternel la Maria, oud 80 jaar.

Momita $ Westerveld en Van Beek
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Nieuwe onderwijsvorm in Zandvoort? Column
Een school waar iedere leerling volgens een eigen leerpro-

gramma onderwijs volgt. Het leerprogramma wordt gemaakt

door leerkrachten, ouders en leerlingen samen. Een school

die 50 weken per jaar van 8.00 tot 18.00 uur open is en een

onderwijsinstelling waar leerlingen kunnen blijven totdat

ze naar een beroepsopleiding gaan. Het zijn de uitgangspun-

ten van het sociocratisch onderwijs. Een onderwijsvorm

volgens de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM)

waarvoor onlangs bij de gemeente Zandvoort een aanvraag is

ingediend.

Indien een dergelijke school in

Zandvoort gerealiseerd wordt

gaat de wereld van leerlingen,

gezinnen, schoolorganisatie

en leerkrachten er heel anders

uitzien! Wanneer deze onder-

wijsvorm in Zandvoort be-

schikbaar komt is overigens

nog niet duidelijk.

Onderwijs op maat

De leerling krijgt op deze

manier onderwijs op maat.

De School verlaat het leerstof-

jaarklassen-systeem. Is de

thuissituatie bijvoorbeeld

(tijdelijk) niet geschikt om
huiswerk te maken, dan kan

dat op school gebeuren. Vindt

de leerkracht dat de leerling

te weinig vorderingen maakt

bij rekenen? Dan doet hij/

zij een voorstel waardoor de

leerling wel vorderingen

zal maken, er wordt geza-

menlijk een nieuw leer-

programma samengesteld.

De School staat voor inte-

gratie van leven, leren en

werken. Er hoeft geen onder-

scheid meer te zijn tussen

voor-, tussen- en naschoolse

tijd en vakanties. Bovendien

wenst het ene kind meer

leertijd dan het andere. In

Nederland moet ieder kind

in de basisschoolleeftijd mini-

maal ongeveer 1000 uur

onderwijs per jaar volgen.

De Sociocratische School

hanteert dit zelfde wettelijke

minimum. Maar een maxi-

mum is er niet. De overgang

van basis- naar voortgezet

onderwijs is voor veel leer-

lingen een enorme stap,

waarbij veel mis kan gaan.

De School wil op termijn

leerlingen ook voortgezet

onderwijs bieden totdat zij

naar een beroepsopleiding

gaan.

Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

Cartoon Hans van Pelt

HOP HOUAND HtfP<

deschooi

Optimaal

Door SKM bereiden kinderen

zich optimaal voor op hun

latere zelfstandige functione-

ren als burger. Niet door

erover te praten maar door

het te doen:verantwoordelijk-

heid leren nemen voor samen

leven, leren en werken.

'Persoonlijk leerprogramma'

is daarmee geen synoniem
voor'individueel leren'! Voor

gezinnen betekenen de ruime

openingstijden een verlossing

van het probleem van organi-

seren van allerlei opvang.

Bovendien kunnen kinderen

vrij nemen op tijden die het

gezin goed uitkomen.

Bijvoorbeeld:Wil het gezin in

november op vakantie? Dat

kan! De Sociocratische School

kent geen voorgeschreven

vakanties en méér naar school

gaan dan de minimale onder-

wijstijd is mogelijk.

Colofon

Sociocratie

Evenals autocratie en demo-
cratie bepaalt sociocratie

waar, door wie en hoe beleids-

bepalende beslissingen wor-

den genomen. Voor alle dui-

delijkheid: het gaat om het

bepalen van beleid, niet om de

uitvoering daarvan. De naam
'De School' is gebaseerd op de

oorspronkelijke betekenisvan

het Griekse woord Scholè.

Scholè staat voor 'vrije ruim-

te'. Een school is oorspronke-

lijk een vrije ruimte, een vrij-

plaats om na te denken.

Samen met anderen, over hoe

de wereld in elkaar zit, wat ons

en anderen te doen staat, wat

'het goede leven' inhoudt.

De Sociocratische School wil

een aanvulling zijn op het

reguliere onderwijs, zodat er

meer keuze ontstaat voor

ouders (en leerlingen). Over

het schoolinitiatief kunt u

over enige tijd meer informa-

tie vinden op de website van

De School: www.deschool.nl.

Vanaf nu kunt u met uw vra-

gen en opmerkingen terecht

bij info@deschool.nl. Infor-

matie over SKM kunt u vinden

op de website van het Socio-

cratisch Centrum Nederland:

www.sociocratie.nl.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-aan-huis

bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl
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Vaderdag in Zandvoort

Vaderdag. Zondag 18 juni is

het weer zover. Voor veel men-

sen hoeft het niet. Vaderdag?

Commercieel gedoe", zeggen

ze minachtend. Maar ik vind

het wél een leuk idee. Niet die

overdreven uitgave van geld

aan dure cadeau's. Wat extra

aandacht. Voor één van de

allerliefste personen in je

omgeving. Soms gebeurt

het onvermijdelijke. Op een

gegeven moment heb je

geen vader meer. "Die is een

sterretje geworden", zoals een

peuter zo lief verwoordde.

Mijn vader is ook een sterretje.

Maar toch denk ik nog vaak

aan hem. Want Vaderdag

is voor mij klimmen op de

kerktoren. Om de vlag uit te

steken bij een feestdag, span-

ningten top. Als we samen de

ladder opklommen, naar het

raampje onder de torenspits.

Paps werkte bij de gemeente

Zandvoort en het was zijn

taak om op hoogtijdagen 'te

vlaggen', zoals hij dat simpel

noemde. Op het raadhuis, op

de scholen, overal werden de

vlaggen uitgestoken.

Vaderdag is voor mij: naast

pappa in het gras, als hij zijn

hengel uitgooide bij De

Vijverhut. Daar zat hij vaak. Ik

mocht mee als ik tenminste

stil zat en mijn kwebbel hield.

Dat lukte vijf minuten. Mijn

mond houden heb ik nooit

gekund.

Vaderdag is bij dezelfde vijver.

Als hij mijn schaatsen vast-

bond. Zelf schaatste hij niet.

Geduldig strikte hij keer

op keer mijn veters vast.

Vaderdag was ook achterop de

fiets. Als we op vakantie gin-

gen naar Putten. Jawel, mét de

fiets. Vaderdag was ook die

enkele keer als hij mee naar

strand ging. Hij had een hekel

aan zand. Vooral tussen zijn

tenen of tussen zijn brood.

Vaderdag was ook mijn paps

die last van zijn hart kreeg.

Pilletjes moest slikken. Adem-
nood kreeg. Waanbeelden
ging zien. De laatste dag in het

ziekenhuis. Toen wij hals over

kop terug van vakantie nog

nét op tijd waren om: "Dag
pappie"te zeggen... Alsjeblieft,

vier vaderdag. Niet met grote

cadeau's. Een enkele attentie

is genoeg. Dag Vader. Dag.



REMO DE BIASE
Architecten bna

Gevestigd in Zandvoort

Parttime

administratief/secretarieel

medewerk(st)er

voor het architectenbureau en ter

ondersteuning van de afdeling

projectontwikkeling.

Minimaal 20 uur per week.

Ervaring met de bouwwereld is een

groot voordeel.

Interesse?

Stuur een briefje met je gegevens naar:

Remo de Biase

Zeestraat 54

2024 LC Zandvoort

Itos
Wie wil ons gezellige team

komen versterken?

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
verkoopmedewerk(st)er

voor ons ETOS filiaal

te Zandvoort,

voor ± 32 uur per week.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV
kunt u richten aan:

ETOS v.d. Top

T.a.v.:M.Croenhuijzen

Maiktlaan 148

2132 DM Hoofddorp

Dorsman
Assurantiën
Zandvoort - Passage 1

1

Ter versterking van ons kleine

enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER

die de schadebehandeling, het afsluiten

en wijzigen van verzekeringen en het

ondersteunen van de administratie tot

zijn of haar taken heeft.

Voor deze starterfunctie zoeken wij

een jeugdige collega met de volgende

eigenschappen: leergierig, niet bang

voor verantwoordelijkheid, teamplayer

en in het bezit van een mbo-diploma.

Heb je interesse, laat dan snel iets van

je horen.

Bel 023-5714534 en vraag naar

de heer C. Dorsman

Wat is uw reden om een

diploma vmbo-t, havo of

vwo te behalen?
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hooclmtd Hotel Hoogland hoogled

zoekt assistentie
voor kamers, receptie en bar.

Vragen naar Floris Faber Tel. 5715541

Sandd
Het op #n na grooKIf twltw drijf win NmI? rtand.

zoekt

Postbezorgers
in

ZANDVOORT

Als parttime postbezorger bieden wij jou

een aantrekkelijke vergoeding.

Ben je dinsdag er vrijdag beschikbaar,

neem dan contact op met Sandd via

0800 - 726 33 28
IJI'alW

oF kijk op www, sa ndd.nl

Aanmeldingen uil andere plaatsen zijn cok welkom,

Oi
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UMTS-straling niet gevaarlijk

Het in Zwitserland afgeronde grootschalige onderzoek naar

eventuele schadelijke gevolgen voor de gezondheid voor

personen die regelmatig met straling van UMTS-zendmasten

worden blootgesteld, is afgerond. Volgens de Zwitserse onder-

zoekers is er totaal geen reden om ongerust te zijn. De straling

is niet schadelijk

De regering heeft de uitkomst

van het onderzoek, bij monde
van staatssecretaris Van Geel

(Milieu), aanvaardt en zal zelf

geen onderzoek gaan verrich-

ten. Het staat de gemeenten

nu vrij om vergunningen te

verlenen aan bedrijven om het

UMTS-netwerk uit te breiden.

Net als Zandvoort waren veel

gemeenten in Nederland wat

terughoudend om deze ver-

gunningen te verlenen. Het

ging dan om (bouwvergun-
ningen voor masten die groter

zijn dan 5 meter. De kleinere

masten waren überhaupt ver-

gunningvrij. Nu is geen enke-

le reden meer denkbaar om
geen vergunningen te verle-

nen voor grotere masten.

Het Zandvoortse college heeft

in maart als beleid gekozen

om het Zwitserse onderzoek af

te wachten en heeft die keuze

toegelicht aan een Zand-

voortse ingezetene die zich

k I

ernstig zorgen maakte over de

geplaatste masten op de kerk-

toren van de Agatha kerk.

De Vereniging Nederlands

Gemeenten (VNG) gaat er van-

uit dat de gemeenten die wat

terughoudend waren, nu hun

beleid gaan aanpassen aan de

nieuwe situatie. Vandaag wordt

er nog overleg gevoerd tussen

de ministeries van VROM en

Economische Zaken, de VNG
en MoNet (samenwerkingsver-

band van telecom providers)

over de uitkomsten van het

onderzoek.

Eerste Hollandse Nieuwe
voor bewoners Bodaan

Arie Cuijt en Michel van der Plas, de beide compagnons die de

haringkraam op het Raadhuisplein van Arie Koper hebben

gekocht, hebben afgelopen woensdag de eerste Hollandse

Nieuwe aangeboden aan de bewoners van woonzorgcentrum

A.C. Bodaan in Bentveld.

Nieuwe haring bij Bodaan, links Arie Cuijt, rechts Michel van der Plas

Klokslag 10.30 uur stond de hitte werd ervoor de bewoners

Katwijkse ondernemer van niet teveel rompslomp rond-

'Haringkraam Arie Koper', voor om de overhandiging gemaakt,

de deur met de eerste 100 Zij kregen de haring, die overi-

haringen die directeur René de gens perfect van smaak en

Vries persoonlijk in ontvangst stevigheid was, 's middags bij

nam. Vanwege de drukkende de lunch geserveerd.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Priesterjubileum

In de St. Agahtakerk wordt

komend wekend het 40-jarig

priesterjubileum van pastor

Dick Duijves uitgebreid ge-

vierd. De sympathieke pastor

herdenkt dan het feit dat hij

op 4 j u n i 1966 tot priester

werd gewijd. Op zaterdag

biedt de jubilerende pastor

zijn parochianen een gevari-

eerd concert aan. De inhoud

van de avond zal vol verras-

singen zijn. De kerkelijke

vieringvan het jubileum zal

komende zondag plaats-

vinden wanneer de jubilaris

samen met de collegae

Van Polvliet en Knijff om
10.30 uur zal voorgaan in een

feestelijke eucharistieviering.

Zowel zaterdag als zondag

is er na afloop van de bij-

eenkomst gelegenheid de

jubilaris te feliciteren.

Oranje?

Alles schijnt zich in te zetten

om het WK Voetbal voor

Marcovan Basten en c.s.tot

een succes te maken. Zelfs

het weer werkte afgelopen

zondag mee om er een waar

Oranjefeest van te maken. Op
menig terras, tuin en straat

werd met volle teugen geno-

ten van het Oranje gebeuren.

Het is fantastisch om te zien

hoe ook de inwoners van

Zandvoort alles op alles zet-

ten om te laten zien dat zij

onze voetbalhelden het aller-

beste toewensen. Voor een

paarweken zijn alle inwoners

van Zandvoort het voor het

grootste gedeelte met elkaar

eens: het Nederlands Elftal

moet zover mogelijk komen!

Een prima zaak. Nu maar

afwachten hoe het verder

gaat. Morgen om 18.00 uur

wacht Ivoorkust. Mogelijk dat

onze plaats dan weer net zo

goed geluimd is als afgelo-

pen weekend, toen alles in

een prima sfeer en verstand-

houdingverliep.

Baaltje rubber

In het laatste nummervan
De Klink, het kwartaalblad

van het Genootschap Oud-

Zandvoort, werd uitvoerig

geschreven overeen baaltje

rubber dat in de oorlogsjaren

in de winter van 1941 door

een paar destijds jonge

Za ndvoo rters werd gevonden

op het strand. De vinders

verkochten hun vondst in

plaats van af te geven bij de

strandvonder. Het gezelschap

werd verraden en kreeg

enkele maanden cel in de

gevangenis van de Duitse

stad Kleef.

VoorWim Kruiswijk van het

Jutters Mu-Zee-Um aanlei-

ding om zich af te vragen

waar het baaltje Latex (ruwe

rubber), dat hij sinds mei

2000 in zijn Mu-Zee-Um
heeft, vandaan is gekomen.

"Wij hebben het kregen via

Bram Krol, destijds beheerder

van het Zandvoorts Museum.

Hij vond het meer bij ons

Mu-Zee-Um passen. Over

de herkomst tasten we
echter in het duister, waar-

schijnlijk omdat het al in het

museum was toen Emmy
Vrijberghe daar nog de

scepter zwaaide. Wel stak er

een briefje bij, waarop stond

dat het in de vroege jaren

vijftig van het strand is

gehaald. Wie het heeft

'geborgen', 'bewaard' en /of

afgeleverd bij het museum is

ons niet bekend. Na het ver-

haal in De Klink zijn we extra

nieuwsgierig geworden.

Onze vraag: weet iemand

of deze baal misschien in

dezelfde winter van 1941 is

gevonden en wanneer dat

niet zo is wanneer de vondst

dan wel heeft plaatsgevon-

den? Een andere vraag is

waarom het nooit te gelde

is gemaakt", zegt Wim
Kruiswijk, die bloed nieuws-

gierig is naar de achter-

gronden) van dit baaltje

rubber.Wie iets weet wordt

vriendelijk verzocht contact

met hem op te nemen. Wie

twijfelt, kan het baaltje gaan

bekijken in ons onvolprezen

Jutters Mu-Zee-Um onder

de Rotonde.

Voorrang of niet?

Een inwoner verzocht ons

eens aandacht te besteden

aan de verkeerssituatie op de

Noord boulevard. Volgens deze

plaatsgenoot staan daar

regelmatig automobilisten

met enige kracht op de rem-

men omdat niet duidelijk zou

zijn wie er voorrang heeft. Het

gaat om de in- en uitritten

van de parkeerplaatsen aan

de zee kant van het nieuwste

gedeelte van de boulevard, in

de richting Bloemendaal.

Zover is na te gaan heeft ver-

keer op die boulevard altijd

voorrang. De haaientanden

op de weg geven dat aan. Een

gelijke situatie is te vinden bij

de verkeersrotonde bij het

Circuit. Daar staat bovendien

nog het driekantige bord met

de punt naar beneden, voor-

zien van een wit vlak en rode

rand. Als we het mis hebben

horen de wat graag!

Hans van Pelt

Cartoon

Van onze veel bekeken teke-

naar/ca rtonist Hans van Pelt

is momenteel een expositie

te zien in het Zandvoorts

Museum. Het werk van Hans

toont een duidelijke band

met onze samenleving. Net

als hij wekelijks in onze krant

doet, laat hij ook in zijn overi-

ge werk op deze expositie

zien, dat hij situaties uit het

dagelijks leven en/of de

politiek op zijn eigen manier

benadert en vervolgens

uitbeeld. Alleen al die gave

maakt het interessant om het

werk van onze collega te gaan

bekijken. De expositie is

nog tot 14 juli van dinsdag

tot zondag vanaf 13 uur te

bezoeken.



Summer Sale
Uiteenlopende

collectie

dekbedovertrekken

2 halen,

1 betalen

Gehele voorraad

spreien

- 50%
Kortingen
tot 70%

Diverse aanbiedingen

Hülsta Meubilair

Sleep 6 Dneam gestoffeerd

ledikant inclusief

2 vlakke bodems van

f 3010,- nu

1495,-
showroommodel

Enorme aanbieding showroommodellen
ledikanten, kasten, bedbodems en linnengoed

Nieuwe

collectie

strandlakens

van €34,95

29,95

Sedna boxspring -combinatie

inclusief nachttafels en
hoeker van € 4236,- nu

2118,-
Showroommodel exclu-

sief matrasssen

van/Keeuwen

'ZStiA ï dvoom je üAn

RIJKSSTRAATWEG 67-71 HAARLEM TEL. 023 - 525 49 56 WWW.VANME EUWENBEDDEN.NL

18 JUNI VADERDAG
T/m 1 8 juni geeft Parfumerie Moerenburg I

1 5-62% korting op alle herengeuren en kadosets.*

Canal

Men
Eau de

Toilette 50 ml

Lanvin
Arpège

Homme
Eau de

Toilette 30 ml

NIEUW

WAARMEE VERWEN JIJ DE LIEFSTE PAPA?

Davidoff

Echo
Eau de

Toilette 75 ml

Burberry La Coste
Essential

Eau de Toilette 75 ml

D&G
pour Homme
Eau de

Toilette 40 ml

Jil Sander
Sun Men
Eau de

Toilette 40 ml

Paco Rabanne
Pour Homme
Eau de

Toilette 30 ml

Calvin Klein

One
Eau de Toilette

50 ml

D&G
pour

Homme set

Eau de

Toilette 75 ml +

douche en body

e Calvin Klein

Escape men
Eau de Toilette 30 ml

ck
I!
•i M i

J.P. Gaultier

Le Male
Eau de

Toilette

75 ml

^^erenbtm
Parfumerie Moerenburg

Haltestraat 1, Zandvoort

Tel.: 023-571 61 23

^uitgezonderd reeds afgeprijsde art. en aanbiedingen.



Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Waarom eet

men uitjes bij

de haring?

Degene die het juiste en best omschreven antwoord geeft

wordt beloond meteen heerlijke verrassing. U kunt uw
oplossing tot 13 juli 2006 sturen naar Boudewijn's

Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Of stuur uw
oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl.

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

Take Five

Keuzemenu 17 juni t/m 30 juni €24,50

Salade Antigua
MET PALMHARTEN, KRAB, MANCO EN TOMAAT

OF

Pollo"aioli"
IN KNOFLOOK, WIJN EN VERSE KRUIDEN

GEMARINEERDE KIPFILET MET AIOLI OP FRISSE SLA

OF

Salade sacanaki
GEBAKKEN FETA MET CITROENDRESSING EN RUCOLA SALADE

• • •

Heilbot, gegaard onder persilade
METGEMARINEERDE CHAMPIGNONS

OF

Hereford rib-eye
MET HUISBEREIDE BÉARNAISSE SAUS

OF

Pasta Putanesca
pastamettomatensaus"putanesca"metpeccorino

• • •

Dessert van de dinerkaart

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

I
*^^m r*-r

cate ixatii

t A u [> v Ö O ^ T

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Hetformaat van de

lekkerste ballen

mag u zelf bepalen

ELKE DAG GEOPEND VAN AI' 15.00 UUR

Heinekcris
tier mjfjt tOnatl

Café Oomstee

A.s. Zaterdag 17 juni:

DJ

WWW
Aanvang 20.30 uur

Dagelijks geopend.

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

ASI'ANiDE-LIGHTS > -

5*

ri

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

«f
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Politiek Interview met VVD-raadslid:

Hans Drommel

Voor VVD-raadslid Hans

Drommel is de politiek

geen vreemde meer. Na

jaren in het VVD-bestuur

te hebben gezeten, was
het voor hem een logische

beslissing om op de ver-

kiesbare lijst komen te

staan.

"Het is niet zomaar gekomen,

je groeit er naar toe. Als je

al een tijd lid bent en in

het bestuur zit dan is het

logisch dat je op een andere

manier iets voor de VVD
en voor Zandvoort wilt be-

tekenen", aldus Drommel. In

zijn woning aan de Celcius-

straat vertelt Drommel over

zijn passies, werken natuurlijk

de Zandvoortse politiek.

"Ik ben een echte betaman.

Heb werktuigbouwkunde ge-

studeerd en daarna elf jaar als

beroepsmarinier op het schip

Hare Majesteit Dolfijn gewerkt

als chef machinekamer. Het

voelde toen wel als een passie

om met 70 man op een

kleine boot te werken terwijl

iedereen zijn eigen expertise

uitoefende." Het leidinggeven-

de gedeelte zit Drommel wel

in zijn bloed. Behalve als mari-

nier werkt hij nu in het dage-

lijks leven als accountmanager

bij de ANWB.

Drommel is erg gericht op

interactie tussen mensen.

Praten over bepaalde thema's

en problemen rondom

Zandvoort is voor hem een

groot goed. "Ik heb voor de

VVD gekozen omdat je daar

altijd een mening mag hebben

die niet altijd hoeft te stroken

met de normale gang van

zaken. Er zijn geen beperkin-

gen en geen doctrine. En

natuurlijk het beginsel van

liberalisme vind ik een groot

goed", aldus Drommel. Om

zeker te weten dat de VVD de

juiste partij was heeft hij

nog enige tijd 'geflirt' met
a n d e re pa rt ij e n . Zo kwa m d e

PvdA kort in beeld maar

voldeed toch niet aan zijn

verwachtingen.

Maar wat kan de Zandvoorter

verwachten van Hans Drommel

als politicus? Om deze vraag

lachtte Drommel harte lijk. "We

gaan als VVD zijnde het raads-

programma invullen met ons

eigen geluid en eigen manier

van denken en aanpakken.

Alle problematiek rond de

gemeente Zandvoort moet
bespreekbaar gemaakt wor-

den en dat moeten we dan

ook op een liberale manier

aanpakken. Dus niet zeuren

over regels maar met elkaar

praten en kijken wat voor

iedereen het beste is, want
heel Zandvoort is daarbij

gepaard". Als we daar op

voortborduren, komt Drommel

met een suggestie. "Er is in

Zandvoort een woningtekort

voor jongeren. Zet gewoon een

flat neer naast het Huis in de

Duinen. Bouw er een crèche

naast en er is interactie tussen

zowel jong als oud. Je moet

interactief zijn en integreren

tussen mensen onderling.

Meervermengingvan de men-

sen zorgt voor een beter leef-

klimaat. Het klinkt misschien

waanzinnig, maar je moet

durven en het lef hebben om
dit soort dingen bespreekbaar

te maken!"aldus een enthou-

siaste Hans Drommel.

Gezondheidservice nu dicht bij huis
Bundeling van krachten. Zo kunnen de nieuwe diensten van

het Huis In de Duinen gezien worden. Door samenwerking

van allerlei diensten op het gebied van gezondheid is een

bijzondere serviceverlening ontstaan voor alle inwoners van

de gemeente Zandvoort.

door ion Timmermans

"Zandvoort kan er trots op zijn."

Met een korte speech

van onze oud-wethouder en

tweede dorpsomroeper Hans

Hogendoorn is de nieuwe

Zorgstraat officieel geopend.

"Als het effe kan gaat geen

Zandvoorter meer buiten de

gemeentegrenzen zorg halen."

Toeleverancier Vitalis b.v. de-

monstreert onder grote belang-

stelling in de zaal van het ver-

zorgingshuis haar'mobiliteits-

verhogende' producten. In de

Zorgstraat worden verschillen-

de producten van de deelne-

mer aan het project getoond.

Ondermeer rol lators, een spe-

ciaal fauteuil voor senioren en

kleine hulpmiddelen. Ook staat

er een scootmobiel dat Vitalis

leveren kan. "Pap, die auto moet

je kopen, die wil ik graag heb-

ben" roept de kleine Je I Ie (6)

enthousiast en priemt met zijn

wijsvinger naar het voertuig.

Stuwende krachten achter deze

nieuwe serviceverlening zijn de

Zandvoortse Stichting Zorg-

Contact en de Noord-Neder-

landse handelsorganisatie

Vitalis b.v.. De Stichting zorgt

voorde algehele organisatie en

stelt de behandelruimtes ter

beschikking, terwijl Vitalis een

groot assortiment gezond-

heidsproducten levert zoals tra-

p liften, scootmobielen en rol-

lators. De meeste kleine

hulpmiddelen voor ouderen,

zoals krukken en

thuiszorgproduc-

ten, zijn 'voor de

uitleen'. Directeur

G.Kooi benadrukt

dat veel artikelen

niet alleen snel

geleverd kunnen

worden, maarook

gratis worden

thuisbezorgd.

"Trend is dat er

tegenwoordig Oud wethouder Hans Hogendoorn overhandigt de

steeds meer zelf sleutel van de nieuwe Zorgstraat aan dr. Houweling

wordt aangeschaft."

De Zorgstraat is een loopgang

in het verzorgingshuis waar

uitgebreide diensten op het

gebied van gezondheid aange-

boden worden. Zo staat er een

team klaarvan artsen, een psy-

choloog en een verpleegkundi-

ge, allen speciaal voorouderen.

Ook zijn er behandelruimtes

voor fysiotherapie en ergothe-

rapie. Voorts is er het

ZorgContact Zorgloket waar

mensen klaar staan voor aller-

lei vragen overwonen en zorg.

Of, zoals deelnemend huisarts

Hermans het kernachtig

samenvat:"Meer zorgverleners

bij elkaar, dat is het idee."

Inloopavond voor bewoners Oud Noord
Het plangebied 'Oud Noord' stemmingsplan Oud Noord,

bestaat uit 8 verouderde Speciaal voor de wijkbewoners

bestemmingsplannen. De is er op 19 juni van 19.00 uur

gemeente Zandvoort gaat tot 21.00 uur een inloopavond,

ze vervangen en ervoor waarbij zij een nadere toe-

in de plaats komt één be- lichting kunnen krijgen op de

uitgangspunten van het

bestemmingsplan. De be-

woners van Oud Noord die

het aangaat zijn uitgenodigd

voor deze informatieve in-

loopavond.

Kluun signeerde werk bij Bruna Balkenende
Robert van de Klundert, kortweg Kluun, heeft afgelopen zater-

dag zijn nieuwste roman, De Weduwnaar, bij Bruna Balkendende

gesigneerd. Eén uur lang was een van Neerlands meest gele-

zen schrijvers druk bezig om alle opdrachten in de boeken te

schrijven.

Al direct bij het begin werd het

duidelijk dat Kluun een zeer

gewilde schrijver is. Een lange

rij vormde zich in de drukke

Bruna. Wat opviel was het

hoge aantal jongere en oude-

re dames die een boek van

hem wilde hebben ofereen

cadeau gingen doen. Na ruim

één uur schrijven gaf de balans

75 verkochte boeken aan.

Bruna-eigenaar Sjaak Balken-

ende was dan ook een tevre-

den man:"ln eerste instantie

verwachtte ik er niet veel

van gezien het mooie weeren

de drukkende warmte. Toch

waren er veel mensen die deze

gelegenheid niet voorbij wil-

den laten gaan en de warmte

voor lief namen."

1 1

Vooral veel vrouwen stonden in de rij voor een gesigneerd exemplaar



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

is
at'

e

Welzijnsorgaj" ft

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Kinderdisco (locatie Noord 577 77 13)

Ouders, verzorgers,oma's,opa's,vrienden enz. Is uw (klein)

kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt geweest?

Nee? En waarom niet? De leukste en langstlopende disco

in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar. Elke twee weken

op vrijdagvan 19.00 tot 21.00 uur staat een enthousias-

te groep van vrijwilligers onder leidingvan een professi-

onal klaar om de kinderen een onvergetelijke avond te

bezorgen. Naast dat er natuurlijk gedanst word zijn er

ook thema avonden. Voorbeelden zijn o.a. Pyama party,

valentijnsdisco en dierendisco. De disco wordt dan hele-

maal omgetoverd naar het thema van dat moment. Iets

dat ieder kind zou moeten meemaken. Kortom... kom een

langs met uw zoon of dochter en neem een kijkje bij dit

2 wekelijkse evenement voor al Ie kinderen uit Zandvoort.

Hieronder de data voor de komende kinderdisco's

Vrijdag 16 juni

Vrijdag 30juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord 577 77 13)

Olub'n
Een nieuwe naam vooreen nieuwe club. ledere 2 weken

is er voorjongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt

tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maarookdan-

sen en luisteren naar jouw muziek. Dit = de plek waar

jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdagvan 20.00-22.00

uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem

je vrienden mee!!!

Vrijdag 23 juni

Vrijdag 7juli

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord 571 71 13)

Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens

de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/

De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer

dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief

programma aangeboden met een speciaal thema.

De vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt

voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 5719393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17

maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat 180

donderdag van 13.30 - 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus (locatie Noord)

Praktische ondersteuning en dienstverlening aan

chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.

Klusjes in huis of tuin

Ondersteuning en hulp

Komt u er zelf niet uit?

WonenPlus helpt u met iedere vraag,

met vrijwilligers of betaalde dienstverleners

Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd

wordt? Ook dan horen wij graag van u.

Autobedrijf Zandvoort
Hat APK keurstallen

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

I-vm ipi i|i vu iwMf

inu MjQSSTI «flö

www.autcp&tHdrhjIzand'voort.nl

CflUV ^

nmJB
Sarnwvwarltjsn aan rwiaWwnl

nw«9f^nl

msiïzr

r H. WILLEMS E

ELEKTROTECHNIEK

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zanlvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en in b ra a k-

bevciiigingen met
eigen montogedienrf

bij U oon Huk

Tel: 023 - 571 24 18

Montage rtl^tm Politie KeurfiKrit VLihg Wmun
>4aartwt B-Éi't rii^i . Umtithfi HMfwtaJJ* landwmt1

<Ek

J [

Filmprogramma
15 t/m 21 j uni

Dagelijks
13.30

De kleine
ijsbeer 2

li"Tk
Nederlands

Imi gesproken versie

Dagelijks
15-30

Ice Age 2
The meltdown

©Nodci ands
gesproken versie

Dagelijks
20.00

Memoires
of a Geisha
a cc"1 deze weefc

[©

[VERWACHT
22 juni

THE
DA VINCI
CODE

[VERWACHT
5 juli

I
OVER THE

HEDGE
,u> Zandvoort

Ga>fhuisplein 5.
2042 Jwl Zandvoort

Tel: 023-5718686
www.circuszandvoairl.nl
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recensie door

Ton Timmermans

Expositie Gerard Vossen in de bieb

Action painting: actieschilder-

kunst. Met een summier pers-

bericht geeft de kunstenaar

aan dat bij zijn schilderijen 'de

nadruk ligt op de dynamische

handeling van het schilderen

zelf'. In het zaaltje van de

bibliotheek is deze maand
werk te zien van kunstenaar

Gerard Vossen.

"Wauw!" In het gastenboek

heefteen bezoeker zijn primai-

re reactie genoteerd. Menigeen

zal iets dergelijks uitroepen bij

het zien van al die uitspattin-

gen van kleur. "Het overvalt je

als je binnenkomt" meent een

andere gast. Soortgelijke uit-

spraken nodigen uit om verder

te kijken. En te filosoferen, na

te denken over het hoe en

waarom van de grote en felge-

kleurde doeken.

Bij de gebruikte schildertech-

niek wordt het traditioneel

perspectief van hoogte, breed-

te en diepte radicaal verlaten.

Toch kan er een schijnbare en

onwerkelijke diepte ontstaan

in de tussenliggende ruimtes.

Helaas ontbreken dergelijke

fictieve vergezichten bij de

De schilderijen van Gerard Wassen zijn Dynamisch en bevatten veel

sprekende kleuren

werken van Vossen vrijwel

geheel. Op de een of andere

manier doen de werken den-

ken aan platgeslagen macra-

médoeken uit de jaren zeven-

tig. De werken van Vossen

hebben iets weg van zeer inge-

nieus gecreëerde posters met

een verhaal. "Het schilderij ont-

staat al schilderend en het

eindresultaat is als het ware

een documentatie van de han-

delingen" schrijft de ku n ste-

naar. "Maar welk verhaal?" zal

de beschouwer zich verwon-

derd blijven afvragen.

Het lijkt wel of de kunstenaar

een spelletje met de bezoeker

speelt. In de zaal ontbreekt

documentatie over de kunste-

naar. Een presentatieboek of

zelfs visitekaartjes zijn afwe-

zig. Ook op Internet geeft de

site van Gerard Vossen weinig

informatie: slechts foto's van

51 schilderijen. Toch zou alleen

al over de moderne schilder-

techniek action paintingveel

te vertellen zijn.

Kustverfraaiing Zandvoort slepende kwestie

"Het gaat om niks". Al twee jaar volgt de ene op de andere pro-

cedure. Mark Sjerps is het zat. Zijn sierlijk gemaakt sculptuur

staat klaar om de Boulevard Paulus Loot te verfraaien.

Bezwaarprocedures van enkele aanpalende bewoners vertra-

gen de boel.

"Ongelooflijk." Beeldend kun-

stenaar Mark Sjerps wil met

zijn kunstwerk de Zuid-

Boulevard verder verfraaien.

Een slank, modern kunstobject

als het zijne versterkt immers

het karaktervan de omgeving,

in het bijzonder de nabijgele-

gen fraaie witte villa's. Evenals

de (kopie-) 'Loeres' betekent

een bronzen sculptuur zoals

het ranke'The Seas of She'van

Mark een verrijking voor

Zandvoort.

Door tegenwerking van enke-

le aangrenzende bewoners

wordt de aanvraag bij de

gemeente om het beeld te

mogen plaatsen gedwars-

boomd. Zij menen geschaad

te kunnen worden in hun

eigenbelang. Volgens hun

advocaat is plaatsing in strijd

met de Weistan ds nota. Sjerps

vindt het dieptreurig dat de

mogelijkheid om Zandvoort

met hoogstaande kunst weer

een stukje te verfraaien de

nek omgedraaid dreigt te

worden. "De gebruikte argu-

mentatie is volkomen a-cul-

tureel, ver gezocht en slaat

nergens op" concludeert de

zwaar teleurgestelde kunste-

naar. In een inmiddels vuist-

dik dossier is de gang van

zaken vastgelegd, terwijl het

einde van de procedures nog

niet in zicht is. Op het ogen-

blik dat dit artikel werd

geschreven was niemand van

de bewoners voor commen-
taar bereikbaar.

De betreffende bewoners aan

de boulevard onderbouwen

hun bezwaar met argumenten

die de kunst in de badplaats

"onderuithaalt", zoals Sjerps

het uitdrukt. Voorts is hij van

mening dat de motieven van

de bewoners met de haren

erbij gesleept zijn. Onder meer

de verklaring dat het beeld in

de zeereep 'overlast oplevert

en het uitzicht ernstig ver-

stoort'. Deze handelswijze

kwalificeert Mark als het doel-

bewust laten verzanden in

wetten en regels ten koste van

het Zandvoorts kunstbeleid. De

bewoners willen dat de

gemeente voor het kunstwerk

een andere plekaan de boule-

vard aanwijst. Hoe het College

van B&W over een en ander

oordeelt staat nog te bezien.

Wordt vervolgd...

Gevarieerd koorconcert

verrast Zandvoort
Uiteenlopende sferen, variërend van middeleeuws tot heden-

daags. Het "Haarlems Klein Koor" bracht in de Protestantse kerk

afgelopen zondagmiddag een veelzijdig koorconcert. Door de

start van koning voetbal en het tropische weer was het kerk-

gebouw zeer matig gevuld. Het luistergenot was er niet min-

der om.

Luisterrijke a-capella liederen.

Bij de inzet van het eerste lied

is het al direct duidelijk.

Het "Haarlems Klein Koor"

blijkt onder leiding van

dirigent Martine des Tombe
hoogstaande kwaliteit in

huis te hebben. De gezongen

mannenpartij legt door zijn

diepbruine klanken een stevig

fundament voor de gracieuze

vrouwengroep. Af en toe schie-

ten de sopranen er met hun

kristallen stemmen bovenuit,

bijna tegen de hoorgrens aan.

Na twee gedragen liederen

vanJohannes Brahms worden

twaalf korte, zogeheten mad-

rigalen gezongen. Deze meer-

stemmig gezongen liederen

uit de 17de eeuw lijken tafe-

relen van kasteelfeesten op

te roepen, compleet met
jonkvrouwen, hun ridders en

hofnar. Als de dirigent dan ook

nog de tamboerijn rinkelend

bespeelt lijkt het Middel-

eeuwse schouwspel kompleet.

Op de binnenplaats van

het kasteel staat feestelijk

gedekt de lange houten tafel

klaar. "Maar dit is pas het

begin van het plezier" laat een

koorlid zijn toehoorders weten

en zet een vrolijk carnavalesk

lied in.

Na de pauze is de stemming
duidelijk anders. De liederen

ademen weliswaar nog steeds

een vrolijke sfeer, maar het

middeleeuwse droombeeld is

verdwenen. Het is ingeruild

voor een meer ongedwongen

en hedendaagse sfeerbeeld.

Niet minder mooi en virtuoos

maar de verzameling liederen

hebben niet meer die magi-

sche eenheid van voor de

pauze.

"Ik ben blij dat u gekomen
bent". Toos Bergen heet

namens Classic Concerts de

toehoorders van harte wel-

kom. "Gelukkig dat er ook men-

sen zijn die niet van voetbal-

len houden". Verbeelding of

niet, door de lage opkomst

lijken de stemmen nog voller

te klinken en komen intenser

tot hun recht. Samen met het

koor komt de akoestiek van het

kerkgebouw magnifiektot zijn

recht. Zoals gebruikelijk bij de

maandelijkse concerten wordt

ook ditmaal ten behoeve van

de restauratie van het antieke

kerkorgel gecollecteerd. Het

volgende concert wordt

gegeven op zondagmiddag

9 juli 2006 om 15.0011. Het

Kennemer Jeugd Orkest geeft

dan een uitvoering in de

Protestantse kerk aan het

Kerkplein van Zandvoort. Zoals

de brochure zegt:"Een gratis

concert als dit is het toch best

waard!"

In de relatief koele Protestantse kerk gafhet 'Haarlems Klein Koor' een

veelzijdig concert

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
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15 juni t/m 21 juni

1 KILO MAGER RUNDERGEHAKT

€4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook voor Vaderdag (18juni)

hebben wij originele geschenken!

Alles voor in en om het huis.

Originele Vaderdagtip:

Om de nieuwe haring 2006 te vieren nu extra aanbieding:

Voor alle ZandvoortPas houders en

kinderen tot 16jaar die een origineel

cadeau willen geven dit weekend (17- en 18juni)

Haringstrippenkaart (10 nieuwe haringen)

geen € 15,- maar € 12,50!!!

Scholieren: bijbaantje nodig? Bel Patrick:06-51 35 36 53

De
Zeemeermin

Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs

- van 3UeeJJ
Vanaf 15- t/m 21 juni speciale aanbieding.

Op vertoon van de ZandvoortPas:

terras, balkon en tuin

van € 6,25 voor € 2,25 !

(Zolang de voorraad strekt)

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

P"« "J
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Ld\tfd *4QJté{

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

blcemen qqh zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen,
j

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Jflft
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

KoeneCletfniriC) Seryiis

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Jjeatfier
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

il
OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

Br^Ti 50% KORTING

T'j^ir
Op vertoon

van de

ZandvoortPas

I il ï
fan éAoeb

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

HONG KOMG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

GEERLING
Banden on accu service

7 dagen per week!

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

FOTO MENHO GORTER
AniiH» *- Dvlwi u^ne hm hri

Gratis
Een wegwerpcamera ;* <«.«

voor
Z-V.-Pashoud©rs

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(Tinto KrecTriM 7-rimnH . Trt SJS 4J3MM
iiisiwijfl t'm utoajfcf wilIHw

wwwtfotottteflno(jort*r<nl

fcJUMHOMft LiiZUE '

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobev Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

% Tu rkse pizza € 2,50

•% Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

• • • • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• * • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

&öoudou
Aanbieding voor pas houders

io% korting

op definitief ontharen
m.u.v.aanbiedingen

Zeestraat 56 06-54640714

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht

en uw totale welzijn.

Voor pasteden bieden wij in juni: een GRATIS Lichaams-

en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend

voedingsadvies, www.uwwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, Pure6.Simple

023-5737267 / 0622249100 (Adéle) www.pureherbal.nl

Bij kinderpannenkoer.

gratis cadeautje

m voor pashoud
*

^•eerover 7"el: fowj 57? 87 40

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

Elke
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.

een Guinness, Kilkenny

of Strongbow!

Op vertoon van
Zanclvoort-pas

2cle drankje
gratis!

Haltestraat 44
(023)5716816

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

^'Tjfim ïooo Pashouders gingen u voor!

Met een ZandvoortPas woTdt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel neel aantrekkelijk

,fWtf*^

10% korting op de

dagspetiaLs op

het krijtbord in

Circies Restaurant.

Gasten van Circies

Restaurant hebhen

aLtïjd gratis entree,

ZandvoorL Een rn-DpIc q-ül.eq?nhéfd üm uit legjan. {-Uuiand
CA^lhO

lwntr dprr bnn m bij d^j-i* van & b^lHIln^, N*ï ijsMig In rnn-fnïl \w *! *
_4*r* K 1

"« -

nr" fcMtinqpv Allrtn toor ï>«hiïi#:*H wn ete jlarrzhKyrwï Ea-jrint *n L bar- p<r .prrMdri.

D#W VkliTf guldli] iTl #n N*l IC riÉfS'Ttti-ir ?ÜM. Prl#n»r»n 'i gr**-™ IfefiftJVlBkitfttfl

lljd.il p-igplrjigi rJFr|.üi:«w wiftlhl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr

5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trend

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week

Gamees - Japans - Wofe; Re^tawTftwt

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:

Bij het kinderbuffet:

gratis kindcrijsje

Bij het wokbuffet:

gratis glas huiswijn offrisdrankjc

Op'

raa

vrij

ö***^, 2l .

uut

t/m do 16.00

t/raz°n
16.00

, 23.00
uur

Zandvoortsekan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Let op:

Met ZandvoortPa

50% korting .g

opeen Zandkorrel

(zowel particuHer^

als

zakelijk)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

A
TDPSLA&EIt

Shoarma-
pakket

4 personen

€5,-

Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451 .• -ï*_

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze voorjaarscollectie!

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Ttmds & Villows
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrting op gordijnen.

************
<Dr. J.g.9Aezgerstraat32 let: 5715084

www.pttrasp faicfsp ittoivs.nl

1 Bestel nu de ZandvoortPas !

' zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

15% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruncj

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

Iemand, bedanken, feliciteren of verrassen?

Zet hem/haar eens in de spotlights!

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-

Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Hittegolf

Cees Kuypers sr. schreef in zijn rubriek 'Met oog en oor de

badplaats door" uit de editie van het Zandvoorts

Nieuwsblad van 7 augustus 1975 over de hittegolf die er

toen werd geregistreerd. Hij merkte toen al op dat prij-

zen in het hoogseizoen behoorlijk kunnen 'fluctueren'. Een

stukje vis aan de kar is ook tegenwoordig ook aardig aan

de prijs. Een andere opmerkelijke zaak was het uitreke-

nen van het aantal kilo's mensenvlees dat in het beroem-

de weekend van 2 en 3 augustus 1975 Zandvoort bezocht.

In Nederland spreken we van een hittegolf als in De Bilt

ten minste vijf dagen achtereen de maximum tempera-

tuur 2S,o"C ofmeer bedraagt (een zomerse dag); waarbij

ten minste op drie dagen de maximum temperatuur

30,o"C of meer bedraagt (een tropische dag). Deze tem-

peraturen worden op anderhalve meter boven het maai-

veld gemeten in een zogenaamde weerhut.

Overigens was de hittegolf van 1975, waar Kuypers het

over had, de langste in de Nederlandse geschiedenis

van de twintigste eeuw en duurde van 29juli tot 16 augus-

tus, een periode van 18 dagen met als warmste dag
8 augustus. Toen

liep het kwik in

De Bilt op tot

32,9°C. De warm-
ste dag tijdens

een hittegolf in

Nederland was
op 27 juni 1947.

Toen werd het

maar liefst 36,8°C

De zomer van

1947 bracht trou-

wens 4 (!) officië-

le hittegolven! De

foto bij dit artikel

is genomen tij-

dens één van de

hittegolven van

1947 met dansen-

de mensen op
het Zandvoortse

strand.
Foto: ArchiefGenootschap Oud Zandvoort

Er zijn een heleboel mensen die mij vertelden, dat het voor mij

in deze periode, waarin we eindelijk weer eens een hittegolf

meemaken, waarop we al zo lang gewacht hebben, een koud

kunstje is, om onze rubriek 'Oog en oor' vol te schreven.

Maar'da's hielegaer' niet waar mensen, want eigenlijk is er niks

gebeurd.

Nou ja, we hebben zondagop

ons negen kilometer lange

strand zo'n 150.000 mensen
gehad (met inbegrip van het

2,5 km lange naaktstrand,

waar zo ongeveer 20.000

blote knapen en meisjes hun

toevlucht hadden gezocht).

Kunt u de lol ervan inzien? En

wanneer we dan er nog eens

een aantal vluchtelingen bij-

tellen, die het strand te heet

vonden en uitzwermden over

het dorp en de bijna 10.000

bezoekers aan het circuit.dan

zijn we met een totaal aantal

van 200.000 zeker niet aan de

hoge kant.

Twee ton bezoekers(sters) en

laten we nou eens een gemid-

delde nemen van 50 kg per

bezoeker(ster) dan is 'dat één

miljoen kg mensenvlees dat

Zandvoort dit onvergetelijke

weekeinde, dat zijn weerga in

vele, ja waarschijnlijk nooit

gekende jaren niet heeft

gehad, een historische gebeur-

tenis op zichzelf.

Oud raadslid (wethouder)

Willem van derWe rff (Stroop ie)

heeft eens gezegd:"als de zon

maar schijnt, dan komen ze

wel." Hij krijgt op zulke dagen

waarachtig nog gelijk ook!

Zandvoort beleeft op het

moment dat ik dit schrijf

(dinsdag) gouden dagen.

Daarmee is de grilligheid van

het seizoen weer overduide-

lijk bewezen. Want veertien

dagen geleden schreef ik

over die 'arme strand pach-

ters' die geen stuiver verdien-

den, maar dat zijn ze nu al

lang weer vergeten.

Opmerkelijk is, dat het

naaktstrand zozeer in trek is,

vooral bij de buitenlandse

gasten. Van mij mogen ze

genieten in hun blootje, als

het maar niet zó wordt, dat

in komendejaren Zandvoort

één naaktstrand wordt. Wat
mij betreft, mag het weer zo

tot aan de Kerstdagen voort-

duren. Maarwe moeten het

niet te gek maken mensen.

Ikvernam.dat een haringboer

(tegenwoordig haringrestau-

rateur) op het strand of aan

de Boulevard, dat weet ik niet,

tien gulden had gerekend voor

twee mootjes kabeljauwfilet

(aan de wagen gebakken) dat

lijkt me vrij stevig aan de prijs.

Trouwens, wat die prijzen,

betreft, lijkt daarmee door

menige Zandvoortse nering-

doende wel te worden gegoo-

cheld. Het 'grijp wat je grijpen

kunt", heelt ook grenzen.Want

vergeet u niet, dat er in het

buitenland wel over wordt

gepraat. In elk geval mensen:

we draaien lekker! Zandvoort

heeft het druk als nimmer te

voren, nu al enkele dagen ach-

ter elkaar. Moge het nog heel

lang zo blijven. En onzestrand-

pachters wens ik sterkte, want

ze moeten wel beulen!?

C. Kuypers sr

Wie maakt de lekkerste bal
van Zandvoort?

Willem v.d. Werf, eigenaar van 't Lokaal, wil dat graag weten

en heeft een heuse gehaktbalwedstrijd georganiseerd. Hij wil

er zelfs een jaarlijks evenement van maken.

Regelmatig hoort de horeca-

man in zijn bedrijf zijn gasten

pochen over de gehaktballen

van hun moeder, vrouw, vrien-

din of hun eigen recept.

Uiteindelijk proeft hij er niet

een en dat stoorde hem. Zo is

het idee om een gehaktballen-

wedstrijd te organiseren, gebo-

ren.

Vroeger was het normaal dat

een cafébezoeker een 'bal'aan

de bar kon nuttigen. V.d. Werf

wil dat terug: "Ik wil graag de

beste gehaktbal serveren en

die moet uit de wedstrijd

komen. Laten al die opschep-

pers nu maareensde handen

uit de mouwen steken en naar

de keuken gaan."

Een exacte datum is nog niet

bekend maar die zal spoedig

te horen zijn. Wel is er een kun-

dige jury aangesteld die op de

desbetreffende avond de win-

naar zal aanwijzen. De num-
mer één zal een leuke verras-

sing mogen ontvangen en alle

resterende ballen zullen geza-

menlijk worden opgegeten.

Als u vindt dat uw recept de

meeste kans maakt, kunt u

zich iedere dag vanaf 15.00 uur

inschrijven in café 't Lokaal in

de Haltestraat. Voor meer

informatie kunt u terecht bij

de medewerkers van het etablis-

sement. Als enige voorwaarde

wordt gesteld dat de 'ballen'

een dag voor de

wedstrijd

worden

aangeleverd

en dat ze de

maat van

een

'bitterbal'

hebben.

£>



Vaderdagtip:
ledere zaterdag

tussen 9-11 uur 20% korting

op het hele assortiment
(Uitgezonderd actie op actie,

babyvoeding tot 6 mnd, luiers,

tabak, geneesmiddelen

A.s. vrijdag 16-6-2006

tussen 9-11 uur 20% korting

op al onze cadeaudozen
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Alleen verkrijgbaar bij:

Etos Zandvoort

Etos hoofddorp

C551

JJSLOGGI
M 1 1 'X^l

EXQIGRATIS
1 Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

1 2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

L$y 1 Geldig voor alle modellen en _

1 kleuren vanaf 1 t/m 30 juni ^m\
1 of zolang de voorraad strekt. ^J^P-"^-

Bi
if.t & Henk

uijs

OoKmyn
pappie

houdt van

bloemen!

ttafa»tr.ut ft lcind»*K!H: feJ.= OZ?-?7 120 60

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

ALLE ONGEWENSTE

HAREN WEG
d.m.v. de nieuwste technologie

met flitslicht

Wij hebben al 2 jaar ervaring met

het duurzaam verwijderen van

overbeharing dmv flitslicht.

Bovenlip

Kin

Bikinilijn

Oksels

30,00

30,00

50,00

50,00

Onderbenen 160,00

bel voor een
gratis consult:

Tel: 5730428

achcx ilr>-i

u

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere zandkorrels 5 euro Zakelijke
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst ZANDKORRELS 10 EURO
onder de volgende voorwaarden:
• Geen onroerend goed of auto's Indien uw advertentie niet voldoet

• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- aan de particuliere voorwaarden kunt

• Geen personeels- of zakenadvertenties u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon in gesloten envelop fmet gepast

contant geld) afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent

plaatsing dezelfde week.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie

in een apart vakje plaatsen

Tevens door u in te vullen:

Uw naam .

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aan- , .

j u j ii, j j i
(Bedriifsnaam).

vaarden voor schade van welke aard dan ook, v J '

ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen

van Zandkorrels komen op grond van inhoud Telefoon
zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

i-ta fe ÜïZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen,

oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te huur:

tweekamer-app in

Zandvoort (ca. 35 m 2
)

met eigen k/d/t en

tuintje (z).

Huurprijs

€ 550,- excl. p.m.

Geschikt voor werkende

jonge dame.

tel: 06 51 2741 48

Bij voldoende interesse

start in sept. een

beginnerscursus

tapdansen

in Haarlem.

Wie heeft zin om deze

cursus te volgen met mij?

Bel dan 06-51737579

Strandpaviljoen

Canpati

zoekt personeel

voor de bediening en

spoelkeuken

Tel.: 06-54 270 763

Loods te koop:

Voltastraat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734

Yvonne en Cerard,

van Harte met de

geboorte van

Sverre Janne,

op 06-06-2006.

Pap en mam

Loodste huur:

Voltastraat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Huurprijs

€1.500,- per maand
06 54 621 734

af r£ r£ f£ c£ (£ (£
f f I 1 I f f

Hotel Anna zoekt

ontbijthulp voor enkele

ochtenden per week.

Bel 5714674

Energie opwekken door ontspanning
Sommigen van ons hebben net de stress van de eindexamens ach-

ter de rug. Anderen hebben genoeg aan hun hoofd door hun

(zware) werk. Door het vele feesten en uitgaan hebben we wei-

nig slaap, en dus veel stress. Het is daarom belangrijk om af en

toe rust te nemen. Als je wilt ontspannen, dan moet je eerst

inspannen. Natuurlijk klinkt dit een beetje gek, maar bepaalde

soorten inspanning kunnen voor ontspanning zorgen. Ontspannen

is vooral even niets moeten, maar juist iets doen watje leuk vindt

of fijn vindt. Als je wilt weten over wat voor inspanningen we het

hebben, moet je beslist dit artikel even lezen!

Sauna
De sauna is voor iedereen

bedoeld. Jong, oud, klein,

groot, dik en dun, alles

kan! In dit, meestal kleine,

hok is het de bedoeling

dat je flink zweet. Je hebt

alleen een handdoek

nodig om er op te zitten

en verder helemaal niets!

Na een lekkervoetenbad

of na een lekkere koude

douche ga je de warme sauna in. Lekkere zweten en ver-

volgens na 15 a 20 minuten opnieuw een koude douche

nemen of in een dompelbad afkoelen. Dit proces kun je

een aantal keren herhalen. Het is aan te raden om tussen-

doorveel te drinken!! Uitdroging is anders niet uitte sluiten.

Door veel saunabezoek kun je je weerstand verhogen en

voorkom je veel ziekte worden. Waar? Je kunt in Zandvoort

voor een saunabezoek (tegen betaling) naar Center Parks

gaan of de sauna van je sportschool bezoeken (dit is meest-

al gratis)! Tip: neem voor de zekerheid badkleding mee. Je

mag niet overal in je nakie in de sauna zitten!

Yoga

Yoga is een 5000 jaar oude Indiase leer. Ook deze vorm

van ontspanning is voor iedereen bedoeld. Je hoeft er niet

heel lenig voor te zij n. Tijdens de training kan je het beste

losva Hen de kleding dragen en een matje meenemen. Een

yogaleraar zorgt ervoor dat je drie soorten oefening krijgt:

concentratieoefeningen, evenwichtoefeningen en adem-

halingsoefeningen. Je moet hierdoor een evenwicht vinden

tussen lichaam en geest. Je hebt verschillende soortenyoga.

Dooryoga kan je je

lekker ontspannen

en het helpt je bij

hoofdpijn, rug-

klachten, slapeloos-

heid, depressie en

hyperventilate. Bij

sommige sport-

scholen kun jeyoga

beoefenen en ook

in Zandvoort zijn er

speciale mensen
die yoga les geven.

Massage
Ook een massage is voor iedereen bedoeld. Je hebt tiental-

len verschillende massages. Van eeuwenoude Oosterse mas-

sages met oliën tot sportmassages waarbij de 'knopen' in je

lichaam weggemasseerd worden. De shiatsumassage (druk-

puntmassage) is een heel bekende massagevorm.die de ener-

giebanen in je lichaam volgt. Je hebt er meestal niets voor

nodig. Je ligt op een massagebed en de masseur doet verder

al het werk. Lekker ontspannen of juist energiek is dan het

resultaat. Bij de meeste schoonheidsspecialisten en salons

kun je je laten masseren. Ook bij de wat luxere sportscholen

kun je om een massage vragen. Het kost je meestal wel

behoorlijk wat ge ld. Wil je een goedkopere massage krijgen?

Kijk dan heel lief naar je pa, ma, partner of andere vrienden

en familieleden...

fe

Wonen Plus Zandvoort zoekt helpende handen!
Vrijwilligerswerk is niet altijd een tijdrovende bezigheid.

Bij WonenPlus kunnen de werkzaamheden aangepast wor-

den aan uw agenda. Het directe contact met de hulpvragers

en de waardering voor uw werk maken vrijwilligerswerk een

aangename en dankbare bezigheid.

WonenPlus heeft vrijwilli-

gerswerk voor iedereen, van

alle leeftijden en mogelijk-

heden en zoekt momenteel

met spoed: een vrijwillig

meldpuntmedewerker.

Werkzaamheden: Het aanne-

men, registreren en verwer-

ken van de binnenkomende

telefoongesprekken.

Ontvangst van bezoekers en

vrijwilligers, hulpvragen uit-

zetten onderde beschikbare

vrijwilligers van WonenPlus,

overige licht administratieve

taken. Bent u een echte regel-

aar? Beschikt u over enige com-

puter ervaring? Vindt u het leuk

om anderen te helpen? Wilt u

ervaring (opdoen) in dienstver-

lening? Zoekt u een leuke stage-

, of reïntegratieplaats? Bent u 2

ochtenden perweek beschik-

baar? Neem dan snel contact

op met WonenPlus!

Verder wordt voor de flexibele

vrijwil! igerspool gezocht naar

handige mannen of vrouwen

van iedere leeftijd die kleine

(technische) klusjes in huis

kunnen uitvoeren. Hiervoor

beschikt WonenPlus binnen-

kort over een goed uitgeruste

klus koffer. Voorts is het moge-

lijk om een korte workshop te

volgen met technische instruc-

ties over materiaalgebruik en

uitvoeringvan de klussen.

De zon blijft maar schijnen en

alles groeit en bloeit. Tuin-

vrijwilligers, mensen met groe-

ne vingers en/of interesse in

(lichte) tuinwerkzaam heden

zijn van harte welkom. U helpt

veelal oudere of gehandicapte

mensen bij het onderhouden

van hun tuin. Zo kunnen zij

blijven genieten van het groen

en de bloemen. Helpt u hen

aan een prettig uitziende

omgeving en dankbare tu in-

bezitters?

Zeker met de ophanden zijnde

WMO maatregelen van het rijk

wordt de inzet van vrijwilligers

steeds belangrijker. Het stre-

ven is mensen de mogelijkheid

te bieden zo lang mogelijk en

zo zelfstandig mogelijk thuis

te laten wonen. Daar zijn

'buren' belangrijk bij. Elkaar bij-

staan en af en toe de helpen-

de hand toesteken kan ervoor

zorgen dat het voor iedereen

fijn wonen is in Zandvoort.

Bel, mail of schrijf naar:

WonenPlus Zandvoort,

Mariskavan Huissteden,

tel: 57 17220,

email:

info@WonenPluszandvoort.nl

www.WonenPluszandvoort.nl

Geweld(ig)!

Wat was het heet de afgelo-

pen week. En je weet.. ..de

hitte brengt rare mensen
met zich mee. Ook afgelopen

weekend kon men weer

volop genieten van een aan-

tal "clowns" in het dorp.

Jammer genoeg hadden we
ook ander, minder leuk

bezoek. Op en rond de bou-

levard verzamelde zich een

groep van zo'n 30 marro-

kaanse jongeren. Ten eerste

wil ik even zeggen dat ik

absoluut het tegenoverge-

stelde van rasistisch ben en

alleen beschrijf wat ik heb

gezien. Vanaf een uur of twee

begon de ellende. Een grote

bek tegen voorbijgangers,

harde muziek, schreeuwen,

en vooral schijt hebben aan

alles en iedereen. De roton-

de bij het casino was totaal

door hen bezet. Flessen drank

(die verstopt werden achter

de vuilnisbakken) in over-

vloed... en ze werden balda-

diger en baldadiger. Rond een

uur of zeven viel de laatste

druppel in de emmer om hem
te doen laten overlopen Twee

motoragenten, twee bussen,

drie auto's, agenten op de

fiets... eindelijk ging er een

eind aan gemaakt worden.

Had de Zandvoortse politie

niet wat eerder in moeten

grijpen? Is er geen verbod op

openbare samenscholing

ofzo?

Binnen no-time zag het zwart

van de toeschouwers op de

rotonde, maar als je denkt

dat de politie hen afschrikt

heb je het fout. Opgefokte

Marrokanen.gefuckte agen-

ten, en zelfs buitenstaanders

begonnen zich er mee te

bemoeien. Gelukkig hadden

de agenten al snel doordat het

tijd werd voor hun geheime

wapen: De hond. Geweldig

om te zien dat een dier zoveel

invloed kan hebben op dit

soort situaties. Beetje blaffen

en dreigend rondlopen zodat

ereen paaropgepakt konden

worden. Bij het idee door

deze hond gegrepen te wor-

den krijg ook ik kippenvel,

wat een monster. Hopelijk

blijven ze voorlopig weg uit

Zandvoort, met hun arrogan-

te gedrag. De enige die blij

zal zijn ze weer te zien is de

hond. Hij kan nou eenmaal

niet altijd braaf aan de lijn

blijven.

Mcti/
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Van

SCHAIK
f Makelaar O.G. i

Burg. Nawijnlaan 22

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56

A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

ra
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

zaterdag 17 juni open huis van 11.00 - 13.00 uur

Aan rustige laan (geen doorgaand verkeer) gele-

gen vrijstaande villa met oprijpad, garage en

zuidgerichte besloten, fraai aangelegde tuin.

Deze villa is gelegen op ca. 8 minuten loopaf-

stand van dorp en strand. Een ideaal gezinshuis

met zeer royale kavel van 803 m2. Indeling:

hal met vide, toilet; slaapkamer met toegang

naar patio en luxe badkamer; open keuken met

vloerverwarming; royale lichte woonkamer met

schuifpui naar tuin; ie et.: 4 royale slaapkamers

met wastafel; 2e badkamer; 2e et.: bergvliering.

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 90A

In de directe omgeving van dorpscentrum, strand

en station gelegen 200 m 2
winkel-c.q. show-

roomruimte. Eventueel te huur in combinatie

met Burg. Engelbertsstraat 92 (tevens 200 m 2

winkelruimte).

Huurprijs € 20.000,- per jaar

(excl. kosten nutsvoorzieningen)

De Favaugeplein 21/69

Direct aan de boulevard, op de 12e etage, gele-

gen compleet gerenoveerd tweekamerapparte-

ment met balkon op het zuiden en schitterend

uitzicht langs de kustlijn tot aan Scheveningen.

Woonkamer met eiken parketvloer en schuifpui

naar balkon; luxe open keuken v.v. inbouwapp.;

slaapkamer met vaste kast; moderne badkamer

met whirlpool, massagedouche, wandcloset en

wastafel.

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

o gevoe.

De nieuwe Èos van Volkswagen
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Sara R<

teZa
Open huis

e makelaars van Oranje!
Sara Roosstraat 7

te Zandvoort
Open huis Zaterdag 17 juni

van 11.00 tot 13.00 uur

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

Royaal hal/vrijstaand woonhuis
in uitstekende staat

• Woonkamer met ruime woonkeuken
• Garage, een oprit en een extra stenen

berging

• 3 slaapkamers en een ruime studio

met dakterras

• Woonopp: 140 m 2 Perceelopp: 303 m 2

• Bouwjaar: 2000
• Een prachtige woning om zo te betrekken!

De Cenestetstraat 17

te Zandvoort Leuke eengezins woning met
voor- en achtertuin!

• Woonkamer met openslaande deuren

naar achtertuin

• Originele keuken en ruime bijkeuken

• In kindvriendelijke woonwijk gelegen

• Woonopp. 80 m 2 Perceelopp. 89 m 2

• Bouwjaar ca. 1920

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

[

<r^ 1. REEVEN
fÉih + i»«i '

Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

^Kippet/xaf
OOK VOOR KEESTEIVO PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 15 juni 2006

ZANDVOORT 'HET HUIS MET DE DOLFIJNEN'
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN

\-L,G^
'Hogeweg 46' is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorps-

centrum aai opnmaai wooncomrori Koppen aan een lueaie uggmg, uesiaanue uu 4 apparte-

menten met balkon op het zuiden en parkeerplaats op privé terrein. De bruto woonoppervlak-

ten variëren van 110 m 2
tot 130 m 2

. De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy

en persoonlijke wensen. De toepassing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie

met traditionele architectuur geven het gebouw een specifiek karakter. Parkeren kunt u op een

eigen plaats voor elk appartement.

De prijzen variëren van € 350.000- tot € 420.000- v.o.n.

Uitgebreide brochure op aanvraag.

Nog 2 appartementen te koop
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Vijfenvijftig plus door Ton Timmermans

Jukebox gaf glans aan toen
"Zet die plaat af! Dat kan niet - De sleutel van de jukebox is

weg." Het overbekende lied van het Cocktail-Trio klinkt als ode

aan het café-amusement van de jaren 50 en 60. Wie heeft in

zijn jonge jaren niet met ontzag staan staren naar dat glim-

mende apparaat met het geheimzinnig zoemende mechaniek

erin?

Op het apparaat in het café

prijkten namen van zanggroot-

heden als Paul Anka en Connie

Francis. Door het maken van een

selectie op de jukebox kon je

jouw favoriete muziek kiezen.

Wonderlijk! Ondereen doorzich-

tig plastic koepel zagjedan hoe

zacht zoemend een plaatje

opgezocht werd. Een 45-toerig

singeltje. Als door een onzicht-

bare hand bewogen zakte dan

de pick-up arm met een kleine

schok in de aanloopgroef

Uit de voorzijde, die bekleed

was met plastic in houtmotief

klonk dan de muziek die

jij gekozen en betaald had.

Terwijl de kauwgummende
vetkuiven en bakvissen met

verveelde gezichten meeluister-

den.

De geschieden is van de jukebox

begon in 1889 toen Thomas
Alva Edison de Speaking

Phonograph uitvond. Met dit

toestel kon je na inworp van

een muntstukeen paarminu-

ten naar muziek op was rollen

luisteren. De eerste jukebox was

geboren. Pas werkelijk effectief

werd het apparaat in het begin

van de vorige eeuw. De eerste

voorlopervan de huidigejuke-

boxwerd in 1907 door de firma

Gabel gemaakt.

"De jukebox heeft alle techni-

sche ontwikkelingen op het

gebied van het afspelen van

muziek in de afgelopen ruim

honderd jaar met glans door-

staan" weet fervent verzame-

laar Raymond Loewy. De

belangstelling voorde machi-

nes van roemruchte merken

als AMI, Ola, Seeburg en

Wurlitzer is nog altijd groot.

"Je krijgt het mooiste geluid

als de radiobuizen goed

zijn opgewarmd" adviseert

een van de grootste verzamel-

clubs. De nostalgie van de

jukebox is deze zomer op

te snuiven in Museum Flehite

in Amersfoort. Een tentoon-

stelling die u weer even

terugbrengt in de sfeer

van petticoats, vetkuiven,

glimmend chroom en neon-

licht. De tentoonstelling

"Jukeboxen & zo" laat tevens

zien hoe de bekende fruitau-

tomaten zijn ontstaan.

Kent u de jaren 50 nog?
Het naoorlogse brave Nederland schudde zichzelf wakker. De

kentering zette in de jaren vijftig in. Voor het eerst in de vader-

landse geschiedenis stonden jongeren lijnrecht tegenover het

gezag. Symbool voor die metamorfose was de nozem.

De nozem was een nieuwtype

jongeling. Zelfbewust en vaak

agressief, gekleed in spijker-

broek en leren jack. Uitgedost

met een glimmende vet kuif,

hangend op zijn brommer voor

de snackbar.

Sociale onrust kondigde de

omslag aan. Ouders, leerkrach-

ten en overheden konden in de

eerste naoorlogse jaren nog

rekenen op vrijwel onvoorwaar-

delijk gezag en diep respect. In

de daaropvolgende jaren vijftig

maakte Nederland kennis met

een minder volgzame jeugd.

Voor het eerst deden zich met

jongerenrellen voor. De onlus-

ten kondigden een omslag aan

in het naoorlogse bestaan. De

jeugd nam bezit van de open-

bare ruimte en daagde openlijk

het gezag uit. Een kentering bin-

nen de maatschappij waarbij

nozems de hoofdrol opeisten.

Jongeren klitten in groepen bij

elkaar op dehoekvande straat

met hun brommers en opval-

lende leren jassen. Quasi

ongeïnteresseerd bungelde een

sigaret in de mondhoekterwijl

uit een transistorradio opzwe-

pende rock'n roll muziek klonk.

Meiden gekleed in petticoats en

in plissérokken daagden de jon-

gens uit. De jongeren hadden

schoon genoeg van de tot dan

heersende moraal endeinhun

ogen ergerlijke kleinburgerlijk-

heid. Ze wensten zich niet meer

tebindenaaneen jeugd bewe-

ging, een politieke partij of aan

een kerk. Ze waren op zoek naar

vrijheid en de nieuwe mogelijk-

heden die de opkomende con-

sumptiemaatschappij hun te

bieden had.

Dat al die veranderingen niet

zonder slag of stoot zouden

gaan, namen ze voor lief. In

kranten en tijdschriften ver-

schenen dan ook geregeld over-

spannen berichten over de vet-

kuif en de petticoat. In dejaren

vijftig stond braaf Nederland

aan devooravond van grote ver-

anderingen...

£>
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 6 juni

en de verdere in week 23 door het college genomen
besluiten zijn 13 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 22 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.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan

"Oud Noord"
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 150 Gemeentewet

en de Inspraakverordening 2006 voor een ieder ter

inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'Oud

Noord'.

Het plangebied wordt als volgt begrensd.

- Noordzijde: Van Lennepweg, de straten grenzend

aan bungalowpark Center Parcs (Vondellaan,

Staringstraat, Catharina van Rennesstraat, Willem

Kloosstraat),de Dr.J.P.Thijsseweg en Heimansstraat

- Oostzijde: Linnaeusstraat

- Zuidzijde: spoorlijn Zandvoort - Haarlem en de

Verlengde Haltestraat

- Westzijde: Vondellaan en de bebouwing en achter-

tuinen aan de westzijde van de A.J. van der

Moolenstraat.

Gekozen isvoor een conserverend bestemmingsplan.

Dit houdt in, dat de feitelijke situatie zoveel mogelijk

zal worden vastgelegd. Het Europees-, rijks-, provinciale

en het gemeentelijke beleid zullen in het bestem-

mingsplan worden opgenomen. Zo zal bijvoorbeeld

het aan- en bijgebouwenbeleid, het GSM-beleid, het

prostitutiebeleid en het beeldkwaliteitplan in het

bestemmingsplan worden verwerkt.

Het opnemen van het aan- en bijgebouwenbeleid in

het bestemmingsplan zorgt er voor dat de meeste

woningen in Oud Noord nog uitbreidingsmogelijkhe-

den hebben.

Naast deze feitelijke situatie worden in het bestem-

mingsplan twee nieuwe ontwikkelingen (Rode

Kruisgebouw, Brandweerkazerne) ondervoorwaarden

door middel van wijzigingsbevoegdheden mogelijk

gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid houdt in, dat de

vigerende bestemming wordt gehandhaafd, maar dat

de gemeente de mogelijkheid biedt tot wijziging van de

bestemming onder vooraf te stellen randvoorwaarden.

De randvoorwaarden staan in het bestemmingsplan.

Omwonenden kunnen in een laterstadium gedurende

de wijzigingsprocedure weer zienswijzen indienen.

Vóór de start van de inspraakperiode zal op 19 juni 2006

van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond worden

gehouden, waarbij u desgewenst een nadere toelich-

ting kunt krijgen op de uitgangspunten van het

voorontwerpbestemmingsplan. Wij houden deze

inloopavond in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas

Beetslaan 14. De nieuwe wethouder, de heer

M. Bierman, zal hierbij aanwezig zijn. Bij deze wordt u

van harte uitgenodigd.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Oud Noord" ligt

met ingang van 23 juni 2006 gedurende zes weken

in het Gemeentehuis (ingang Swalüestraat 2) bij de

centale balie tijdens de openingstijden ter inzage.

Tevens ligt het vorontwerpbestemmingsplan bij de

openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen

ingezetenen in de gemeente Zandvoort en belangheb-

benden zowel mondeling (vraag naar mw. E. Fennema

(juridisch) of mevrouw L.van der Hek (stedenbouw-

kundig) beide telefonisch bereikbaar onder nummer
023 - 5740100) als schriftelijk zienswijzen naar voren

brengen. Schriftelijke reacties dienen te worden gezon-

denaan:Het college van burgemeester en wethouders

van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Intrekken en vaststellen van diverse verordeningen

en nadere regelgeving

In de vergadering van 30 mei 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort ten aanzien van de navolgende

verordeningen het volgende besloten:

intrekken:

- Verordening voor de commissie straatnaamgeving.

Deze verordening regelde de instelling van een

raadscommissie voor straatnaamgeving. Het college

is nu zelf verantwoordelijk voor naamgeving in de

openbare ruimte en bevoegd zelf een commissie in

te stellen.

- Winkel- en bedrijvenverordening.

Deze verordening vervalt omdat het verbod tot het

gebruik van een gebouw strijdig met de bed rijfs-

bestemming van dat gebouw, wordt opgenomen in

de bestemmingsplannen.

- Verordening op de andere commissies.

Deze verordening vervalt omdat de verordening is

omgezet in een reglement.

vastgesteld:

- Afvalstoffenverordening 2006, inclusiefde toelichting,

onder gelijktijdige intrekking van de Afvalstoffen-

verordening 2004.

Deze verordening regelt de bescherming van

het milieu en een doelmatig beheervan huishou-

delijke afvalstoffen.

- Algemene subsidieverordening 2006, inclusief de

toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de

Algemene subsidieverordening 2004.

De verordening stelt regelsvoorde toekenning van

subsidie aan instellingen.

- Wegsleepverordening 2006, inclusief de toelichting,

onder gelijktijdige intrekking van de Wegsleep-

verordening 2002.

De verordening regelt de mogelijkheid van verwij-

deren, overbrengen en in bewaring stellen van op

de weg staande voertuigen.

- Verordening leerlingenvervoer 2006, inclusief de

toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de ver-

ordeningen leerlingenvervoergemeente Zandvoort,

vastgesteld op 30juni 1998 en 11 mei 1999.

Deze verordening regelt de aanspraken van ouders

van in de gemeente verblijvende leerlingen op bekos-

tiging van noodzakelijk geachte vervoerskosten voor

schoolbezoek.

- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2006,

inclusiefde toelichting, onder gelijktijdige intrekking

van de Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid,

die is vastgesteld op 30 ju ni 1998.

De verordening regelt het overleg tussen de

gemeente en de schoolbesturen over lokaal onder-

wijsbeleid.

- Verordening naamgeving en nummering 2006, inclu-

sief'de toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de

Verordening straatnaamgeving en huisnummering.

De verordening geeft regels over de naamgeving

van delen van de openbare ruimte en de numme-
ring van gebouwen, complexen, afgebakende

terreinen en lig- en standplaatsen.

- Verordening Wet kinderopvang 2006, inclusiefde toe-

lichting, onder gelijktijdige intrekking van de Verorde-

ning Wet kinderopvang gemeente Zandvoort 2005.

Deze verordening stelt regels aan de verlening,

voorschotverlening en de vaststelling van de

tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van

kinderopvang.

In aansluiting op het besluit van de gemeenteraad

heeft het college ten aanzien van de navolgende beslui-

ten en nadere regelgeving het volgende besloten:

intrekken:

de aanwijsbesluiten die horen bij de Afvalstoffen-

verordening 2004. Deze betroffen de aanwijzing van

viertoezichthouders die waren belast met het toezicht

op de naleving van de Afvalstoffenverordening 2004.

vastgesteld:

- de onder genoemde aanwijsbesluiten en nadere

regels die horen bij de Afvalstoffenverordening 2006.

Deze nadere regelgeving heeft betrekking op hoe,

wat, waar en wanneer burgers huishoudelijke afval

ter inzameling kunnen aanbieden.

1. Besluit houdende de aanwijzing van de in za mei-

dienst.

2. Besluit houdende omschrijvingen van de catego-

rieën huishoudelijke afvalstoffen.

3. Besluit houdende aanwijzingen van inzamelmiddel

of -voorziening van een bepaalde categorie huis-

houdelijke afvalstof ten behoeve van een gebruiker

van een perceel.

4. Nadere regels over plaatsen en wijze waarop

huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel

ter inzameling moeten worden aangeboden en

nadere regels over het maximale gewicht per

inzamelmiddel.

5. Nadere regels voor het ter inzameling aanbieden

van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmid-

del ten behoeve van een groep percelen.

6. Nadere regels voor het ter inzameling aanbieden

via inzamelmiddelen op wijkniveau.

7. Besluit houdende omschrijvingen van huishoude-

lijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel moeten

worden aangeboden.

8. Nadere regels over de wijze waarop huishoudelijke

afvalstoffen zonder inzamelmiddel ter inzameling

aangeboden moeten worden.

9. Vaststelling dagen en tijden waarop huishoudelij-

ke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden

aangeboden.

10. Nadere regels over bijzondere gevallen waarin

huishoudelijke afvalstoffen aangeboden mogen
worden.

11. Nadere regels over het ter inzameling aanbieden

van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inza-

meldienst.

- het Verkeersbesluit Weekmarkt Prinsesseweg dat

hoort bij de Wegsleepverordening 2006.

Dit besluit regelt het instellen van een parkeerverbod

in verband met de weekmarkt op de Prinsesseweg.

- de technische uitvoeringsvoorschriften die horen

bij de Verordening naamgeving en nummering
2006.

De hiernaast vermelde door de raad vastgestelde

verordeningen en de door het college vastgestelde

nadere regelingen treden in werking op 1 juli 2006 en

liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

en staan op de gemeentelijke website.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Spoorbuurtstraat 22, plaatsen hekwerk, ingekomen

02juni 20o6,20o6-i03Lv.

- Oosterveld 1,3,5 en 7. plaatsen erfafscheiding, inge-

komen 02juni 20o6,20o6-i04Lv.

- Stationsstraat 7, gedeelte lijk verandere n voorgevel,

ingekomen o8juni 2006,2006-107^.

- Kerkstraat 19 bg, plaatsen (licht-)reclame, ingeko-

men o8juni 20o6,20o6-io8R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Dr.Jac. P.Thijsseweg t.o. Schoolgebouw De Golf

(gemeentelijke bomen),2 populieren, aanvraag inge-

komen 2 juni 2006, bomen zijn aangetast door

schimmel waardoor er gevaar voor ta kb reuk dreigt,

wel herplantplicht.

De hiernaast genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na

publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar

maken bij het college van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Evenementenvergunning verleend

Een evenementenvergunning is verleend voor het

houden van het muziekevenement Zandvoort (A)Live

op zondag 25 juni, zondag 30 juli en zondag 27 augus-

tus 2006 van 14:00 uur tot 00:30 uur.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van

het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechtervan de Rechtbank

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ

Haarlem. Een dergelijkverzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien

het een vergunning betreft voor evenementen, ver-

toningen op of aan de weg, het houden van optoch-

ten, snuffel markten, verruiming sluitingsuur, ont-

heffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten,

dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester

te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Klinkt uw mening straks door in de uitkomsten?

Slimme inwoners van Zandvoort melden

zich aan voor het Digipanel. Da's een nieu-

we, leuke manier om betrokken te zijn en

om invloed uit te oefenen. Met elke enquê-

te die het Digipanel organiseert geven de

deelnemers een belangrijk signaal af aan

de Zandvoortse politiek.

Representatief
Een krappe 110 Zandvoorters hebben zich al opgege-

ven. Maar er kunnen meer Zandvoorters meedoen.

Voor een vitaal en krachtig Digipanel is een groep van

tenminste 400 enthousiaste inwoners nodig. Het heeft

te maken met wat statistici de 'representativiteit' noe-

men. Want dat maakt het Digipanel zo belangrijk -de

uitspraken van het panel worden representatief voor

heel Zandvoort. Zorg dus dat uw mening doorklinkt

in de uitkomsten!

e-democratie
Het Digipanel is een vorm van e-democratie. Meedoen

met het bestuur via de computer. Aan de ledenvan het

panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd

hun mening te geven over een uiteenlopend aantal

onderwerpen via een korte enquête op internet. De

uitkomsten zijn een sterk signaal aan de Zandvoortse

politiek. Deelname aan het digipanel geeft u dus een

mooie kans op invloed.

Proef
Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen

met een proef voor de duur van één jaar. Het nieuwe

bestuur heeft hiermee een instrument in handen waar-

mee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Het Digipanel

past in de aanpak van het nieuwe college: u meer

betrekken bij de politiek en beter luisteren naar wat

er leeft. Naar verwachting kan de eerste enquête dit

najaar gehouden worden.

Digipanel - voorwaarden
u bent inwonervan de gemeente Zandvoort

u bent 18 jaar of ouder

u beschikt over een e-mailadres en een

internetverbinding

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl

(onderdeel Algemeen of via de knop op

de homepage)

Gemeente Zandvoort



Wij zetten er een streep onder!

Tafellinnen met

Zakdoeken - 35% korting

Diverse Badjassen - 35% eraf

Hele Kimono's VOOr de helft \m\ de prijs

[ aatste kussens ~ minus 50%

Diverse spiralen van Kttperus

90x210 ~ nu met hoge korting

Automaat met 40% korting !

!

I—prn~fnr~

Etectristhfl motor) ook minus 40%
en Vlakke spiraal 90x200 nu

35% voordeliger

Alle gewenste maten

Latex & Focketvering

comfort matrassen

met 20% korting

op de spiralen

in combinatie met matras!
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Het Backgarnmcn opeti 2D0G

Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl

Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Zondag 16 juli 2006
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Jeroen
ÏV&Wt

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

DZl-XTLUM

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het wieren wan uw jubileum of feestje.

Voor foto's en live webcam
www .wanderenkar in . n I

Wij presenteren iets nieuws voor lijfen Ie4en,

Dit keer wor4t besproken toekomst, verleden en het hecjen.

Via 4e tarotkaart of uw ha n4,

Worclt 4e situatie subtiel belicht, van elke kant.'

Wij hebben Indjase Cba i 4e ayu rve4iscbe- en

verse munt thee, Drinkt u mee?

Ons nieuwe zuu r4esembroo4
Maakt ons assortiment broo4 écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op bet naturelstran4-

*Vanaf 24- mei, elke woens4ag vanaf 13.00,

voor meer info belt u Ganpati: 06-54-270763

WWW.g^np^ti.nl

Maand juni

Elke maandag

Elke woensdag

IElke vrijdag

Biefstuk
Saté
Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

g!u!
Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club maritlmê
Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 571566

Huig 5L Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Autosport

Ard Keff wint vier keer

tijdens Superraceweekend
Onze plaatsgenoot Ard Keff heeft tijdens het Superraceweekend

van het DNRTvan zich laten spreken. In de vier races waarin hij

van start ging won hij vier keer, een prestatie van formaat.

Dat Keff zijn draai in zijn nieu-

we BMW E30 heeft gevonden

wordt zo langzamerhand

duidelijk. In het seizoen tot nu

toe heeft hij laten zien dat er

maar één voor het kampioen-

schap in aanmerking komt en

dat is hij. Eerder in het seizoen

werd hij al één keer eerste, drie

keer tweede en één keer derde,

terwijl hij in één race, op het

circuit van Zolder (B) uitviel

door een opgeblazen motor.

En dan nu maar liefst vier keer

op de hoogste trede van het

podium.

Als hij zijn succes moet uitleg-

gen zegt hij: "Ik denk dat het

niet de auto is die het verschil

maakt. Natuurlijk is hij goed

afgesteld en rijden we met

super banden, maar ik denk

dat het verschil in de rijder zit.

Ik ga sneller door de bochten,

accelereer sneller en rem later

dan de rest van mijn tegen-

standers. Daarbij komt nog dat

mijn directe tegenstander voor

de eerste plaats tijdens de

tweede race van dit weekend

niet goed wegkwam van de

grit. Ik daarentegen had tijdens

drie races evenzoveel super

starts en moest alleen bij de

eerste race vanaf de zesde rij (!)

starten. Ik was echter zo gefo-

cust op een overwinning, dat

ik binnen drie ronden het veld

aanvoerde en ze hebben me
nooit meerteruggezien.tot na

de finish." Dat was overigens

niet alleen bij de eerste race.

Keff won al zijn races met een

straatlengte voorsprong.

Keff kan dan ook terugkijken

op een zeer waardevol week-

end van deze 'zomeravond-

competitie' van de Nederland-

se racewereld. DNRT geeft aan

niet zo gefortuneerde coureurs

de gelegenheid om veel erva-

ring op te doen. Voor een rela-

tief klein bedrag, €5000, kan

men al een heel seizoen racen.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse Cense en van Lingen G reeven, Makelaardij o.g. Pluspunt Zandvoort Optiek

Asian Delights Circus Zandvoort Hotel Hoogland Sandd Strandpagina

Auto Strijder Club Nautique IJzerhandel Zantvoort Schoonheidssalon Claudia -3 Ganpati

Autobedrijf Zandvoort CNC Groep Kippetrap Slagerij Marcel Horneman 6 Que Pasa

Beddenspecialist Danzee Kroon Mode Take Five 8 Wander & Karin

Bertram & Brood Dorsman Assurantiën 't Lokaal Trade Ard 9 Club Maritime

Bloemsierkunst Jef & Her k Bluijs Etos Moerenburg, Parfumerie Van Meeuwen Bedden 18 Thalassa

Boudewijn's Visservice Gemeenschapshuis Monuta Van Schaik, makelaar 20 Strandpaviljoen Je

Café Oomstee Gemeente Zandvoort Nova College Willemse Elektrotechniek 23 Club Nautique



Makelaars O.G.

CENSE
iwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

funda

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

Makelaars O.G.

CENSE n
vanUNGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

ZANDVOORT

• Goed onderhouden, royaal 3-ka merappartement

op de 3 e verdieping gelegen met zonnig balkon (Z)

• Moderne keuken, 2 ruime slaapkamers en

moderne badkamer v.v. ligbad en douche
• Het complex beschikt over een lift

• Gunstige ligging t.o.v. centrum, strand en treinen

• Woonoppervlakte 90 m 2

Vraagprijs: € 247.500,-

TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4)

met fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer
• Eigen parkeerterrein en inpandige berging

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

DR. J.P.TH IJSSEWEC 22 ZANDVOORT
1 Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage

• Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen

• Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer

Volledig wonen op de begane grond

Geheel voorzien van dubbele beglazing

1 Woonopp. ca. 1 10 m 2
,
perceelopp. 652 m 2

Vraagprijs: € 649.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 MtHYmilK

nu.

BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

• Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over

de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

I
• Dubbele garage en oprit voor meerdere auto's

• L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer

I
• Goed onderhouden, doch gedateerd

• Woonopp. ca. 190 m 2
,
perceelopp. 637 m 2

Vraagprijs: € 845.000,-

STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

• Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3 6 etage

gelegen met berging in de onderbouw
• Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.

apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

• Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 195.000,-

lCS^ "- rfü"^ '
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STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

• Op de 2" verdieping gelegen goed onderhouden

3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

• Het complex beschikt over een lift, inpandige

parkeerplaats en een berging

• L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers,

badkamer v.v. ligbad en douchecabine

• Woonoppervlakte ca. 102 m 2

Vraagprijs: €315.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE *\

LINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Dick Duijves viert priesterjubileum op grootse manier

Het begin van zijn herderlijk

werk lag in de roerige jaren

zestig. In die periode verander-

de Nederland en de Katholieke

Kerk veranderde mee. Dick

Duijves weet nog goed hoe

het hele leven kantelde.

Afgelopen weekend werd in

Zandvoort zijn 40-jarig pries-

terjubileum gevierd. Met als

hoofdpersoon een van energie

bruisende pastor Duijves en

met een tot tweemaal toe

overvolle Agathakerk.

'De Pastorale van Dick'. Het

feestprogramma van vorige

week zaterdag beloofde een

muziekavond vol 'eenvoudige

en rustige herdersliederen'.

De concertavond werd aan-

geboden door de jubilerende

pastor: "Ik ben geboren met

muziek."

Voor een volle kerk werden

op plechtige toon verschillen-

de composities uitgevoerd.

Geopend werd doortelgen uit

de muzikale familie van de

jubilaris. De composities die

zij ten gehore brachten

waren een ode aan de onlangs

overleden broer en musicus

Ger Duijves. Samen met

zijn muzikale familieleden

Michel (klarinet), Dario (altvi-

ool) en Nikolai (cello) speelde

Dick Duijves op zijn viool de

Tulipa Wals.

Vervolg zie pag. 3

Astronaut
opent expositie

De bekende Nederlandse astronaut André Kuipers heeft zater-

dag de expositie van Kitty Warnawa geopend. Warnawa expo-

seert in het Paddock Office naast Slotemakers Antislipschool

De Mannetjes

Middenboulevard
weer actueel

'Is het nu voortschrijdend

inzicht van het college ofeen

. gebrek aan daadkracht?'

Kuiper was in zijn hoedanig-

heid als ambassadeur van het

Wereld Natuur Fonds uitgeno-

digd om de sculpturenexposi-

tie te openen. Warnawa maakt

bronzen sculpturen en laat

zich inspireren doorde natuur.

Van oorsprong is zij 'an ima lier',

iemand die dieren exact weer-

geeft, maar heeft zich later

toegelegd op de kunst van

'het weglaten'. Een pinguïn is

bijvoorbeeld alleen herkenbaar

aan basale elementen als zijn

hoge rug en een bronzen

snavel.

Alle beelden van Warnawa zijn

verzameld in een prachtig

Trade Ard I

WK AANBIEDING

Range Rover 3.5-V8 Vogue Automaat
b.j. 1987, 119000km!, €6950

nu €6450
. .BlMrj

WWW.TRADE-ARD.NL

X
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Geldig t/m zondag 25 juni

• Stokbrood wit of bruin

versgebakken € 1,-

• Panwit met bloem € 0,75

• Aardbeienschelp 18 cm
€6,95

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

boek met een boeiende inlei-

ding door André Kuipers, die

tijdens de opening van de

expositie het eerste boek in

ontvangst mocht nemen.

De expositie is tot 2 juli aan-

staande dagelijks, met uitzon-

dering van de maandagen,

vrij toegankelijk van n.oo uur

tot 17.00 uur.

Inloopavond voorontwerp bestemmings-

plan Middenboulevard op 29 juni.

Zie ook onze advertentie in deze krant.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Verdrietig maar dankbaar dat wij hem zo

lang in ons midden mochten hebben,

hebben wij afscheid moeten nemen van

mijn lieve man, onze vader en opa

Rudy Cabri

Djakarta, 9 maart 1924 Haarlem, 17 juni 2006

Selamatjalan

Rietje Cabri - Bouwmeester

Kinderen en kleinkinderen

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Correspondentieadres:

Lijsterstraat 2-12, 2042 CJ Zandvoort.
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Kerkdiensten

ZATERDAG 24 JUNI

Nieuw Unicum

Stiltecentrum Meeuwen hof, Zandvoortselaan 165

10.45 uur ds. P. Renes

ZONDAG 25 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk,Ju//anaweg

10.00 uur de heer J.W. Prins uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuweriken/aan /
10.00 uurds.A.Mak uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Burgerlijke stand

10 juni 2006 - 16 juni 2006

Geboren:

Milo Sophie Lenny, dochter van: Janssen, Jan

Willem en: Rietberg, Nathalie.

Sydney Ginger, dochtervan: den Hartog, Oscar

Gerhard en: van Cassel, Jacqueline Anette.

Fay Alida, dochter van: van Norden, Roger en:

ter Weer, Evelyn Irma.

Ni ka, dochter van: Jonkman, Ivar en: de Vries, Erica.

Ondertrouwd:

Grift, Harmen Jacobus en: Laarman, Alexandra

Maria.

Gehuwd:

Molenaar, Erik en: Minden, Iris Christine José.

Overleden:

Glazemaker, Sjoerd Gerardus, oud 72 jaar.

Lu ijend ijk. Dirk, oud 88 jaar.

Spijker geb.VleutJohanna Maria, oud 64 jaar.

Laurens, Arie.oud 87 jaar.

f\
Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty

@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.n

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk BV.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.za ndvoortsecou ra i

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

JUNI Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 22 01.13 09.09 13.53 21.59 ^m
Vr 23 02.13 10.14 14.49 22.49 -

Za 24 03.09 11.19 15.43 23.28 ^b
Zo 25 03.59 12.19 16.33 - -

Ma 26 ^B 00.30 04.50 13.09 17.19

Dl 27 - 01.09 05.29 13.58 17.59

Wo 28 ^B 02.00 06.09 14.44 18.44

Do 29 - 02.41 06.49 15.08 19.22

openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg34, T (023) 5714131

ma: 14.00 uur - 20.00 uur

di: 14.00 uur - 17.00 uur

wo: 10.00 uur - 17.00 uur

do: 14.00 uur - 17.00 uur

vrij: 10.00 uur - 12.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur

za: 10.00 uur - 14.00 uur

H. WILLEMS E

ELEKTROTECHNIEK

rmn riiwtthjnptinfi

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen móntogedientf

HjUoonHuk

Tel: 023 - 571 24 IQ

Mórïtttgti wil^tni PaJifiö Ktvrmtrt Vtilig Wraiun

Leden Gemeente
Belangen Zandvoort
kiezen nieuw bestuur

Tijdens de eind mei gehouden

ledenvergadering hebben de

leden van GBZ een nieuw

bestuur gekozen, nadat twee

bestuursleden al geruime tijd

voor de verkiezingen hadden

aangegeven zich, om persoon-

lijke redenen, niet meerverkies-

baarte stellen. Jaap Brugman

legde zijn functie als voorzitter

neer en Charles Moeren burg

als algemeen bestuurslid.

GBZ bedankt beiden voor hun

jarenlange inzet, in het belang

van Zandvoort.

Tijdens de eerste vergadering

van het bestuur in zijn nieuwe

samenstelling zijn de taken

als volgt verdeeld. Cor van

Koningsbruggen is herkozen tot

secretaris en Leo Miezenbeek

tot penningmeester. De nieuw-

komers Astrid van derVeld-de

Groot en Charlotte Jongman s-

Hallewaszijn resp. gekozen tot

algemeen bestuurslid en nieu-

we partijvoorzitter.

Vrijdag concerteert

Wibi Soerjadi

in de Protestantse kerk
Vrijdagavond is het exclusieve concert van Nederlands meest

bekende internationale concertpianist Wibi Soerjadi in de

Protestantse kerk aan het Kerkplein. Voor dit eenmalige

concert, dat door samenwerking van Circuit Park Zandvoort en

de stichting Classic Concerts tot stand is gekomen, zijn nog

150 kaarten beschikbaar. Ondanks dat Soerjadi de Carnegie Hall

in New York met 5000 zitplaatsen moeiteloos vol kreeg, lijkt

het erop dat het hem in Zandvoort niet lukt.

Soerjadi, een grote racefan, wil

mede in Zandvoort zijn vijf-

entwintig jarigen jubileum

dat samenvalt met het

Mozartjaar vieren. Naast wer-

ken van Mozart zal hij ook

composities van Lizst en

Chopin laten horen, alsmede

eigen transcripties.

Het concert is op vrijdag 23 juni

en begint om 20.15 uur- Kaarten

Cartoon

a €40 per stuk zijn in de voor-

verkoop te verkrijgen bij:

Bruna Balkenende en Kaashuis

Tromp op de Grote Krocht,

bij de Music Store in de

Kerkstraat en telefonisch bij

Circuit Park Zandvoort,

tel: 023-5740740.

Ook bij de ingang van de

Protestantse kerk, voor aan-

vang van het concert, zijn nog

kaarten beschikbaar.

Hans van Pelt

DE KIEZER BEDROGEN

Feest voor leerlingen

Wim Gertenbach College

nummer 25 • 22 juni 2006

Volgens mij,

Voorde meeste leerlingen van klas vier van het Wim Gertenbach

College was het afgelopen week feest. Nadat zij het landelijke

eindexamen hadden volbracht, was het nog een paar dagen

wachten op de einduitslag.

Amanda Pellerin is duidelijk blij

Deze uitslag werd traditiege-

trouw door directeur Fred van

Zanten, oud-directeur Gerard

Hokke en conciërge Gijs

Molanus persoonlijk aan de

geslaagden bij hun thuis

bekend gemaakt. Niet alle leer-

lingen hadden het examen
met goed gevolg volbracht.

Drie van de vijfentwintig (89%

geslaagden) moeten het ko-

mend jaar opnieuw proberen.

Geslaagden:

Selmedin Ahmetovic.Thom v.d. Berg, Sebastiaan van Berge

Henegouwen, Daisy Boon, Sven de Buijzer, Brett Disseldorp,

Luzy Diyanto, Christiaan Dölger, Mathijs Florie, Mitch Franke,

Sander van Loenen Martinet, Kimberly Loos, Maurice Moll,

Arjuna Onck, Amanda Pellerin, Tangi Le Penven, Donovan Petschi,

Robin Schreurs, Daniëlle v.d. Voort, Christel Wiersma,

Rachel Wijnberg, Rick Wijngaard, Sharmarke Yalahow,

Bram Zeitzen en Nigel Zwanenburg.

Zandvoort (a) live

staat weer voor de deur

Dit weekend staat de tweede editie van 2006 van het

Zandvoort (a) live festival weer voor de deur. Het festival

dat steeds meer een landelijke bekendheid heeft gekregen,

heeft nu ook een 'centrumeditie' die zaterdag op vier podia

verzorgd zal worden.

Op het Kerkplein zullen

Grandcafé Danzee en Café Alex

een podium met Neder-

landstalige artiesten presente-

ren. Op het tweede podium, op

het Dorpsplein, zal Yanks

Saloon diverse live bands laten

optreden. In het midden van de

Haltestraat zullen diverse DJ's,

onderde vlag van Café Neuf en

de Chin Chin, hun muzikale

klanken Zandvoort insturen. Op
het vierde podium tenslotte.op

het Gasthuisplein, zullen ook

een aantal live bands acte de

presence geven. Alle podia zul-

len om 19.00 uur van start

gaan.

Zondag zal op het strand het

bekende Zandvoort (a) live

vanaf 16.00 uur van start gaan.

Skyline (13), Bruxelles aan Zee

(14) en Mango's (15) zullen een

gevarieerd programma met

diverse live acts en DJ's bren-

gen met na afloop een groot

vuurwerk.

doet Madonna "het"

a

I twee

jaar en actrice Sarah Jessica

Parkeren supermodel Kate

Moss noemen "het"de nieu-

we yoga. Het woordje "het"

staat voor breien want brei-

en is tegenwoordig weer in.

In plaats van een tuperware

party gaat men nu naar een

breiparty.

Ik moet er persoonlijk niet

aan denken want ik heb bui-

ten voetballen en kamperen

een antipathie tegen breien.

Dat komt door de hobby van

mijn moeder. Zij breide alles

wat los en vast zat. Ik was
haar proefpersoontje en ik

heb met de meest walgelijk

gebreide plooirokjes, truitjes

met pofmouwtjes en marine

jurkjes gelopen. Zelfs mijn

bad pak was gebreid. Als de

dagvan gisteren herinner ik

me dat ik, als negenjarige,

met mijn gebreide badpak de

zee in ging. Toen het badpak

nat werd hing de voorkant op

mijn knieën. Vreselijk! Ook zal

ik nooit vergeten dat wij op

school breiles kregen. Niet

met twee maar met vier

pennen. Ik breide zo strak dat

de sok die onder mijn vlijtige

vingers ontstond er niet

uitzag. Trouwens, ik kon

hem niet eens aan! Mijn

moeder ergerde zich groen

een geel bij het zien van mijn

geklungel. Ze heeft de sokken

uitgehaald en opnieuw ge-

breid. Vandaar mijn allergie

voor breien.

Het breivirus slaat zelfs over

naar de verzorgingstehuizen

waar oudere dames de lang-

ste oranje sjaal ter wereld

aan het breien zijn. Het is

bedacht dooreen bureau die

de ouderen wil betrekken bij

het oranjegevoel rond het

WK voetbal. Een soort thera-

pie voor de oudjes onder het

motto; praten, breien en

lachen. Ik hoop niet, als ik ooit

in een tehuis zit, aan het

breien wordt gezet. Bij het

idee krijg ik al kippenvel.

Breien gecombineerd met

voetballen!

Hoe verzinnen ze het!



#*®^5^
WEEK 25 • 2006

JUNI

5

23 Exclusief concert van Wibi Soerjadi.

Nederlands' meest succesvolle

concertpianist. Protestantse Kerk,

aanvang 20.15 uurToegang € 40,00 p.p.

i

24/25 Zandvoort (A)live.

Zaterdag in het centrum,

zondag op het strand

JULI

2 Italia a Zandvoort, Circuit Park Zandvoort.

7-9 All Dutch Porsche Days,Circuit Park

Zandvoort. Het gehele weekend

staat in het teken van alles wat maar

met Porsche te maken heeft.

9 Kerkplein Concert:

Concert voor klein en groot

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop

collecte voor de restauratie van het

unieke Knipscheer kerkorgel).

Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex

Vermeulen.

16 Wielerronde Zandvoort.

Tussen 10.30 uuren 20.00 uur o.a.

jeugdkoers/damescours en

vanaf 15.30 uureen prof cours.

Na 18.30 uur een solexrace.

/

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?
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Sportieve evenementen
in Zandvoort

Ook in Zandvoort stijgt

de WK koorts. Dat is

ondermeerte merken bij

Center Parcs. Daar is de

Beach Factory omgeto-

verd tot een echt voet-

balstadion. Maar de bad-

plaats heeft meer

sportiefste bieden in juni

en juli. Op 16 juli rijdt er

een wielerronde door het

Zandvoortse centrum. En

op 20 juli is het weer tijd

voor de jaarlijkse paar-

denraces op de Zeestraat.

Wie zelf in een 'winning

mood' is, kijkt even

op www.info-zandvoort.

nl/panoramika. Dit leuke

online spel geeft op een

originele maniereen kijk-

je in Zandvoort. Boven-

dien zijn er ruim 100

prijzen te winnen. Een

compleet overzicht van

de activiteiten vind je op

www.info-zandvoort.nl.

Dat is ook de plek om je

in te schrijven voor de

digitale nieuwsbrief.

Verwijsgids Huiselijk

Geweld Kennemerland
De GGD Kennemerland

heeft de Verwijsgids

Huiselijk Geweld Kenne-

merland uitgegeven. Het

is een actueel overzicht

van alle organisaties in de

regio die zich bezighou-

den met de aanpak en

preventie van huiselijk

geweld. De gids is be-

stemd vooralle hulpverle-

ners in Kennemerland, om
hen te helpen adequaat

te adviseren, te onder-

steunen en te verwijzen.

Huiselijk geweld is een

omvangrijk probleem in

onze samenleving. Het is

de meest voorkomende

vorm van geweld. Vroeg

signaleren en adequaat

verwijzen zijn belangrijk

om escalatie te voorko-

men en verdere schade

te beperken.

De verwijsgids is te

bestellen via GGD Ken-

nemerland:023-5ii 5930

ofwww.hdk.nl

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur £)
STRANDPAVILJOEN 23 T. 023 57 1 57 07

HET 2AM>|/00RTS£
STRAM»

-'irr jsc- '^H

Jeroen
.v.-.-u-,--

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Voor vlees - en
visspecialiteiten

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

Lijfspreuk:

De eindbestemming in het leven is

niet waar het om gaat,Hct gaat erom

hoc je de reis er naartoe maakt

G^Dp^tl tbengtu

Wij presenteren iets nieuws voor lijfen Ie4en,

Dit keer wor4t besproken toekomst, verleden en het becien.

Via cje tarotkaart of uw hand,

Worclt 4e situatie subtiel belicht, van elke kant.'

Wij hebben Indiase Cbgi 4e gyu rvetjisebe- en

verse munt thee, Drinkt u mee?

Ons nieuwe zuu r4esembroo4
Maakt ons assortiment broo4 écht groot!

Lggt u verrgssen bij Ggnpgti op bet ngturelstrgn4-

'Vanaf 24- mei, elke woensdag vgngf 13.00,

voor meer info belt u Ggnpgti: 06-54-270763

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

WWW.g^np^ti.nl

Maand juni

Elke maandag

Elke woensdag

Elke vrijdag

Biefstuk

Saté
Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub msritiroeT-i^=- -=- —

Middenboulevard:
College kan bewoners niet overtuigen!

Zandvoortse Courant nummer 25 • 22 juni 2006

De bewoners van de Middenboulevard hebben nog altijd

weinig vertrouwen in de toekomst van hun woonomgeving.

Dat werd vorige week donderdag duidelijk tijdens de vergade-

ring van de commissie Raadszaken. Het college, dat uit gaat van

het principe: 'heroverwegen wat moet, voortzetten wat kan',

kreeg zowel bij de raadsleden als van de vertegenwoordigers

van de verenigingen van eigenaren niet alle handen op elkaar.

Vooral de voorzitter van de

koepel van de verenigingen

van eigenaren, de heer Sherry,

trok als inspreker fel van leer.

Hij was met het CDA van

mening dat er gesproken kon

worden van kiezersbedrog,

omdat het college (nog) niet

doet waar de kiezers aan de

hand van de verkiezingsuitslag

om gevraagd hebben, name-

lijk het terugdraaien van de

plannen.

RFP

Tijdens de vergadering werd

echter duidelijk dat het college

het Ruimtelijk Functioneel Plan

(zoals dat is aangenomen op 9

juni 2005) als uitgangspunt

kiest, waardoor ook de nota van

uitgangspunten 2002 en de

Structuurschets 1996 bij de

door het college voorgestane

heroverweging kan worden

betrokken. Van daaruit wordt

een voorontwerp bestem-

mingsplan geproduceerd dat

aan de bewoners en andere

belanghebbenden tijdens de

inloopavond op 2g juni in de

raadzaal wordt voorgelegd. Het

definitieve bestemmingsplan

zal uiterlijk 14 december klaar

moeten zijn om aan de voor

een dergelijke procedure

gestelde tijdspad te voldoen.

Volgens wethouder Bierman

(OPZ) is er een belangrijke taak

voor de bewoners en andere

belanghebbenden, omdat zij

het college duidelijk moeten

maken wat hun wensen zijn

en wat wel en niet moet ge-

beuren. Aan de hand van deze

inbreng tijdens de inspraak-

procedure zal het bestem-

mingsplan aangepast kunnen

worden. Het woord is volgens

de bewindsman aan de bewo-

ners. Een benadering die bij de

bewoners onder andere de

vraag opleverde of de verkie-

zingsuitslag niet duidelijk

genoeg was.

Twijfel

Ook de reacties van de com-

missieleden gaven blijk van

twijfel. Joke Dra ijer (G BZ) con-

stateerde dat het college uit-

gaat van de plannen die er

lagen en de bewoners opnieuw

hun bezwaren naarvoren moe-

ten brengen, zoals dat in de

afgelopen maanden al ge-

beurd is.Gert-Jan BI u ijs (CDA)

en Willem Paap (SP) sloten zich

bij die zienswijze aan. B I u ijs con-

stateerde bovendien dat hier

sprake is van kiezersbedrog.

De vertegenwoordigers van de

coalitiepartijen Jerry Kramer

(VVD), Pim Kuijken (PvdA) en

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)

gaven het college weliswaar

de ruimte om de voorgestelde

wegte bewandelen, maar had-

den toch een aantal bedenkin-

gen. Zo vroeg Kuijken zich af

wat er gaat gebeuren met het

garantieplan als er niet ge-

sloopt gaat worden, terwijl

Kramer wilde weten hoe

Vesteda zich zal opstellen.

Naar aanleiding van de vraag

van Pim Kuijken antwoordde

wethouderTates dat er negen

zogenaamde schrijnende ge-

vallen zijn, waarmee momen-
teel wordt gesproken.

Bevriezen

Uit de beraadslagingen werd

duidelijk dat het college over-

wogen heeft het gebied rond

het Favaugeplein uit het voor-

ontwerp bestemmingsplan te

laten en voor dat gebied een

eigen plan te ontwikkelen.

Wethouder Bierman gebruik-

te tijdens de vergadering voor

dit gebied de term 'bevriezen'.

Uiteindelijk koos B&W ertoch

voor één voorontwerp bestem-

mingplan aan te bieden voor

het gehele gebied. Als belang-

rijkste argument voerde het

college aan ruime zekerheden

te hebben ingebouwd om
recht te doen aan de beloften

die tijdens en voor de verkie-

zingen zijn gedaan en die ver-

woord staan in de raadsop-

dracht.

De fracties zullen zich in de

komende raadsvergadering

moeten uitspreken over de

belangrijkste punten, waarop

herbezinning van het RFP zal

plaatsvinden. Het gaat dan om
het karakter van het RFP dat

door het college meer gezien

wordt als een verkenning dan

als een plan, het beginsel van

h et duinmodel metdevraag
bebouwd of niet. De kwaliteit

van de openbare ruimte, de

locaties en omvang van de toe-

gedachte functies, parkeren en

de grondopbrengsten/grond-

exploitatie, verhaal- en subsi-

diemogelijkheden.

Een mogelijke koerswijziging

betekent, volgens het college,

niet dat er niet verder gewerkt

kan worden aan het project op

die onderdelen waar het kan.

Dus in de lijn van de raads-

opdracht zal voortvarend wor-

den gewerkt aan de invulling

van de polen, wat neerkomt

op de ontwikkeling van het

Badhuisplein, Palacegebied en

Watertorenplein.

<fa

Wisselstoring

bij de NS
Zondagmiddag, rond de klok van

11.45 uur,ontstond een wisselstoring

bij de spoorwegovergang aan de Van

Lennepweg/ Sophiaweg. De trein zat

vol met strandgangers, die noodge-

dwongen moesten uitstappen om
het laatste stuk naar het 'eindstati-

on', het strand, te voet af te leggen.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie:

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Voetbal (1)

Hoe hetWKvoor Nederland

ook mag verlopen, voor één

inwoner kan de strijd om de

wereldtitel nu al niet meer

stuk. In de afgelopen weken

nam hij deel aan een aantal

spelletjes. Het leverde hem
twee keer kaarten op voor

een wedstrijd van Oranje en

als toegift ook nog een LCD-

tv. De achternaam van deze

geluksvogel is bij de redactie

bekend, maar we zullen die

-voor zijn bestwil- maar niet

bekend maken. Desondanks

van harte gefeliciteerd Henk!

Voetbal (2)

Vond u het vrijdagavond na

de wedstrijd van Oranje

tegen Ivoorkust ook zo gezel-

lig in het dorp. Velen staken

hun vreugde niet onderstoe-

len of banken. De bekende

strijdkreten en -liederen klon-

ken door ons dorp. Zover bij

ons bekend is de feestvreug-

de binnen de perken geble-

ven en kan iedereen terug

zien op een geslaagd feestje.

De festiviteiten werden ove-

rigens nauwlettend in het

oog gehouden dooreen aan-

tal politieagenten, die te voet

en op defiets het dorp door

kruisten. Preventie in optima

forma.

Brievenbus

De redactie kreeg een

berichtje van een inwoner die

in 1985 gepleit had voor een

brievenbus op het Raadhuis-

plein. Een pleidooi dat des-

tijds gehoor vond, zodat er

een op het plein werd

geplaatst. Onlangs heeft

dezelfde inwoner opnieuw

contact opgenomen met de

gemeente omdat de brieven-

bus, waarvoor hij zich nu

ruim twintig jaar geleden

had ingezet, op het nieuwe

plein niet meer is teruggeko-

men. Deze keer had hij min-

der succes en, volgens zijn

zeggen, een afwimpelend

antwoord gekregen. Enig

speurwerk leerde dat de brie-

venbus nu geplaatst is in de

Swaluëstraat. Volgens de ini-

tiatiefnemervan destijds was

zijn motivatie, dat er ooktoe-

risten zijn die hun in het cen-

trum gekochte kaarten willen

versturen. Een opvallende

plaats in het centrum maakt

dat gemakkelijker. Dan hoeft

er niet gezocht te worden
naar het postkantoor of in de

Swaluëstraat. Het zou ook

een oplossing voor iedereen

zijn, als het postkantoor over

een aantal jaren wordt opge-

heven. Service is belangrijk,

zowel voor gasten als voor

inwoners. Misschien dat er

nog eens naar gekeken kan

worden, want de negatieve

geluiden over het verdwijnen

van de brievenbus op het

fraaie Raadhuisplein klinken

niet alleen bij deze inwoner.

Thailand

Dat de Zandvoortse Courant

veel gelezen wordt is ons

bekend. Niet alleen in

Zandvoort en Bentveld blijkt

er belangstelling voor te

bestaan. De niet-inwoners

maken gebruik van onze web-

site www.zandvoortcourant.nl.

Dat doet ook Hans Schirmer

die in 1954 naar Zandvoort

kwam. Na zijn vertrek naar

Thailand, waar hij nu woont

in Banglamung Chonburi,

heeft hij vele vrienden achter-

gelaten. Hans mailde ons

onder andere: "In de gemeen-

te Zandvoort heb ik meer dan

30 jaar gewoond. Mijn bedrijf

was York Optiek, Haltestraat

5. Ruim tien jaar geleden zijn

we naarThailand vertrokken

om het rustiger aan te doen.

Resultaat: wij kunnen niet

stilzitten, dus hebben we een

'real estate' opgestart. Het

adres van onze website is

www.livinginthailand.eu.We

hebben hier in Thailand een

werkweek van zes dagen per

week."U ziet, alles is relatief...

Hans en zijn vrouwJuang vra-

gen zich af hoe het met hun

oude kennissen in Zandvoort

gaat en willen graag eens een

berichtje ontvangen:

heinzhans56@hotmail.com
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Woningaanbod Zandvoort

7JV THE PICTURE' I

Nassauplein 10 Zandvoort

' Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer gewilde,

autoluwe lokatie in de "Parkbuurt"!

• Een karakteristieke, goed onderhouden bovenwoning met
hoge -met ornamenten gesierde- plafonds, bijzonder

vormgegeven raampartijen;

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand en het centrum

van Zandvoort;

•Zonnige, L-vormige woonkamer met schouw, nette keuken

voorzien van div. inbouwapparatuur, moderne badkamer
voorzien van ligbad, douche en wastafelmeubel,

3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m .

Diaconiehuisstraat 38-11 Zandvoort

• Ideale starterswoning in dorpskern van
Zandvoort!

• 3-kamer benedenwoning met tuin op het zui-

den, gesitueerd in autoluwe straat;

• Ruime woonkamer met open haard, open keu-

ken met bar, slaapkamer, badkamer, souterrain

met 2e slaapkamer/praktijkruimte;
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

, perceelgrootte

ca. 85 m2
.

Patrijzenstraat 36 Zandvoor

• Moderne en verzorgde 5 kamer-maisonnette

met tuin en balkon op het zuiden!
• Gelegen op de parterre en 1

e etage, op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover

het "Zwanenmeertje";
• Indeling 1

ste etage: ruime woonkamer met
open haard, keuken, badkamer, 2 slaapkamers;

• Indeling parterre: doucheruimte, 2 slaapka-

mers (1 thans praktijkruimte);

• Woning beschikt over 2 balkons en een
gem. tuin op het zuiden;

• Gevel en balkon in 2004 gerenoveerd;
• Ideale woning voor 55+ of kantoor/praktijk

aan huis;

• Woonoppervlakte ca. 100 m2
, perceelgrootte

ca. 120 m2
.

Hogeweg 22/20 Zandvoort

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs:

€269.500,- k.k.

• Modern en luxe 3-kamer appartement met
fraai zee- en duinzicht!

• Gelegen op de 4e etage van het appartemen-
tencomplex "Westerduin" met balkon op het

westen;
• Royale living met elektrische sierhaard,

moderne open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, moderne badkamer
met douchecabine, wastafelmeubel en
designradiator, 2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een lift;

• Centrum & strand op steenworp afstand;

• Oplevering per direct mogelijk!
• Woonoppervlakte ca. 75m2

.

Ir. Friedhoffplein 18-5 Zandvoort

Laagste courtage van Nederland *;

No Cure, No Pay;

Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

Enorme database met kopers;

Verhuur en beheer o.g.;

Gratis waardebepaling van uw woning;

Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!

Nieuw: 50+ VIP-Pakket, met extra voordeel en
zéér persoonlijke begeleiding.

Vraag naar de voorwaarden

• Royaal 4-kamer appartement met uitzicht op
strand, zee en duin!

• Op de 2e etage gelegen royaal 4-kamer
appartement met 4 balkons, inclusief garage;

• Gesitueerd in karakteristiek, kleinschalig

appartementencomplex;
• Zeer ruime living met open haard en een
bijzondere ruimtelijke indeling;

• Moderne keuken, luxe badkamer en 3 slaap-

kamers;
• Het appartementencomplex beschikt over

een lift;

• Woonoppervlakte ca. 120 m2
.

• Oplevering per direct mogelijk !

Dr. CA. Gerkestraat 113 Zandvoort

I

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

W: www.vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999
Vraagprijs:

€429.000,- k.k.

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en
een garage;

• Ruime L-vormige woonkamer met open haard

en een luxe, open keuken, 5 slaapkamers,

badkamer;
• Zonnige achtertuin met niveauverschil en
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m2
, perceelgrootte

ca. 200 m2
.

Louis Davidscarré:

Wel of geen parkeergarage?
De commissie Raadszaken had naast de Middenboulevard (zie

verslag hiernaast) nog een voor de ontwikkeling van Zandvoort

belangrijk punt op de agenda: het Louis Davidscarré. Ofte

wel de vraag of er wel of geen parkeergarage onder het

nieuwe onderkomen voor de Maria- en Hannie Schaftschool

moest komen en of de bouw daardoor wel of niet vertraagd

mag worden.

Wethouder Toonen (PvdA) is

van mening dat de bouw van

de school prioriteit verdient.

Als belangrijkste argument

voerde hij aan dat de huidige

behuizingen grote onder-

houdsachterstanden kennen,

die bij een nog langer uitblij-

ven van de bouw ter hand

genomen moeten worden. Het

zou een zware kostenpost

opleveren. Toonen zet dit geld

liever in voor de nieuwbouw.

De vraag of en op welke wijze

de parkeergarage onder de

school tot stand moest worden

gebracht vormde de kern van

de discussie. Een meerderheid

van de commissieleden was

van meningdat erhoe dan ook

een parkeergarage moest

komen, maar ook dat de bouw
van de school niet langer op

zich kon laten wachten. Vooral

Joke Draijer (GBZ) hield vast aan

het standpunt dat er hoe dan

ook een parkeergarage onder

de school moet komen. Een uit-

gangspunt dat door de andere

commissieleden met uitzonde-

ring van Gijs de Roode (CDA)

min of meer werd gedeeld. De

Roode was met wethouder

Toonen van men ing dat de school

nu prioriteit nummer één is en

dat de parkeergarage daarvoor

zo nodig zou moeten wijken.

Interessant was ook de inbreng

van de insprekers. Deze stelden

onder meer dat er ondernemers

zijn die bereid zijn de parkeer-

garage mede te financieren.

Zelfs sprak één van hen over het

houden van een referendum

om de bewoners te vragen of

ze van mening zijn dat een der-

gelijke voorziening door de

gemeente gefinancierd moet

worden. Het voorstel van refe-

rendum sprak vooral Joke

Draijer (GBZ) aan. Uit de discus-

sie bleek dat er een brede meer-

derheid voor één of meerdere

parkeergarages in het LDC-

gebied is. Michael van Praag

(VVD) hield een warm pleidooi

om nu eindelijk de knoop eens

door te hakken en niet altijd

met mitsen en maren te

komen. Een uitgangspunt dat,

zij het in andere bewoordingen,

ook bij de andere commissiele-

den gehoord werd.

Wethouder Toonen was blij

verrast met de benadering van

de ondernemers. Hij hield de

commissieleden voor bereid te

zijn toch een parkeergarage te

bouwen, als de raad erop korte

termijn financiële mogelijkhe-

den voor zou creëren en de

bouwvan de school geen ver-

traging zal ondervinden. Ook

dit agendapunt zal net als de

Middenboulevard in de

komende raadsvergadering

uitgebreid aan de orde komen.
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Komende dinsdag
belangrijke

gemeenteraadsvergadering

Komende dinsdag, 27 juni, vergadert de gemeenteraad. Op de

agenda staan een aantal belangrijke zaken zoals het raads-

voorstel Middenboulevard en de versnelde bouwvan de brede

school binnen het Louis Davids Carré. Verder een tiental

'hamerstukken' die eventueel nog door de raadsleden kunnen

worden 'open gemaakt'. Onder de hamerstukken vallen onder

andere het Jaarverslag 2005, de Berap I van 2006 en de

Voorjaarsnota 2006.

De raad heeft op 13 april 2006

in de Raadsopdracht bepaald

dat besluiten over de Midden-

boulevard moeten worden
herroepen. In dit voorstel dat

deze avond op de agenda

staat, worden de onderdelen

van het raadsbesluit over de

Middenboulevard van 31 janua-

ri 2006 besproken, uitmon-

dend in een voorstel hoe daar

mee om te gaan.

In het kader van het project

Louis Davids Carré (LDC) wordt

beoogd een brede school te

realiseren. Door een combina-

tie van factoren is de voort-

gang van het project LDC in

het algemeen en de realisering

van nieuwbouw ten behoeve

van de brede school in het bij-

zonder, de afgelopen periode

fors vertraagd. Het college van

B&W stelt voor om nu een ver-

snellingaante brengen in het

proces dat moet leiden tot de

realiseringvan nieuwbouwten

behoeve van de brede school.

De beoogde parkeergarage

onderde school zal dan moe-

ten vervallen. Dit zal nog een

behoorlijke discussie op kun-

nen leveren.

Op woensdag 28 juni verga-

dert de commissie Projecten &
Thema's. Bij het ter perse gaan

van deze krant was er nog

geen agenda bekend.

Vervolg van pag. i

Dick Duijves viert

priesterjubileum

op grootse manier
Na het Animando Kwartet

volgden twee composities van

Mozart. Duijves is een ferven-

te fan van de componist: "Ik

leerde Mozart als vierjarige

kennen door de ontelbare

oefenriedels van mijn broer."

Ookeen'Odeaan de hu is hei-

ligen Agatha, Antonius en

Paulus' ontbreekt niet. Deze

doorhemzelfgeschreven lof-

zang is door zijn vaste organist

Paul Waerts op muziek gezet.

"Het is zoiets als ons clublied",

aldus de jubilaris.

In de apsis van de kerkgebouw

stelde het koor van de

Antonius & Paulus parochie

zich op samen met het

Agathakoor. Onder leidingvan

Ton Klos en met orgelbege-

leidingvan Waerts brachten

zij op majestueuze wijze een

lied dat geschreven is door

Michel van der Plas, auteur

en goede vriend van Duijves.

Na enkele Franse chansons

met mezzosopraan Marianne

Sellenger en gitarist Kees

Arntzen werd de uitstekend

georganiseerde pauze met

catering aankondigt.

Na de pauze sloeg de plecht-

statige sfeer om. Al snel kreeg

The Jewish Music Band de

handen van het publiek op

elkaar. Vol vuur klapte het

publiek op het ritme van viool,

klarinet, slagwerk, piano en

bas. Vol bezieling, en één met

hun instrument, speelden de

bandleden de sterren van

de hemel. Meded 00 rde ver-

bluffende souplesse en het

schijnbare gemak waarmee de

musici met hun instrumenten

omgingen, spatten de 'muzi-

kale' vonken ervan af. Een

virtuositeit die keer op keer

een dolenthousiast applaus

opleverde. Geen wonder dat

Duijves zei veel inspiratie te

danken te hebben aan de

joods-ch ristel ij ke traditie.

Ondanks het feit dat Dick

Duijves nog maar kort hersteld

is van een levensbedreigende

ziekte, besteedde hij uitgebreid

aandacht aan iedereen die

hem de hand wilde drukken.

Hoewel heffeest rond midder-

nacht eindigde is de volgende

dag de kerk schoon en opge-

ruimd. Ook de jubilerende pas-

torwas aanwezig.

Zondag
Dick's fascinatie voor engelen

komt stellig naar voren in de

afsluitende zondagse eucha-

ristieviering, leder onderdeel

van de viering is doortrokken

van engelensymboliek. In een

exclusief voor deze gelegen-

heid geschreven lied verwijst

auteur Michel van der Plas

naar de pastor Dick Duijves.

"Engel die mij hebt geroepen

in het holst van de woestijn

om profeet en troost te zijn",

dichtte hij.

Jan Akerboom bood als voor-

zitter van het kerkbestuur

een beeld aan. Het is een

schitterend bronzen beeld van

een elegante, beschermende

engelfiguur. De engel staat

wat Dick Duijves betreft

centraal in het leven. Het beeld

is gemaakt door de Aerden-

houtse beeldhouwster en

parochiaan Anette Elsenburg.

Pastor Dick Duijves

begon als twaalfjari-

ge op het klein-

seminarie Hageveld.

Twaalfjaar later werd

hij gestationeerd in

Amsterdam Noord

waar hij als kapelaan

de nodige prak-

tijkervaring opdeed.

Bij zijn inwijding

droeg Dick Duijves

de Heilige Mis op in

de toentertijd gebrui-

kelijke stijl, die met

drie heren. Zijn secon-

danten van vandaag

zijn twee dames:

pastor Toos Knijff,

zijn opvolgster in

Schalkwijk, en pastor

Clementine van Pol-

vliet van de Antonius

& Paulus parochie uit Aerden-

hout. Treffend schetste Van

Polvliet de jubilaris:"Hij maakt

zichzelf niet groter dan zijn

parochianen." Het kinderkoor

sloot af met een lied dat de

jubilerende pastor op het

lijf geschreven zou kunnen

zijn: "Vier het leven, vier het

m et e I ka a r."

Duijves kreeg een bijzonder bronzen beeld

aangeboden door het kerkbestuur



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

I Jnf & Henk

E>luijs

cjeeft een

zomer|| evoel

in j\w hi^is

htorhatrjat Icinek*** hsl.: OZJ-V \2£> ÉO

3Cu?eizery

Groot assortiment
zomerplanten

van StoI bergweg l Tel. 57 1 70 93

Op 24 juni bereikt

Jan van der Mije

de respectabele

leeftijd van

60 jaar!

iedereen die Jan persoonlijk

wil feliciteren is van harte welkom
voor een hapje en een drankje.

Wanneer: zaterdag 24 juni

Hoe laat: 17.00-19.00

Waar : Greek Cuisine Filoxenia / Haltestraat

Dank voor hulp
aangereden hond

Zaterdag jl. werd mijn Chow Chow op de
spoorwegovergang bij het station aangereden
door een trein.

Gelukkig heeft hij het overleefd.

Via deze weg wil ik graag iedereen in de

omgeving, bekend of onbekend, heel

hartelijk danken voor de hulp en steun die

ik mocht ontvangen. Zonder jullie helden
had ik het niet gered. De paniek was te

groot om nog helder te kunnen denken.
Wat een fijne dorpbewoners hebben wij toch!

Patricia Meester en Chow Chow Bas

Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

Krant niet ont
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Loods te koop:

Volta straat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734

Te huur:

garagebox

Tj. Hiddestraat.

€ 95 p/m.

5714825,

bgg- 57H170

Gezocht:

origineel leesplankje

Aap-Noot-Mies.

Prijs n.o.t.k.

Tel. 5713465

Tutti Frutti:

Inname en verkoop

2
e hands merkkleding.

Dames-kind-heren.

C.SIegerstr.6, 5731712

+ het hele seizoen € 3 rek.

Loodste huur:

Volta straat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Huurprijs

€1.500,- per maand
06 54 621 734

Gezocht:

Hulp in huishouding.

Graag zelfstandig

kunnen werken.

Ong. 3 uur p/w.

Tel. ('s avonds) 5712527

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

ït geld) afgeven bij: Tevens do

*; leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U IN TE VULLEN: '

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade (Redrüfsna
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Wij bedanken

al onze kinderen en

kleinkinderen voor de

goede zorgen die ze

ons gegeven hebben

en nog steeds geven.

Mama en papa

Van der Meij

Nieuw:

Montys Travel Service.

Astrid van Buuren-uw

mobiele reisadviseur:

06-42243369,

astrid@montys.nl.

Persoonlijk reisadvies

bij u thuis

Cru*;-™.

msi

3ifihiiw kil Ban mndenwnl

wwv/irwtWBri

•
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Politiek Interview met raadslid PvdA:

Pim Kuijken:
"Het is natuurlijk wel een hondenbaan!"

PvdA'erPim Kuijken is voor vele

Zandvoorters geen vreemde

meer. Hij heeft in onderne-

mingsraden gezeten, bekleed-

de verschillende bestuursfunc-

ties en zat zowel in de jaren

tachtig als negentig voor de

PvdA in de Zandvoortse

gemeenteraad. Na zijn laatste

zitting eind jaren negentig

vond hij het wel welletjes. Maar

nadat Marijke Herben in 2002

uit de fractie stapte en voor

zichzelf begon, werd Kuijken

gevraagd voor de commissie

Planningen Control. Vanaf dat

moment begon het toch weer

te kriebelen.

"Ikvind het ontzettend leukom

met mensen om te gaan. De

onderwerpen die in Zandvoort

spelen blijven me boeien en ik

vind de discussie onderling erg

leuk", zegt Kuijken als ik hem
vraag wat er nu zo leuk is aan

de gemeentepolitiek. "Er zijn

nieuwe en jonge mensen, de

kwaliteitvan de raad is behoor-

lijk en dat maakt me enthou-

siast. En sinds het dualisme

vind ik het helemaal leuker

geworden omdat je niet meer

vastzit aan de discipline van je

eigen partij. Dat maakt het

voor mij echt een stuk interes-

santer."

Tijdens het gesprek valt op dat

Kuijken alles rondom de poli-

tie kleuken interessant vindt.

Maar hoe komt het dat veel

Zandvoorters deze mening niet

delen?"Mensen realiseren zich

nauwelijks dat de gemeente en

in het verlengde de provincie

en uiteindelijk het Rijk alles

bepaald. Iedereen vind het

maargewoon. Maareik besluit

dat genomen wordt heeft con-

sequenties voor zowel jou als

mij. Er gaat ook zoveel geld in

om, ik wil graag weten wat

daar mee gebeurd en hoe ons

dorp wordt bestuurd." Maar
Kuijken is wel reëel. "Je moet

wel echt geïnteresseerd zijn,

anders vind je het niet leuk.

Maar kijken we in het klein,

alles wat zich in je eigen wijk

afspeelt, dat interesseert je

toch wel? Mensen kijken klein-

schalig, het begint in je straat,

dan je wijken misschien wordt

dan vanzelf de interesse

gewekt om te weten wat er

allemaal in het dorp gebeurd."

Verdervind hij hetjammerdat

veel dorpelingen geen idee

hebben wat gemeenteraadslid

zijn inhoudt. "Je moet echt

waardering hebben voor raads-

leden want het is echt een hon-

denbaan," zegt Kuijken

lachend. "Je wordt overstelpt

met informatie.je moet ontzet-

tend veel lezen, vergaderingen

bijwonen, keuzes maken in

moeilijke materie. Je kunt er

makkelijk de hele dag mee vui-

le n,maara Is jedaarnaast ook

nog werkt is dat natuurlijk niet

te doen. Ikzelf besteed ertwin-

tig uur per week aan."

Wat de komende vier jaar

betreft heeft Kuijken er wel

fedusie in. "Het goed besturen

van de gemeente Zandvoort

heeft mijn belang. Verdervind

ik jongerenhuisvesting erg

belangrijk en het natuur en

milieubeleid." Want behalve

een grote interesse hebben

voor de politiek is Kuijken ook

een vervent natuurmens. Hij

verzamelt bijen en wespen en

is lid van de Nederlandse

Entomologische Vereniging.

"Vroeger heb ik nog insecten

en vlinders gekweekt maar

daarheb iknu de tijd niet meer

voor. Je moet keuzes maken,

ook in je hobby's. Maar als je

het niet erg vindt dan ga ik de

natuur in. Het is zonde om met

dit mooie weer binnen te zit-

ten." aldus een lachende,

enthousiaste Kuijken.

Toerist van de week
We kennen het allemaal. Als iemand aan je

vraagt waar je woont en je zegt: "Zandvoort",

dan is je gesprekspartner gelijk enthousiast.

"Wow, Zandvoort, lekker aan het strand, de

zee, het circuit, zal wel altijd een vakantiege-

voel zijn om daar te wonen!" Natuurlijk zijn

de inwoners van Zandvoort bevoorrecht met

de zee naast de deur. Maar altijd een

vakantiegevoel? Nee. Vooral in de winter kan

het vaak erg verlaten zijn in het dorp. Stilte

in de straten. Dat is wel anders in

de zomermaanden. Vol met toeristen is het

hier dan. Zij brengen soms ergernissen en

irritatie teweeg (de bierdrinkende Duitser die

weigert Engels te praten, de lange files naar

Zandvoort toe terwijl jij gewoon naar huis

wil, de lange rijen dagjesmensen achter de

kassa in de supermarkt). Maar, de toeristen

die elke zomer naar Zandvoort komen,

brengen ook zeker de voordelen met zich

mee. Ten eerste leeft deze badplaats van de

dag- en verblijfstoeristen. Schrik niet, het

zijn er ongeveer 4 miljoen per jaar! Een

goede bron van inkomsten. Ten tweede

zorgen de toeristen ook voor sfeer, dat de

straten en de strandtenten weer druk

bevolkt zijn en dat 's avonds de terrasjes nog

gezellig vol zitten. En je kan je talen weer

een beetje bijspijkeren. Kortom, de toeris-

ten mogen ook wel eens in het zonnetje

gezet worden. Zonder toeristen is Zandvoort

Zandvoort niet meer. Daarom, vanaf nu elke

week de 'Toerist van de Week' in de

Zandvoortse Courant.

OOQEE
Ter Kaple goes ; Zandvoort!

De allereerste 'Toerist van de

Week'. Nou ja, eigenlijk zijn het

er twee. Ter Kaple goes

Zandvoort! Het uit Friesland

afkomstige stel Kees en Janke

Lap (58 en 56 jaar) zit op zon-

dagmiddag op een bankje aan

de boulevard te genieten van

het uitzicht op strand en zee.

Ze zijn met z'n tweeën een

weekje in Zandvoort en verblij-

ven in een huisje in Center

Parcs. Dit is de eerste keer dat

ze hier op vakantie zijn. Twee

jaar geleden verbleef het Friese

stel in Noordwijk en tijdens

een fietstocht langs Zandvoort,

hadden ze besloten om deze

badplaats een keer wat langer

aan te doen. En nu is het dus

zover. Op de vraag of zij iets

missen in Zandvoort kunnen

zij geen antwoord geven.

Ronduit positief zijn Kees en

Janke over zowel de mensen

als over de voorzieningen in

Zandvoort. "We hebben nikste

klagen over onze bezigheden

hier. Het is gelukkig mooi

weer." Zo kan familie Lap grote

fietstochten maken. Maar ook

als het zonnetje niet zou schij-

nen, weten zij al het één en

anderte doen. "Haarlem is een

leuke winkelstad, daar ben je

zo. En bij ons in Center Parcs

kan je bijvoorbeeld binnen

bowlen." Over de bewoners

zegt Janke:"Het viel ons met-

een al op hoe vriendelijk en

behulpzaam de mensen hier

zijn". Dat is natuurlijk altijd

leuk om te horen. Men
beweert vaker het tegenover-

gestelde over de gastvrijheid

van de Zandvoorters. Dankzij

Kees en Janke Lap uit Ter Kaple

is Zandvoort - Noordwijk nu

1 - o voor Zandvoort!

Ook voor alle zomergasten alleen maar voordeel!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor
^wvoötff 1 Met een ZandvoortPas wordt winkelen,

uitgaan en eten in Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Vul snel de bon in op pagina 12!



Da Vinci Code
Verfilming van de bestseller van Dan Brown

Dr. Robert Langdon (Tom

Hanks),een expert op het

gebied van religieuze

symboliek, raakt betrok-

ken bij de mysterieuze

moord op een oude be-

heerdervan het Louvre,

het beroemde museum
in Parijs. Voor de Franse

politieagent Bezu Fache

(Jean Reno) is Langdon

een belangrijke

verdachte. In zijn

onderzoek naar

de werkelijke

dader, wordt

Langdon gehol-

pen door de cryp-

tologe Sophie

Neveu (Audrey

Tautou). De ver-

moorde curator

bleek lid te zijn

geweest van een

genootschap dat

een eeuwenoud
geheim verbergt.

In hun zoektocht komen

Langdon en Neveu

op het spoor van een

reeks ingenieus verbor-

gen boodschappen in

het werk van de oude

Italiaanse kunstenaar

Leonardo Da Vinci, die

onder meerde Mona Lisa

schilderde. Ligt hierin de

sleutel van het mysterie?

Animatiefilm

Asterix en Obelix

en de Vikingen
In het favoriete dorp van

Gallië is iets bijzonders

gebeurd. Hippix, het

neefje van de baas, is net

aangekomen uit Parisium.

Asterix en Obelix hebben

een onmogelijke taak

gekregen: zij moeten een

echte man van hem
maken. Echter achter

de stoere houding van

de jongen uit de grote

stad schuilt een

lafaard en de

harde training

die hij krijgt

verandert hier

weinig aan.

Intussen zijn de

Vikingen aan

land gekomen
in Gallië, vastbe-

sloten om deze

kampioen van

angst te vinden.

Deze zal hen

namelijk, zoals

voorspeld door

hun helderzien-

de, leren vliegen.

Het avontuur begint als

Hippix wordt ontvoerd

door de Vikingen. Asterix

en Obelix moeten hem
kosten wat kost vinden.

Terwijl zij de achtervol-

ging inzetten naar het

hoge, ijskoude Noorden,

is HIPPIX inmiddels vol-

ledig in de ban van de

mooie en dappere Abba,

de dochtervan...

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

. 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

12.00 -18.00 uur

18.00 -

22.00 -

22.00 uur

08.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziekvoornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
IÏAIDI ïl+TV NOORD-HOLLANI]

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hót APK keuretalton

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

TifptrLAla ftuY,

WjCZaiTI-H-BïIHU
www.aLitobfrrJrkJIzanttaoo rt.nl
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Jonge kunstenaars exposeren in de HEMA

Zandvoortse Courant nummer 25 • 22 juni 2006

De leerlingen van groep acht

van de Oranje Nassauschool

hebben weer, voor het tiende

jaar in successie, les gehad van

onze plaatselijke kunstenares

Marianne Rebel. In vier lessen

heeft zij de jongens en meis-

jes een kunstwerk laten

maken. Deze kunstwerken zijn

tot 14 juli te bezichtigen in de

koffieclub van de HEMA.

Voordat Rebel de expositie

opent, heeft ze nog wel een

paar noten op haar zang. Ze

zou graagwillen dat de lessen,

die alleen maar in de Oranje

Nassauschool worden gege-

ven, op alle basisscholen van

Zandvoort en in de brugklas

van het Wim Gertenbach

College, worden gegeven.

Rebel: "Ik ben al tien jaar bezig

op deze school. Dat wordt door

de ouders bekostigd want de

schoolleid ing vindt het belang-

rijk dat hun leerlingen kunst-

onderricht krijgen. Er is geen

subsidie of zo iets bij. Ik heb

vorig jaar nog via René van

Liemt en Marijke Herben

geprobeerd om bij de gemeen-

te wat geld los te krijgen om
ook op de andere basisscholen

les te kunnen geven. Ik kreeg

De scholieren, samen met Marianne Rebel, voor hun kunstwerken in de HEMA

echte nul op rekest."Ze heeft in onze gemeente niet eens

in eerste instantie een bedrag een kunstnota. Rebel hoopt

van circa €18.000 nodig om dat het nieuwe college wel

haar project op te zetten. "Het gaat werken aan beleid. Niet

eerste jaar is het duurste. Ik alleen voor haar project is dat

moet schildersezels, verf en belangrijk. Ook de Beeldende

goede penselen aanschaffen. Kunstenaars Zandvoort zitten

De jaren daarop is eigenlijk te springen om beleid zodat zij

alleen maar geld nodig om ook verder kunnen. Andere

docenten te betalen en inci

denteel wat verf te kopen'

geeft ze aan.

kustplaatsen zoals Bergen en

Noordwijk, met veel kunste-

naars binnen kun gemeente-

grenzen, hebben wel een

Waar Rebel eigenlijktegenaan visie op kunstgebied. Het zou

loopt is het gemis van visie Zandvoort sieren als zij

en beleid op kunstgebied van ook eindelijk eens iets in die

de gemeente Zandvoort. Er is richting zouden ondernemen.

'Dolfijnenmuur' nadert voltooiing
De blinde muur van het oude Dolfinarium aan het Fenemaplein,

die door de Zandvoortse kunstenares Hilly Janssen wordt omge-

toverd naar een 'dolfijnenmuur', nadert zijn voltooiing. Het

grootste gedeelte, de zuidkant, is al een lust voor het oog. Nu
echter komt het moeilijkste gedeelte, de westkant.

"Dat is het moeilijkste gedeel-

te. Het is dermate hoog dat ik

een steiger nodig heb om erbij

te kunnen en die heb ik niet. Ik

moet dit allemaal uit eigen

portemonnee betalen, alleen

de verf wordt door de gemeen-

te betaald. Ook de tijd die ik

erin steek, is mijn eigen vrije

tijd en om nu ook nog eens de

huurvan een steigerte moe-

ten betalen, gaat me een iets

te ver. Daarom, maar ook door

het weer, ligt het werk al een

paar dagen stil", aldus Janssen.

Ze is dan ook op zoek naar

een sponsor die voor de tijd

dat het nodig is een steiger

kan bekostigen.

Wat ze ook zou kunnen gebrui-

ken is wat hulp van mensen
die op afroep beschikbaar zijn.

Ze kan alleen werken als ze tijd

heeft en als de weersomstan-

digheden het toelaten. Ze

moet kunnen bellen en dan

moeten de vrijwilligers klaar

staan om mee te helpen. "Ik

heb bijna blaren op mijn han-

den van de hanteren van een

blokkwast om de vlakken in te

vullen. Dat kan ook door ande-

ren gedaan worden zodat ik

me met de dolfijnen bezig kan

houden. Het zou het werk

alleen maar gemakkelijker

maken. Veel handen maken
ten slotte licht werk", weet zij.

Belangstellenden worden dan

ook verzocht contact op te

nemen met haar."Het gaat om
maareen paar uur per week,

dan is het zo klaar. Het enige

dat ze mee moeten nemen is

een goed humeur. De rest is al

aanwezig", zegt de kunstenares.

Eventuele sponsors en vrijwil-

ligers kunnen zich aanmelden

bij Hilly Janssen,

tel: 023-57 31215 of bij haar

thuis, Mr. Troelstrastraat 33,

2042 BR Zandvoort.

Voorkom voetbalvet:

Balansdag
Een paar pilsjes, een bitterbal,

voor je het weet krijg je tijdens

hetWK meer calorieën binnen

dan normaal. Op een

Balansdag verbruikje de extra

calorieën van een dagje'meer'

door gezond en caloriearm te

eten en meer te bewegen.

Bijvoorbeeld door de dag na

een 'zware' wedstrijd niet

opnieuwthuis voor de buis te

kijken, maar ergens waar je

even flink voor moet fietsen.

Wat betreft eten en drinken is

het op je Balansdag simpel:

alcohol en gewone frisdrank

overslaan, drie gezonde hoofd-

maaltijden eten en alleen fruit

nemen als tussendoortje. Het

lichaam verbruikt zo de extra's

van de dag ervoor en zo word

je al met al niet zwaarder.

De bierbuik

Een glas bier levert 85 kcal. Drie

glazen zorgen voor ruim 10%

van de dagelijkse energiebe-

hoefte van 2500 kcal. Als je

meer calorieën eet en drinkt

dan je verbrandt, dan sla

je ze als vet op en word je

dikker. Als de extra calo-

rieën uit alcoholische

drankjes komen, dan

wordt het vet vooral in de

buikholte opgeslagen. Zo

ontstaat de bierbuik.

Buikvet is geen onder-

huids vet, zoals vet op de

heupen, maarvet dat in

de buikholte zit. Juist dit type

vet levert extra gezondheidsri-

sico's op.

Het is goed om te weten of je

een gezond gewicht hebt of

dat je in de gevarenzone zit.

Door met een meetlint de mid-

delomtrek te meten kan dit

bepaald worden (zie foto).

BAAI

Een veelgebruikte methode

om te bepalen of je een

gezond gewicht hebt is de

Body Mass Index (BMI). De BMI

wordt berekend door het

lichaamsgewicht in kilo's te

delen door het

kwadraat van de

lichaamslengte

(lengte keer leng-

te, uitgedrukt

in meters). Op
www.voedings-

centrum.nl kun

je zonder zelf te

hoeven rekenen

je BMI bepalen.

*

• ** *** *'** -*T* **•

De KsnderfeoeÜ

-**

Voetbal? Cool!

Hup Holland. Hup.

Ik ben lid van de voetbalclub.

.*
*.

Kijk met pappa naar TV,

we joelen, gillen heel hard mee.

SP

Hup, Holland. Hup.

Nederland is onze club. #
Oranje shirt, oranje broek.

Hup Oranje,

winnen moét!

f

Trap die bal mooi in het doel.

Voetbal? Gaaf joh.

Echt vét cool.

Lienke

Cf1* *** *** *** *** *&. +** *
£>
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Verse Hollandse kipfilet

1KILO €7,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie spiegels

is binnen!
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

MMUe&fr.
Voor ZandvoortPashouders:

Na diner - dessert naar keuze voor € 2,50

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

NG New Man Casual
10% korting op rle nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Maand juni op
^vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
Df fcilrói keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 £ 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

J-featfïer
Aanbieding voor pas houders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.6g.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

IvAfaa

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

Voor alle

ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

mnmnnm]
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

r^j „ tl—l*t*»r

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

blbcmen aan zee

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen,
j

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

KfSKoeneCletfniriC) Seryiis

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Slinger Optiek

NIKE SUNGLASSES

Official sponsor FIFA

World Football 2006

Exclusieve

zonnebrillen

verkrijgbaar

Alleen bij

Slinger Optiek

-10% KASSAKORTING

voor pashouders

NIKEVI5IDN

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders
in de maanden juni en juli:

Gratis contactlenzen

aanpassen.

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

. Bij 10 keer

een diner,

gratis

n . overnachting in

Lj Hotel Danzee

t .- pt ifV voor Zandvoort

ijr T^^i.' ^ Pashouders.

FftncY
place

Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

lö- Clolhitiq Company

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 22 juni t/m 5 j

u li

10% korting op de nieuwe
Inwear zomercollectie!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

ClhuMS - JTüfWrlS - Wöfe B.eitóMFfl.«t

Jèm WOK PALACE
Voor de Pashouders: Op maandag, woensdag en

donderdag op vertoon van uw pas:

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

Gratis lflcs huiswijn naar keuze (min. 4 pers.)

Openingstijden:

ma, wo en do Icu

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Voortaan dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

tit
Eetcafé

De Heeren

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

ffffff. $temijn

}\A&1\\\&$ 1 111 V|ij(|il|l

nn'1 ZANlPWH)KTP.ti

02;i-r>7 uin)i

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-5712 466

Greeven

Ĵ S\ Makelaardij o.g
* ^ï 1i""n Z l/nr+inn \ir\r\v10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

r-ii-Föf

ZandvoortPas
deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

Take Fïve
Lvii-nu.1 1 1 Liiuan-ikii j-.ii ui-jii

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

% Tu rkse pizza € 2,50

•% Alle Italiaanse pizza's €6,-

IMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

Bij kinderpannenkoel<

i • gratis cadeautje

m voor pashouders

^•eerover 7"el: fowj 57? 87 40

FOTO MENNO GORTER
An*i™M DvtWl Hm**} kan hfl Hmtf

Gratis
Een wegwerpcamera imicui

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Onrfè KpStfr!M 7anriiiEri T» MS SJMflM

wwwtftrtöm cnnogortcrnnl

L/E.D.IBJR.

&Oafwhlp

I
Aanbieding voor pashouders

io% korting op

permanent make-up
Zeestraat 56 06-54640714

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trend

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Spec aalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



De Zandvoortse Horeca
ff- /L

^f
j«w» f-ft<r/^

> ij
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Voor de

Kennemer
Golf
&

Country Club
te Zandvoort,

zoeken wij:

Afwashulp

Telefonische reacties kunt u

richten aan:

Fairy Golf BV
de heer B. Duivenvoorden

tel. 5713189

L

ASI'A'NjBBtlGHTS
rmm$l

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

e:

WsiEffld ÏC@[rfa MI.

strandpaviljoens V J 23-57 16406

oorganiseert in samenwerking met

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant
Griekse avond op woensdag 28 juni

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis) in buffetvorm

voor € 14,50 p.p. Compleet met live entertainment

van de Griekse muzikanten Attika.

Locatie: Strandpaviljoen 8, achter het casino.

Voor reserveringen: 023-5716406

(

ddppeimf
OOK VOOR FEESTEN E^ PARTIJEN

MAANDAG CESLOTEN
ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 37 100

É

care cötsi"

Heinekeifc

Voetbal kijken
in

Café Oomstee

Dagelijks geopend.
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

<Efa
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Mai Buwalda en Stephanie Vork zijn voor de Zandvoortse Courant op bezoek geweest bij

een aantal 'tijdelijke inwoners' van Zandvoort:

bewoners van de strandhuisjes tussen Zandvoort en Bloemendaal.

Daarnaast hebben ze een camping aan de boulevard bezocht. In twee delen zullen zij

verslag doen van hun ervaringen, hierbij deel i over de strandhuisjes.

Bewoner strandhuisjes:

"We blijven toch een beetje primitief"

Op het stuk strand tussen

Zandvoort en Bloemendaal,

vanaf de Zeeweg, zijn 750
strandhuisjes te vinden.

Hier zitten vooral veel

Amsterdammers, maar ook

Haarlemmers komen op dit

stuk strand hun rust en vrij-

heid zoeken. Wij spraken

onder andere het echtpaar

Van Woensel. Zij vertelden

over de mensen die hier

zomers zitten, over de

geschiedenis van deze

strandhuisjes en wij moch-

ten binnen in het huisje een

kijkje komen nemen.

In de jaren twintig van de

vorige eeuw begon het popu-

lair te worden om de frisse

lucht op te zoeken en te

kamperen met de tent. Vooral

veel Amsterdammers kwamen
zomers naar Zandvoort aan

Zee, zodat de kinderen eens

lekkervrij buiten konden spe-

len en zodat ze de ruimte en

frisse lucht kregen die zij nodig

hadden. Vanaf het allereerste

begin dat er daadwerkelijk

strandhuisjes kwamen, is de

familie van Woensel erbij

geweest. Ze zijn wel een uit-

zondering, want deze familie

komt uit Haarlem. De grootou-

ders van meneer van Woensel

hadden vroeger, net als ieder-

een op het strand, een linnen

huisje. De ouders van Van

Woensel kregen als eerste op

het terrein houten zijkanten,

maar behielden wel een linnen

dak. Meneer van Woensel is

praktisch geboren op het

strand: "Ik was een week
oud en toen nam m'n moeder

mij al mee." De ooms, tantes,

broers, zussen, kinderen

en kleinkinderen van het

Haarlemse echtpaar hebben

ook allemaal een strandhuis-

je. Er is hier zelfs een huwelijk

ontstaan. Mevrouw van

Woensel:"Onze zoon heeft zijn

vrouw hierop het strand leren

kennen."

Het gaat van generatie op

generatie en er gaat maar zel-

den iemand weg. Er bestaan

De strandhuisjes op het strand tussen

lange wachtlijsten van men-

sen die ook graag één van de

750 strandhuisjes zouden wil-

len, maar er valt maar een

enkeling per jaar af. Alleen als

iemand komt te overlijden of

wanneer iemand naar het bui-

tenland vertrekt, komt er een

huisje vrij. Veruit het grootste

deel van de bewoners blijft

iedere zomer terugkomen.

Waarom is het toch zo popu-

lair? Je moet er maar net van

houden. Je zit zo dicht op

elkaar, je hebt nauwelijks

privacy. Je hebt niet eens je

eigen toilet of douche. De

familie van Woensel, samen
met vele anderen, vindt het

juist heerlijk. 'Als het goed

weer is, zit iedereen op het

strand. Dan heb je toch geen

last van elkaar. En al onze fami-

lie en vrienden zijn in de buurt.

Op een gegeven moment kies

je zelfs je eigen buren uit.

Ideaal toch?" Ondertussen

bemoeit de buurman van het

echtpaarzich met ons gesprek

vanuit zijn luie stoel, drie meter

verderop.

In totaal bestaan erviervereni-

gingen die iedereen percenta-

ge van de huisjes bezit. Van

april tot en met half septem-

ber staan de huisjes op het

strand en in de wintermaan-

den worden ze opgeslagen. Je

Zandvoort en Bloemendaal

betaalt € 20.000 voor zo'n

huisje en daarnaast moet er

ook nog eens stageld, opslag

en transport betaald worden.

Best veel geld voor zo'n klein

huisje. We mochten even bin-

nen kijken, we waren nu toch

wel erg benieuwd hoe het

huisje eruit zou zien. "Heb

je wel gestofzuigd?" grapt

meneer van Woensel tegen

zijn vrouw. Je blijft natuurlijk

zand opzuigen als je op het

strand woont. Het zag er knus

uit en het uitzicht op zee is

echt fantastisch. Op het dak

zitten tegenwoordig zonnepa-

nelen, de huisjes zijn goed

geïsoleerd en hebben dubbe-

le beglazing. "We hebben zelfs

een televisie!" De plek waar

het echtpaar slaapt, noemen
ze zelf een 'slaaphok'. "We blij-

ven toch een beetje primitief."

Terwijl we genieten van het

uitzicht over het strand en de

zee, wijst meneervan Woensel

naar een groepje jongens:

"Dat zijn onze eigen jongens,

met die surfpakken aan. Oh,

en daar zijn er nog een paar

met die bal. Mijn dochter zie je

daar bij de schommel met

onze kleinzoon en kleindoch-

ter." Het 'ons-kent-ons-gevoel',

de bewoners van de strand-

huisjes zijn in de zomer een

gemeenschap op zich.

De 'Boulevardschaar',

kleding op maat
Er bestaan nog ondernemers in Zandvoort die hard willen wer-

ken. Eén daarvan is de Turkse Öder Tizon, die op de Passage 12

(aan het eind van de Zeestraat) gestart is met een kleding repa-

ratiebedrijf/stomerij 'De Boulevardschaar' genoemd.

Door Lienke Brugman

Passage 12 lijkt een klein pand

maar vergis je niet. Waar
vroeger de kralen en woon-
winkel was gevestigd, is Öder

begonnen met zijn kleding

reparatiebedrijf. Met het ruime

souterrain onderin de kleine

zaak, heeft hij voldoende ruim-

te voor opslag voor te repare-

ren kleding of stoomgoed,

zodat het er in zijn winkel "

netjes uit blijft zien" zoals hij

zelf zegt.

Van beroep is Öder kleermaker,

hij heeft 30 jaar ervaring met

wat eens zijn beroep was.

"Maar alleen van het maken
van maatkleding kun je hier

niet leven", vertelt hij in rede-

lijk Nederlands. "Ik werkte eerst

in Amsterdam, verhuisde daar-

na naar Haarlem waar ik bij

Mario Mode in dienst kwam.

Nog steeds doe ik naaiwerk

voor deze winkel". Hij laat

enkele kledingstukken zien die

nog moeten worden afge-

maakt. "Mijn grote wens om
een eigen bedrijfje te begin-

nen is met deze winkel in ver-

vulling gegaan".

In de weekeinden heeft Öder

hulp van zijn vrouw Medina en

zijn 12-jarige dochter die in

Haarlem op school zit, naar het

voortgezet onderwijs gaat en

uitstekend Nederlands spreekt.

Nu en dan springt ze lachend

bij als Öder iets wil vertellen

en het even niet meer weet. "Ik

versta alles maar praten is

moeilijker", knikt hij.

Kledingop maat maken met

eigen stofkeuze is altijd moge-

lijk. Veel is mogelijk bij Öder

Tizon. "Ik kan alles maken en

repareren, ook tassen, cein-

tuurs of suède kleding. Het

stomen van deze kleding

neemt echter wat meer tijd in

beslag (ca. 1 week). De overige

kleding is; vandaag gebracht,

de volgende dag gereed. Om
een indicatie van prijzen te

geven: inkorten van een pan-

talon kost vijf euro, een nieu-

we ritssluiting inzetten voor

een pantalon zeven euro. Een

duidelijke prijslijst is in de win-

kel verkrijgbaar.

De 'Boulevardschaar' is dage-

lijks geopend van 09.00 tot

18.00 uur. Zomers ook op zon-

dag. Loop gerust eens naar

binnen bij deze aardige onder-

nemerdievanzijnwinkeleen

succes wil maken. Passage 12,

tel. 5715252 / 06-48231867

Eigenaar Öder Tizon en zijn dochter

Nog geen zandvoortPas?
Kijk snel op pagina 12!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Met een ZandvoortPas

wordt winkelen, uitgaan en

eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk

£>
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SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???

Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht

en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling

Betaling bij afhalen van de boeken
Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee... en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl

Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN's

-^H

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

• •
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Uitvoering Studio 118

Jong Talent

in Dans en Choreografie

Afgelopen zaterdag vond er weer een spetterende dansuitvoe-

ring plaats van alle leerlingen van Conny Lodewijk in de

Stadsschouwburg van Velsen. Dit jaar stond in het teken van

jong talent. Natuurlijk is dit niets nieuws, bij elke uitvoering

kunnen de jonge ballerina's hun kunsten laten zien. Maar dit

keer lag de choreografie van een aantal dansen in handen van

de talentvolle leerlingen van Studio 118. De presentatrice van

deze avond was de bekende Zoop-actrice Monique van der

Werff, die zelf jarenlang gedanst heeft bij Conny Lodewijk.

Door Stephanie Vork en Mai
Buwalda

"Even wachten tot ik het teken

geef", klonk het uit de coulis-

sen. Lodewijk verscheen ten

tonele als een echte danslera-

res en de voorstelling barstte

los. Het begon met klassiek

ballet van de allerkleinsten,

wat altijd erg aandoenlijk is

om te zien. Voor het eerst op

een podium in een uitverkoch-

te schouwburg optreden is

niet niks. Maar deze jonge mei-

den lieten zien dat zij niet

bang waren. Op een gegeven

moment, midden in een dans,

viel de strik van het hoofd van

één van de ballerina's. Zij

besteedde hiergeen aandacht

aan en danste gewoon door.

Een aantal ogenblikken later,

pakte een andere ballerina

deze afgevallen strik weer op

terwijl zij aan het dansen was.

Zoals een echte professional

zou doen.

Dat er ongelofelijk veel talent

rond danst bij studio 118 was

vooral inde tweede helft van

de voorstelling duidelijk. Van

alle markten thuis lieten ze

zien op alle muzieksoorten te

kunnen dansen. Zelfs op het

door velen gevreesde gabber-

deuntje (hardcore) werd een

dans uitgevoerd. Dit was

tevens de knallende afsluiting

van deze groot opgezette

show.

Ruim veertien jaar geleden

deed één van de verslaggeef-

sters, die deze recensie heeft

geschreven over de jaarlijkse

happening, ook een aantal

keren mee met de uitvoerin-

gen van Studio 118. Zij danste

toen onder andere in een

kleurrijk poppen pakje. Het was

een aangename déja vu toen

precies dezelfde poppenpakjes

te zien waren bij de danseres-

sen op het podium! Het decor

in de Stadsschouwburg was
tip top in orde, en werd aange-

past wanneer het nodig was.

Dat de Zandvoortse dansdiva

weer kan terug kijken op een

zeer geslaagde show is een

ding dat zeker is. Zullen we ook

op dansles gaan?

Virtueel vreemdgaan
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een computer in huis met

internet. We weten dat er veel virtuele hobby's bestaan, maar

kun je ook echt virtueel vreemdgaan? Jazeker!

Hoe kun je nou vreemd-

gaan via intern

zullen velen den-

ken. Uit onder-

zoek is

gebleken

dat virtueel

vreemdgaan

een hot item

is en volgens

de 'slachtoffers'

echt bestaat.

Het schijnt zo te zijn dat

vooral meisjes bergen met

mailtjes sturen naar allerlei

site-redacties met dit onder-

werp:"Help, mijn vriendje gaat

vreemd meteen internetlover...

wat moet ik nu!?"Op internet

staan ook heel wat antwoor-

den van deskundigen op dit

soort vragen.

'Virtueel vreemdgaan is hart-

stikke goed! Je sexleven wordt

er namelijk stukken beter van.'

Hoezo? Nou, als je vriendje

zijn fantasieën de vrije loop

kan laten gaan met een

virtueel vriendinnetje, dan

oefent hij die later weer op jou

uit. Ideaal dus! (Volgens deze

bron zijn het trouwens voor-

namelijk mannen die internet-

vriendinnetjes hebben. Toch

vreemd, want waar zouden

al die meiden dan vandaan

komen?). Daarnaast worden

de meisjes gerust gesteld

met:"Het zou pas echt drama-

tisch zijn als hij echt met

iemand anders het bed in

duikt." (slik...)

Toch voelen deze 'wijze lessen'

niet helemaal lekker aan. Af en

toe een goede reactie maar

over het algemeen slechte, en

vooral zielige.

Hoe ontstaat dit soort vreemd-

gaan en wat kun je eraan doen?

Als je vreemdgaat (op wat voor

manier dan ook) dan hebje

daar eerst over nagedacht of

in de meeste gevallen over

gefantaseerd. Het begint dus

in 'je denken'. Denken wordt op

gang gebracht door waar je

naar kijkt of wat je leest. Je

hebt het natuurlijk zelf in de

hand waar je over denkt. Zodra

vreemdgaan in je gedachten

opkomt kun je beslissen... Wil

ik hierover nadenken of niet?

Sta je het toe, dan is het de vol-

gende keer een stuk makkelij-

ker om er weer over na te den-

ken. Het was tenslotte best

interessant om over die ande-

re persoon na te denken.

Verkeerde dingen smaken in

eerste instantie erg lekker,

maar hebben ALTIJD een min-

der prettig prijskaartje. Van

gezellig babbelen komt bijna

altijd meer op het internet. Het

gaat in ieder geval allemaal

een stuk makkelijker dan in het

normale leven.

Virtueel vreemdgaan bestaat

dus echt! Het begint namelijk

in je gedachten en het is je

eigen keuze. (Bron: IMMI)

plusp

"boohhut

Buitenschoolse opvang De Boomhut

U |^+. Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

„nscho
"" Openingstijden van 06.30 -

1 8.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

r*
Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

Nieuwe dingen leren

Creatieve activiteiten

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

geef

om
dit

kind

giro 7 800 800

's Hertogenbosch

Stichting Liliane Fonds

Haven singel 26

5211 TX's-Hertogenbosch

T0800 7 800 800 (gratis)

www.lilianefonds.nl

voorlichting@lilianefonds.nl

Het speciale fonds

voor kinderen met
een handicap in

ontwikkelinglanden

£>
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Van

SCHAIK
f Makelaar O.G.

Westerparkstraat 10

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 G| Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

Eïl
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR - BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

1 juli open huis van 11.00 - 13.00 uur

In perfecte staat van onderhoud en met behoud

van originele stijldetails gerenoveerd vrijstaand

en pittoresk landhuisje met tuin rondom, oprit

voor 3 auto's en garage. De woning is in 2005

geheel professioneel ver(nieuw)bouwd. Sfeervol

entree, ruime hal met garderobe, gietijzeren

Spaanse trap; kelder; woonkamer met open

haard en handgemaakte schouw; eiken visgraat

parketvloer; moderne keuken v.v. alle inbouw-

app.; op de ie etage een riante slaapkamer met

veel kastruimte en luxe badkamer met vrijstaand

bad. Was/droogruimte en 2e toilet.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Hogeweg 76/4

In het centum ligt op de ie etage dit uitstekend

onderhouden 3 kamerappartement met inpan-

dige berging en garageplaats in de onderbouw.

Lift in gebouw aanwezig. Ind. Entree; hal; gang;

L-vormige woonkamer (ca. 45 m 2
) met open-

slaande deuren naar het balkon op het zuiden;

moderne open keuken v.v. inbouwapparatuur en

granieten blad; slaapkamer met vaste kast en

balkon; slaapkamer. Marmeren vloer door het

gehele appartement.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Oranjestraat 14 a

Compleet gerenoveerde, zeer lichte bovenwoning

met 5 kamers en een grote zolder verdeeld over

3 verdiepingen. Groot balkon op het oosten en

westen. Begane grond hal; ie et: overloop; toilet;

nieuwe keuken v.v. inbouwapp. en balkon west;

kamers en suite (24 en 18 m 2
) v.v. inbouwkasten

en originele schuifdeuren en schuifpuien naar

balkons; nieuwe badkamer met ligbad en dou-

che; 2e et: overloop; 3 slaapkamers waarvan

1 met 2 inbouwkasten; zolder bereikbaar via

vlizotrap.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Dorsman
Assurantiën
Zandvoort - Passage 1

1

Ter versterking van ons kleine

enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER

die de schadebehandeling, het afsluiten

en wijzigen van verzekeringen en het

ondersteunen van de administratie tot

zijn of haar taken heeft.

Voor deze starterfunctie zoeken wij

een jeugdige collega met de volgende

eigenschappen: leergierig, niet bang

voor verantwoordelijkheid, teamplayer

en in het bezit van een mbo-diploma.

Heb je interesse, laat dan snel iets van

je horen.

Bel 023-5714534 en vraag naar

de heer C. Dorsman

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en

kleuren vanaf 1 t/m 30 juni

of zolang de voorraad strekt.

ALLE ONGEWENSTE
HAREN WEG

d.m.v. de nieuwste technologie
met flitslicht

Wij hebben al 2 jaar ervaring met

het duurzaam verwijderen van

overbeharing dmv flitslicht.

Bovenlip 30,00

Kin 30,00

Bikinilijn 50,00

Oksels 50,00

Onderbenen 160,00

Bel voor een
grat is consult:

Tel: 5730428

3c-hcflphwkJBM 'fi-
"
1

Kledingreparatie en stomerij

Ook nieuwe kleding maken

Passage 12

2042 KT Zandvoort

023 5 71 52 52

06 48 23 18 67

Openingstijden:

maandag t/m zaterdag

9.00- tot 18.00 uur

1 uurs-service:

Kleine veranderingen

binnen 1 uur klaar!

Van der Valk
$mitNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Vijfenvijftig plus

Ouderen in 't zonnetje met
Vergeet-me-niet Dag

Ouderen verdienen extra aandacht. Het Nationaal Fonds

Ouderenhulp organiseert op zondag 25 juni weer de nationale

Vergeet-me-niet Dag. Ouderen worden dan in het zonnetje gezet

waarbij de aandacht uitgaat naar de eenzamen onder hen.

De eerste zondag van de zomer

is een bijzondere dag. Dan zorgt

het Nationaal Fonds Ouderen-

hulp er sinds drie ja ar voor dat

het een dag wordt waarop
ouderen extra aandacht krijgen.

Even wordt aandacht gevraagd

voor het feit dat 200.000

ouderen in Nederland (bijna)

geen bezoek krijgen en hun

dagen slijten in eenzaamheid.

Op deze zondag worden oude-

ren extra in het zonnetje gezet.

Bewoners van verzorgingshui-

zen worden verblijd met een

picknick, waaraan bezoekers

en omwonenden ook kunnen

deelnemen. Tijdens de zomer-

maanden blijken ouderen vaak

het eenzaamst, omdat familie,

vrienden en verzorgend perso-

neel met vakantie zijn. Uit

onderzoek is gebleken dat in

Nederland 1 miljoen ouderen

zich wel eens eenzaam voelen,

200.000 van deze ouderen

voelen zich extreem eenzaam.

Om aandacht te vestigen op dit

terugkerend probleem roept het

Nationaal Fonds Ouderenhulp

tijdens deze eerste zondag van

de zomer -25 juni- op om oude-

ren eens extra in het zonnetje

te zetten. In heel Nederland

gaan ouderen uit verzorgings-

huizen gezellig met omwonen-
den picknicken of worden ze

verwend met een high tea.

Vergeet-me-niet Dag is ont-

staan uiteen reeks 'toevalighe-

den'. Ria , een Amsterdamse

vrouw van 87, woonde in een

verzorgingshuis. Ze had geen

familie meer en was erg een-

zaam. Tot Rob Vriens, een 43-

jarige theaterreggisseur, haar

kwam opvrolijken met zijn

door Ton Timmermans

wekelijkse bezoekjes. Rob wilde

iets betekenen voor een ouder

iemand die dat nodig had. Via

de vrijwilligerscentrale 'vond'

hij Ria. "Dit uurtje betekende

alles voor Ria. Maar ook voor

mij was het een belangrijk

moment in de week gewor-

den/Verklaart Rob. Twee werel-

den kwamen samen. Ria's dage-

lijkse sleur werd doorbroken en

genoot van haar bezoekjes.

Maar sommige van haar huis-

genoten kregen nooit aanloop.

"Ik kon onmogelijk met ieder-

een gaan wandelen,"vertelde

Rob. Hij bedacht daarom de

Vergeet-me-niet Dag. Deze dag

- steeds op de eerste zondag

van de zomer- wordt sinds drie

jaar georganiseerd door het

Nationaal Fonds Ouderenhulp.

Het Nationaal Fonds Ouderen-

hulp hoopt dat door de bezoe-

ken langdurige contacten ont-

staan, waardoor eenzaamheid

op een constructieve manier

wordt aangepakt. Via de site:

www.vergeetmenietdag.nl is

te lezen welke andere verzor-

gingshuizen hun deuren open

stellen en wat voor activitei-

ten ze organiseren.

Onderzoek onderstreept

belang fietsen voor ouderen
Wezenlijk voor het behoud van zelfstandigheid. Eén van de

voornaamste conclusies uit een maandag gepresenteerd

onderzoek van de ouderenbond Unie KBO samen met de

Fietsersbond. Ouderen zien fietsen als punt van belang in

hun sociaal functioneren.

Het zijn de fysieke ongemak-

ken die ouderen soms de das

om doen. Die maken oudere

fietsers tot de kwetsbare ver-

keersdeelnemers. Dat wil ech-

ter niet zeggen dat iedere

oudere fietser extra gevaar

loopt in het verkeer. Een fitte

tachtiger kan een zekerderver-

keersdeel nemer zijn dan een

gestreste dertiger met rugpro-

blemen.

Voorde gezondheid van oude-

ren is fietsen buitengewoon

waardevol. Uitgaand van de

norm voor Gezond Bewegen is

regelmatig een ha If u urtje fiet-

sen in een rustig tempo pure

winst voor de gezondheid. Dat

betekent minder hart- en vaat-

ziekten en een toename van de

kwaliteit van leven. Uit het

onderzoek blijkt dat veel fiet-

sende ouderen zich gezonder

voelen dan de gemiddelde

Nederlander. Fietsen is gezond,

het is goed voor het milieu en

het is een ontspannen bezig-

heid. Een betere conditie leidt

bovendien weer tot minder

grote veiligheidsrisico's. De

conclusie is dan ook dat de

overheid en andere betrokke-

nen moet zorgen dat ouderen

die willen fietsen, dat ook zo

gemakkelijk mogelijk kunnen

doen.

De fiets bleek bij 55PI ussers

vooral gebruikt te worden voor

boodschappen, voor bezoekjes

aan vrienden en familie. De

fiets is dus zeker ook een niet

te verwaarlozen praktische

voorziening in het leven van

ouderen. Daarnaast wordt er

heel veel recreatief gefietst.

Fietsdiefstalrisico is een factor

die ook voor oudere fietsers

speelt. Uit verscheidene onder-

zoeken is bekend dat angst

voor fietsdiefstal een belang-

rijke reden is voor mensen
om voor sommige bestemmin-

gen de fiets te laten staan.

Bewaakte f ietssta Min gen

zijn dan ook een zinvolle

voorziening. Uit het onderzoek

komt duidelijk naar voren

dat gemeenten en provincies

meer moeten investeren in

rustige fietsroutes door

verblijfsgebieden in plaats

van fietspaden langs drukke

verkeersaders. Zeker in een

plaats als Zandvoort met haar

magnifieke duinlandschap

is een goed functionerend

fietspadennet van groot

belang.

SoPlussers zien seniorenstad

niet zitten

'Hoe wil ik wonen in de toekomst?'. Een cruciale levensvraag

voor de ouder wordende mens. De huidige soPlusser is niet

gesteld op collectieve woonoplossingen, voor hen is zelfstan-

digheid een groot goed. Dit blijkt uit het woononderzoek dat

het tijdschrift Zin opzette samen met TNS/NIPO.

Nederlanders tussen de 50 en

65 jaar hebben een eigen huis

en daar blijven ze het liefst zo

lang mogelijk in wonen. De

veelbesproken seniorenstad

ziet slechts drie kwart van de

ondervraagden zitten. Naar

verwachting van theoretici en

projectontwikkelaars zou de

zogeheten seniorenstad tot

een populaire woonvorm gaan

horen. Het representatieve

onderzoek van TNS/NIPO en

Zin onder 500 50-plussers

spreekt dit echter tegen.

In een seniorenstad of -wijk

wonen uitsluitend 50-plussers.

Juist die collectiviteit van een

seniorenstad vinden 50-plus-

sers niet aantrekkelijk. Liever

wonen zij met verschillenden

typen mensen, jong en oud, in

een wijk. J uist de diversiteit vin-

den zij aantrekkelijk; het letter-

lijk midden in het leven staan

is buitengewoon belangrijk.

Het slechte imago van een ver-

zorgingshuis of verpleeghuis

komt in dit onderzoek duide-

lijk naar voren. De beide woon-

en leefvormen zijn met 10%

het minst aantrekkelijk.

Inwonen bij de eigen kinderen

blijkt anno 2006 echt uit de

tijd te zijn: slechts 3% van de

mensen tussen 50 en 65 ziet

deze mogelijke woonvorm zit-

ten als ze ouder worden. Veruit

de meerderheid van de 50-

plussers zien het liefst jong en

oud "gewoon" door elkaar

wonen in hun wijk (81%).

50PIUS nu ook op
RTL4-teletekst

Senioren presenteren zich overal. Ook op hettv-scherm.

In de vorm van een tiental teletekstpagina's die

iedere televisiekijker ontvangen kan.

Informatie is overal. Nu ook

speciaal voor senioren en

wel 'achter' RTL4. Snel en

eenvoudigvoor iedereen op

te zoeken. Kies de zender

RTL4 en druk op de knop

teletekst. Op pagina 760

kunt u kiezen uit informa-

tiepagina's als Wonen,

Geld& Recht, Gezond heid&

Zorg en Vrije Tijd.

Ook staat er op

pagina 765 regel-

matig een nieuwe

"Uit-tip". Er wordt

geschreven over

allerlei actuele

zaken op het inte-

ressegebied van

5oPlussers. Dat kan uit-

eenlopen van bijzondere

gebeurtenissen tot handige

tips. De nieuwe rubriek

valt onder het kopje

'Lifestyle'. Het onderdeel

'50 Plus' is sinds 15 maart in

de lucht en wordt verzorgd

door de ouderenbond

ANBO.

€fa £>
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Gemeentelijke publicatie week 2$ - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 13 juni

en de verdere in week 24 door het college genomen
besluiten zijn 20 juni vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 juni. Op de

agenda staat:

1 Opening

2 Loting

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen notulen van 25 april en 30 mei 2006

6 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van raads-

lid

7 Hamerstukken:

a. Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappe-

lijke regelingen

1. Jaarverslag 200S en Begroting 2007

Afvalverwerking Zuid-Kennemerland

2. Jaarverslag Paswerk

b. Modernisering Wet sociale werkvoorziening

(WSW) van de gemeente Haarlem d.d. 21 januari

2006

c. Voorjaarsnota

d. Verordening klachtenbehandeling 2006

e. Jaarrekening 2005

f. Be rap

g. Aankoop gronden NS

h. Vaststellen 2e wijzigingsverordening Verordening

leges 2006 incl.toelichting.

i. Plan van scholen 2007/2008 - 2009/2010

j. Krediet Parkbuurt

8 Raadsvoorstel Middenboulevard

9 Reconstructie Zandvoortselaan

lOVersnelling nieuwbouw brede school LDC

11 Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappelijke

regelingen

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaanomig.30uuropen.Deagenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-

te agenda op de website. Van de definitieve agenda

zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-

baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale

Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-

baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en

22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,

ether FM 106,9).

Festiviteiten op het strand

In de vergadering van 30 mei 2006 heeft het college

van Zandvoort besloten conform advies van het

Ondernemers Platform Zandvoort d.d. 28 april 2006

de volgende dagen waarop collectieve festiviteiten in

2006 kunnen plaatsvinden, aan te wijzen: 2gjuli-

26 augustus - 2 september - 30 december.

Daarnaast heeft het college de dagen vastgesteld

waarop de drie incidentele festiviteiten per deelgebied

(totaal 5) op het strand kunnen worden gehouden. Het

overzicht ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het

gemeentehuis.

Inloopavond en start inspraak voorontwerp bestem-

mingsplan Middenboulevard

Bij de portefeuilleverdeling in het nieuwe college is

wethouder Marten Bierman als eerst verantwoorde-

lijke en wethouder Wilfred Tates als tweede man, voor

het project Middenboulevard. De komende raadsperi-

ode zijn deze wethouders de pol itiek-bestuu rlij k ver-

antwoordelijken en zullen het project begeleiden bin-

nen de kaders die doorde nieuwe gemeenteraad zijn

opgesteld.

In deze fase van het voorontwerp is het bestemming-

plan nog gebaseerd op het zgn. RFP (Ruimtelijk

Functioneel Plan). Hierdoor wordt ook impliciet ver-

wezen naar nota van uitgangspunten 2002 en de

Structuurschets 1996.

Aangezien in de raadsopdracht staat dat het RFP zal

moeten worden heroverwogen is het mogelijk dat het

ontwerpbestemmingsplan een (deels) andere ruimte-

lijke onderbouwing en daarmee gepaard gaande invul-

ling krijgt.

De belangrijkste punten waarop herbezinning van het

R.F.P. zal plaatsvinden zijn:

- Het karaktervan het stuk (meer een verkenning dan

een plan)

- Het beginsel van het duinmodel annex de balans

bebouwd -on bebouwd.

- De kwaliteitvan de openbare ruimte.

- De locaties en omvang van de toegedachte functies.

- Parkeren.

- Grondopbrengsten/grondexploitatie, verhaal- en

subsidiemogelijkheden.

Deze koerswijziging betekent wel, dat er verder

gewerkt kan worden aan het project op die onderdelen

waar het kan.

Voorontwerp bestemmingsplan:

Het voorontwerpbestemmingsplan "Middenboulevard"

bevat het gebied globaal gelegen tussen de

Jac. Heemskerckstraat, Zeereep, Thorbeckestraat,

Watertorenplein en Burg.. Engelbertsstraat.

In de lijn van de raadsopdracht zullen de locaties"het

Badhuisplein", "het Palacegebied" alsmede het

Watertorenplein (de zgn Polen) in ontwikkeling

worden genomen. In hetvoorontwerp-bestemmings-

plan zijn de ontwikkelingen door middel van

"Centrumfuncties'en "Woondoeleinden" met bij-

behorende voorzieningen direct bestemd. Dit

geldt ook voor de in het plangebied te handhaven

gebouwen.

De gebieden, waar de huidige situatie blijft gehand-

haafd - dus wordt bevroren - hebben een uitwerkings-

bevoegdheid gekregen. Een uitwerkingsbevoegdheid

wil zeggen, dat er een mogelijkheid is gecreëerd voor

de gemeenteraad om later met een uitwerkingsplan

te komen voor dat gebied. In dit geval heeft de gemeen-

teraad aan het college opgedragen, dat dit alleen

mogelijk is als 75 % van de eigenaren van de eventueel

benodigde woningen daarmee instemt. Dit geldt met

name voor het gebied "Favaugeplein e.o." Dezelfde

redenering is toegepast voor het gebied van het Burg.

van Fenemaplein (zeezijde).

Inloopavond +inspraak:

Voordat de inspraakperiode start, zal op donderdag

29 juni 2006 een inloopavond worden gehouden,

waarbij een ieder desgewenst een nadere toelichting

kan krijgen op de onderdelen en uitgangspunten van

het bestemmingsplan en de verdere besluitvorming.

Locatie: Raadhuis, Raadzaal - ingang Bordes,

Raadhuisplein- aanvang 19.00 uur - 21.00 uur.

Het plan ligt vervolgens overeenkomstig de bepalin-

gen van de inspraakverordening tijdens de openings-

tijden vanaf vrijdag 30 juni 2006 gedurende 6 weken

ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis en de

openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen

reacties schriftelijk worden gericht aan het college van

Burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een tele-

fonische afspraak maken met mevr. E. den Breejen,

mevr. L. van der Hek-Vermeerof de heer J.A Sand bergen

allen werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het

algemene nummer: 023 - 5740 100.

Bij het voorontwerpbestemmingsplan liggen ook de

volgende stukken ter inzage; de besluiten van burge-

meester en wethouders van de data 16 en 23 mei, het

deel van de raadsopdracht inzake de Middenboulevard,

de bewonersbrief en het raadsvoorstel over de

Middenboulevard.

Bouwverordening 2006
In de vergadering van 3omei20o6heeftdegemeen-

teraad van Zandvoort de nieuwe "bouwverordening

2006" vastgesteld onder gelijktijdige intrekking

van de oude "bouwverordening 2004". Deze ver-

ordening treedt in werking op 1 juli 2006 en ligt

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis van

de gemeente Zandvoort, Swalüestraat 2 te Zandvoort.

De nieuwe verordening betreft de tiende serie van

wijzigingen van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten. Deze publicatie vindt plaats naar aan-

leiding van het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van

de Gemeentewet.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de

Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van

de agendapunten die op 27juni 2006 aan de gemeen-

teraad tervaststelling worden voorgelegd en die finan-

ciële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden

tot en met 27 juni 2006 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd
- Koninginneweg 19 te Zandvoort, vernieuwen serre

en balkon, ingekomen 09 juni 2006, 2006-1 09 Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of

vrijstelling worden verleend dan zal dit worden ge-

publiceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar

indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Wilhelminaweg 42, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen 30 mei 2006, boom veroorzaakt

overlast, wel herplantplicht.

- Max Euwestraat 66, 1 conifeer, aanvraag ingekomen

31 mei 2006, boom veroorzaakt overlast, wel

herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Evenementenvergunningen verleend

Een evenementenvergunning is verleend voor:

- een rommelmarkt op 16 juli 2006 in de Potgieter-

straat, Genestetstraat, Da Costastraat en het

Ten Kateplantsoen te Zandvoort (verzonden op

14 j uni).

- een drietal braderieën op 16 juli, 30 juli en 20 augus-

tus 2006 op het Burgemeestervan Fenemaplein te

Zandvoort (verzonden op 13 juni).

- het houden van het evenement "Protest Beach

Happening" bij Strandpaviljoen Booker op woens-

dag 12 juli 2006 van 19:00 uur tot 24:00 uur (ver-

zonden op 14 juni).

- de Kortebaandraverij op 20 juli 2006 op de Zeestraat

te Zandvoort. De vergunning is aan de organisatie

(verzonden op 15 juni 2006).

- een straatbarbecue op 15 juli 2006 in de Jan

Steenstraat en de Van Ostadestraat te Zandvoort

(vergunning verzonden 16 juni 2006)
- een kleinschalig theater en disciplinaire kunsten fes-

tival op het strand van 29 juni tot en met 2 j uli 2006

ter hoogte van strandpaviljoen 27 te Zandvoort

(vergunning verzonden op 16 juni 2006).

- een roeiwedstrijd georganiseerd door de

Zandvoortse Reddingsbrigade ter hoogte van

Reddingspost Piet Oud op 26 augustus 2006

(vergunning verzonden op 16 juni 2006).

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zien ingen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een

dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen,

vertoningen op of aan de weg, het houden van

optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur,

ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten,

dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester

te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Gemeente vraagt uw mening
De gemeente Zandvoort wil graag weten wat de ingezetenen denken

en vinden over genomen en te nemen besluiten. Daartoe heeft

de gemeente onlangs een nieuw instrument in de arm genomen:
het Digipanel.

Via Digipanel worden een paar keer

per jaar de meningen gevraagd van

de leden. Ook u kunt zich aanmel-

den als panellid. U wordt gevraagd

uw mening te geven over een uit-

eenlopend aantal onderwerpen via

een korte enquête op Internet. De

onderwerpen zijn legio en kunnen

met van alles te maken hebben,

van leefbaarheid in de buurt en

onderhoud van de openbare ruim-

te, via sport- en cultuurdeelname

tot gemeentepolitiek enz.

Het college heeft ingestemd met
een proeftijd van één jaar, waarna

er geëvalueerd zal worden. Door

deze manier van werken krijgt het

college in zeer korte tijd veel gege-

vens en kan het daarnaar hande-

len. Naar verwachting kan de eer-

ste enquête in september of okto-

bergehouden worden.

De gemeente is op zoek naar

Zandvoorters die zich aan

willen melden voor het panel.

Om deel te kunnen nemen
gelden slechts enkele voorwaarden:

u bent inwoner van de gemeente

Zandvoort, u bent 18 jaar of ouder

en u beschikt overeen e-mailadres

en een internetverbinding. Voor

meer informatie over het Digipanel

kunt u contact opnemen met
mevrouw Danny van der Reep van

de werkeenheid Communicatie,

telefonisch te bereiken onder num-

mer 5740100, of via e-mail:

d.van.der.reep@zandvoort.nl
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»£' Ram
'*£ 21,' mrt. - 20 apr.

De komende week staat in het

teken van verlies, Rammetje. Je

moet een oude kleine-meisjes-

droom opgeven of je raakt een

dierbaar persoon kwijt. Jammer,

maar daar is nu eenmaal niets aan

te doen.

^ Stier

£ jj 2i april -20 mei
Je hebt je de afgelopen maanden

zo op je werk gestort datje als het

ware met oogkleppen op hebt

rondgelopen. En waarschijnlijk had

je ook oordopjes in. Iemand wil je!

En hij is nog leuk ook!

Tweelingen

2i mei -20juni

Stilzitten is niets voorjou.dat weten

we. Maar zoals je nu bezig bent is

toch werkelijk overdreven. Neem

dus even wat gas terug en wees

een beetje zuinig op jezelf. Dan kun

je er weer keihard tegen aan!

*' Kreeft

21juni -22juli

Kijk uit voor een Schorpioen in je

omgeving. Zij ziet groen en geel

van afgunst en ze gunt jou

het licht in de ogen niet. Het

vervelende is dat jij je van geen

kwaad bewust bent. Let een

beetje op!

Leeuw
£* 23juli - 22 aug.

Heibel opje werk. En a Is je je kop-

pie er niet bij houdt, delf jij het

onderspit. Wacht niet lijdzaam op

de dingen die komen gaan, maar

maakje collega's en je baas duide-

lijk wat voor vlees ze in de kuip

hebben.

jg^ Maagd

23 aug. - 22 sept.

Je hebt het vast al gemerkt,

Maagd. 2006 is helemaal jouw

jaar en de komende tijd maakje

een compleet nieuwe start. Dit is

het moment om knopen door te

hakken. En dat weetje.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Oh, wat is het toch fijn, om een

Weegschaal te zijn. Jij vindt het

leven verrukkelijk en je beschouwt

jezelf als de kroon van Gods schep-

ping. Zelfvertrouwen heb je niet

nodig en dat is weleens goed.

Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Positief blijven deze week! Ook

al kost dat je veel moeite. Het

kan best opluchten om af en toe

groen van jaloezie te zijn of met

afgunst te reageren op mensen,

maar wees niet al te negatief,

Schorpioentje.

Boogschutter

23 nov. - 21 dec.

Er ligt een financiële meevaller in

het verschiet. Dat komt mooi uit,

want jij bent zo'n vrouw die aan

het eind van haar geld altijd

nog een beetje maand over heeft.

Leg jezelf hiermee lekker in de

watten.

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Oude frustraties steken de kop op

waardoor je overhoop komt te

liggen met je familie. Harteloos, vind

je hun reactie. Maar zelf word je ook

depri van die oeroude koeien waar

niemand meerop zit te wachten.

Waterman
2ijan. - igfeb.

Tot nu toe is het jaar 2006 niet

bepaald een groot feest geweest.

En dat gaat het deze week ook niet

worden. Je hebt de afgelopen

maanden niet echt geluk gehad,

maar volgende week gaat het

tij keren

J *" Vissen

^ 20feb. - 20 mrt.

Je zit emotioneel op een droogje.

En dat isje eigen schuld. Je voelt

je een beetje alleen, maarje onder-

neemt ook helemaal geen actie

om nieuwe vrienden te maken.

Houd hiermee op en onderneem

weer wat.

Dier van de week
Deze week een grote bruine slanke dame.

Frey3 heet ze en ze houdt van heel veel ren-

nen en spelen. Dat is natuurlijk hartsikke leuk,

maar het kan bij haar ook wel eens lastig zijn.

Als je in het bos loopt en ze ziet een andere

hond, dan komt ze echt niet meer. Maar ze is

in ieder geval sociaal met andere honden. Ze

moeten wel een beetje stoer zijn, want zij is

zelf ook wel stoer. Kleine bange hondjes gaat

ze gewoon pesten.

Met Freya moetje echt super creatief zijn. Ze

is superslim en is snel verveeld. Als ze de ene

keer komt met een koekje, denkt ze de vol-

gende keer. Bedenk maar iets leukers voor me
om naar je toe te komen. Freya luistert heel

goed als je haar aan de lijn hebt. Als je maar

koekjes bij je hebt!!! Freya kan wel even alleen

zijn, maar dan moet ze natuurlijk wel eerst

lekker rennen. Katten vindt ze superinteres-

sant, ze loopt er steeds achterna. Dus ze kan

waarschijnlijk wel met een kat die van zich af

slaat, als hij het zat is. Wie heeft er veel ener-

gie, geduld en is creatief en heeft

ruimte voor deze lieve schat?

Kom gerust even kijken in het

dierentehuis in Zandvoort.

Geopend van maandag tot en met

zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Tel: 5713888,

www.dierentehuiskennemerland.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te

vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor

in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5 7 4 1 9

6

1 6 5

1 8 2

9 5 8 1

8 6 4 3

2 5 4 8

4 5

*o
Oplossing sudoku week 20

4 7 5 3 9 6 1 8 2

9 2 8 1 5 7 6 3 4

1 6 3 4 2 8 5 7 9

6 8 4 2 3 9 7 1 5

2 1 7 5 6 4 8 9 3

3 5 9 7 8 1 2 4 6

8 4 2 9 1 5 3 6 7

7 3 1 6 4 2 9 5 8

5 9 6 8 7 3 4 2 1

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Spinazie-aspergesalade met Parmaham en
dressing van blauwaderkaas

Lunchgerecht voor 4 personen.

Voorbereiding:

Schil de asperges en kook ze

beetgaar. Laat ze uitlekken en

afkoelen in een vergiet. Verhit

de grill op de hoogste stand.

Kook de eieren 8 minuten,

spoel ze koud, pel ze en snijd

ze grof. Snijd de afgekoelde

asperges in schuine stukjes.

Bereiding:

Snijd de plakjes ham één keer

over langs doorengrillzeop

een bakplaat ca. 15 cm onder

het grillelement knapperig.

Laat ze op keukenpapier afkoe-

len. Pureer in een blender de

kaas, de azijn, de slagroom, de

olie.de mosterd en de tijm tot

een licht romig mengsel en

breng op smaak met zout en

peper. Was de spinazie en

droog ze in een slacentrifuge.

Meng in een grote kom de spi-

nazie luchtig met de eieren,

asperges en zoveel dressing

dat de salade luchtig blijft.

Verdeel de salade over borden

of kommen en schikde knap-

perige ham erop. Bestrooi met

de peterselie. Lekker met

geroosterd maïsbrood en

boter.

Gk

Benodigdheden:
• 8 beetgaar gekookte

asperges

• 2 eieren

• 120 gr. Parmaham, in

dunne plakjes

• 75 gr. blauwaderkaas

(Roquefort, Gorgonzola,

Blue Stilton, Danish Blue)

• 1 etl. wittewijnazijn

• 3 etl. slagroom

• 1 dl. olijfolie

• 1 thl. Dijon mosterd

• 1 thl fijngesneden

verse tijm

• zout

• zwarte peper uit de

molen

• 250 gr.jonge spinazie

• 1 etl. fijngesneden

peterselie

Voetbal

2e Oude Halt Straatvoetbaltoernooi weer succes

Op 17 juni 2005 organiseerde een aantal vaders het oude halt

straatvoetbaltoernooi. Een spontaan idee werd omgezet in een

heerlijke dag waar iedereen met plezier op terugkeek.

Afgelopen zaterdag werd het

voor de tweede maal een suc-

ces. Ruim 120 blije kinderen,

vrolijke gezichten bij de ouders

en iedereen die erbij kwam kij-

ken. Over die belangstelling

konden de organisatoren ove-

rigens niet klagen. Men schat

het aantal bezoekers op circa

500 (!) waarmee dit evene-

ment een bijzondere waarde

heeft voor sponsoren.

Schaken

Het Oude Halt Straatvoet-

baltoernooi

staat in het

teken van de

Johan Cruijff

Foundation

en het opge-

haalde geld

wordt naar

deze organi-

satie overge-

maakt. Dit

jaar kunnen de organisatoren

een bedrag van €538 overma-

ken. Komend jaar zal weer een

zaterdag in juni gereserveerd

worden voor het derde toernooi.

Chess Society pakt brons op finaledag bekertoernooi

Het bekerviertal van schaakclub Chess Society Zandvoort heeft

de unieke reeks in de Noord-Hollandse beker met een fraaie

derde prijs afgerond. De Zandvoortse cupfighter verloor welis-

waar vorige week zaterdag de halve finale, doch herstelde zich

prima in de troostfinale tegen het veel sterker geachte

Heemstede. Na al eerder geschiedenis geschreven te hebben

met een vierde plaats in de eerste klasse, kan er na deze unieke

bronzen plak in de beker met recht gesproken worden van het

beste resultaat ooit in de rijke Zandvoortse schaakgeschiedenis.

Het team van Chess Society

bestaande uit: Chris van

Bockel, Olaf Cliteur, Leo

Keesman en Dennis van der

Meijden dat uit 45 teams tot

de laatste vier was doorge-

drongen, hield er vorige week

zaterdag tijdens de finaledag

in Zaandam ernstig rekening

mee dat er niet meer in zou zit-

ten dan de vierde plaats. De

andere 3 deelnemers Heem-
stede, HWP Zaandam en het

Alkmaars Schaakgenootschap

waren immers alle drie hoog

geëindigd in de promotieklasse

en op papier een stuk sterker.

De loting voor de halve finale

koppelde Chess Society aan

Zaandam. Ondanks het klas-

senverschil leverde Chess een

goede strijd. Keesman verde-

digde zich dapper.doch verloor.

Geluk voor Chess was dat dit

aan het vierde bord was, het

bord waarvan de uitslag als

eerste vervalt bij een eventu-

eel 2-2 gelijkspel. Ook bij Van

Bockel ging het echter mis.

Toen na ruim drie uur spelen

Van der Meijden capituleerde

was het bekeravontuur offici-

eel ten einde.

Ook Cliteur had de zaak op een

onnatuurlijke manier proberen

te forceren en kon niet voorko-

men tegen zijn eerste verlies-

partij van het seizoen aan te

lopen. De strijd om het brons

bracht 's middags een heuse

derby op het programma:

Heemstede, de nummertwee
uit de promotieklasse. Op het

vierde bord trof Keesman het

weer niet. De Zandvoorter die

er persoonlijk verantwoorde-

lijk voor was dat Chess in april

de kwartfinale in Hoorn over-

leefde, verloor. Chess bleef

natuurlijk in de race door het

feit dat deze verliespartij ver-

valt bij een 2-2 stand. Cliteur

zette bekwaam tegenstander

Van Zanten van tafel en daar-

mee was de burenruzie weer

in evenwicht. Van Bockel ver-

loor, het was echter Van der

Meijden die met een zeer

fraaie overwinning op Anne
Brandsma, het Zandvoortse

feest inluidde. De 2-2 eind-

stand werd immers omgebo-
gen in een 2-1 overwinning

waarmee de derde prijs mee-

genomen werd naar de bad-

plaats.

De adverteerders van deze week

Futsal

TFA grote winnaar

futsaltoernooi
Afgelopen zaterdag is het 37e futsaltoernooi van SV Zandvoort

weer ten einde gekomen. Traditiegetrouw werd toen in vier

finales uitgemaakt wie in de verschillende klassen de winnaars

van 2006 zouden worden.

Circa zes weken heeft de

Korverhal in het teken gestaan

van het jaarlijkse futsaltoer-

nooi van SV Zandvoort. Via

voorronden werden de acht

finalisten in de vier klassen

bekend en die hebben afgelo-

pen zaterdag uitgemaakt wie

er kampioen werd. In de'Eerste

klasse'werd Café Oomstee na

verlenging met 2-1 kampioen.

De 'Hoofdklasse' werd een

prooi voor de kampioen uit de

'Eredivisie' van vorig jaar:

Schoffies. Zij waren met 5-4 in

de verlenging te sterk voor Poel

& v.d. Putten. In de 'Eerste

divisie'ging de titel naarSack

Time dat Aurora vernederde

met 3-12. Grote kampioen

van de 'Eredivisie' werd

Total Football Agency (TFA)

met spelers van de Kon. HFC.

In een zeer onderhoudende

finalewedstrijd wonnen zij

van de jonge spelers van

Grandcafé Danzee en hebben

laten zien dat de verloren

finale van vorig ja ar een 'klein'

foutje was.

TFA in de verdediging tegen Danzee

Indelingen SV Zandvoort

Het KNVB districtWest I heeft

de indelingen bekend gemaakt

voor het voetbalseizoen 2006/

2007. Het eerste zaterdag-

elftal van de SV Zandvoort

zal spelen in de 2e klasse A met

als opmerkelijke nieuweling

Marken. Een team dat enkele

jaren geleden nog uitkwam in

de hoofdklasse.

Het zondagelftal van SV Zand-

voort is ingedeeld in de 4e klas-

se D met zeven tegenstander

uit de gemeente Haarlem.

Daarbij ook het elftal van d

nieuwe fusieclub Olympia

Haarlem, een nieuwe omnis-

portvereniging die gevormd is

uit DCOJYBBen DSC'74.

De indelingen zijn als volgt:

Zaterdag West I, 2e klasse A:

Aalsmeer (nieuw), Castricum,

EDO, Kennemerland (beiden

Haarlem), EVC (Edam), HCSC
(Den Helder), Marken (nieuw),

Monnickendam, Wieringer-

meer (nieuw), Zandvoort, ZC FC

(Zaandam) en ZOB (Zuidoost

Beemster).

Zondag West 1,4e klasse D:

De Brug, DSS, HYS (nieuw),

Olympia Haarlem (nieuw),

Ripperda, Schoten (allen uit

Haarlem), Bloemendaal, BSM
(Bennebroek), DIOS (Nieuw-

Vennep), DSOV (Vijfhuizen),

Zandvoort en Zwanenberg.

Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNC Groep

Danzee

De Boulevardschaar

Dorsman Assurantiën

Fairy Golf

Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Kroon Mode

Meijershof, Restaurant

Monuta

Nova College

P.van Kleeff

Pluspunt Boomhut

Schoonheidssalon Claudia

Toerkoop Zonvaart

Trade Ard

Van derValk & Swart

notarissen

Van Schaik, makelaar

Vrijenhuizenmarkt.nl

Wander & Karin

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Alive

Zandvoort Optiek

Strandpagina

-3 Ganpati

09 Club Maritime

11 Boom

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen Jeroen

23 Club Nautique
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Makelaars O.G.

CENSE
iwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

funda

MARISSTRAAT 15 ZANDVOORT

• Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren

hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken,

2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

• Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing

• Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren

• Woonopp. ca. 75 m 2
,
perceelopp. 1 12 m 2

Vraagprijs: € 249.500,-

TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4)

met fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer
• Eigen parkeerterrein en inpandige berging

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: €249.000,-

-kj.

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87 MtHvmriK
vuur

HOCEWEG 74 ZANDVOORT

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900

• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers

en een zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 220 m 2
, zomerhuis ca. 80 m 2

• Perceeloppervlakte 338 m 2

Vraagprijs: € 695.000,-

STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

• Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3 e etage

gelegen met berging in de onderbouw
• Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.

apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

• Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 195.000,-

¥V'

, J.P.TH IJSSEWEG 22 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage

• Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen

• Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
• Volledig wonen op de begane grond

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 110 m 2
,
perceelopp. 652 m 2

Vraagprijs: € 649.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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P7 Schooldirecteur vertrekt

Heden en Verleden Sport
P15 90 jaar Gereformeerde Kerk P23 Zwemvierdaagse

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Discussie over verkeerssituatie Boulevard Barnaart:

Voorrang of niet?

Een ingezonden brief over de

verkeerssituatie op de Boule-

vard Barnaart, heeft nogal

wat voeten in de aarde gehad.

Als eerste reageerde Nico

Paap van Verkeerscentrum

Zandvoort. Hij hield een heel

pleidooi waaruit bleek dat het

verkeer van Bloemendaal

richting Zandvoort, voorrang

zou moeten verlenen aan het

verkeer dat uit de parkeervak-

ken de weg op rijdt.

Door Joop van Nesjr.

Deze bewering ging gepaard

met nog een bonte uitspraak.

"Vanaf de eerste afslag, kan

het verkeer richting Zandvoort

'gewoon'80 kilometer per uur

rijden. Na iedere afslag moet

namelijk de snelheidsbeper-

king (60 k/u) worden her-

haald", aldus Paap. Dit ging uw
verslaggever iets te ver en hij

Is dit een kruising of niet? De

ging zijn licht opsteken bij de

gemeente Zandvoort. Daar

was de deskundige voorlopig

niet aanwezig maar de provin-

cie, als wegbeheerder van de

N200, zou meer uitsluitsel

kunnen geven. Ondertussen

ook maar even ons licht op-

gestoken bij de verkeersdes-

kundige van de regiopolitie

Kennemerland. Hoewel woord-

voerderJaap Hage ons door-

meningen zijn verdeeld

stuurde naar de wegbeheer-

der, liet hij wel de politiedes-

kundige naarde beweringen

van Paap kijken. Deze deskun-

dige gaf hem helemaal gelijk.

Provincie

Na een dag kwam er dan ant-

woord van de provincie. Deze

waren het niet vol ledig oneens

met onze plaatsgenoot: "De

N200 heeft een verhoogde

aanleg. Bij de parkeerterreinen

is gekozen voor zogenaamde

plateaus en niet voor drem-

pels/haaientanden. Het pla-

teau is daar aangelegd waar
ook een kruispunt is. De poten

die er op uit komen zijn dus

gelijkwaardig en dat betekent

dat rechtsvoorrang heeft. Het

plateau heeft een andere kleur

welke doorloopt naar de par-

keerterreinen. Daarmee vormt

het optisch een geheel.

De snelheidsbeperkende bor-

den hoeven niet herhaald te

worden als er geen sprake is

van nieuw verkeer. Het verkeer

dat van de parkeerterreinen

komt is geen nieuw verkeer,

want ze zijn al eerder op de

weg geweest. Ze weten dus

van de maximum snelheid.

Verder is de weg zo aangelegd

dat de maximum snelheid min

of meer afgedwongen wordt.

Vervolg zie pag. 9

Coalitie aan de hand van wethouder Bierman
naar voorontwerp

bestemmingsplan Middenboulevard

De Mannetjes

Winkels

op zondag dicht?

'MKB:

meest MKB-onvriendelijke

organisatie

van Nederland'

V J

Bij aanvang van agendapunt

8 van de raadsvergadering van

afgelopen dinsdag werd al

meteen duidelijk dat ten aan-

zien van de beloften die de

WD en OPZ voor de verkiezin-

gen hadden gedaan, het

terugdraaien van de besluiten

aangaande de Midden-

boulevard, niet zo ver zullen

kunnen gaan als zij wel zou-

den willen. Een amendement
van de VVD, ingediend door

Jerry Kramer, werd na een

lange schorsing van tafel

gehaald voor een veel minder

verstrekkend amendement
dat door de meerderheid van

de raad kon worden gesteund.

Kramer noemde het Ruimtelijk

Functioneel Plan (RFP), dat

vorig jaar werd vastgesteld,

niet meer dan een ruimtelijke

functionele verkenning. Ook
willen de liberalen de peil

datum van 1 januari 2005 die,

ter bescherming van de bewo-

ners is opgenomen in het

Garantieplan voor de Midden-

boulevard, uit dat plan halen.

Tevens was de rol van Vesteda,

investeerderen partnervan de

gemeente, volgens Kramer niet

geheel duidelijk.

Vervolg zie pag. 5

Traéë Aré

Peugeot 306 Cabrio 1 .8 Roland Garros

b.j. 1996, 109500km, €5950

nu €5450 SlOTflD

WWW.TRADE-ARD.NL

Xm
Boptpam
®BFloon

Geldig t/m zondag 2 juli

• Fijn volkoren brood

heel gesneden € 1,50

• Pizzabroodje € 1,50

Nieuw in het assortiment:

• Chocoladecroissant € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Melding of klacht

over iets in de gemeente?

Geef het door aan de meldlijn

(O23) 57 40 200. Gemeente Zandvoort

Q
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Familieberichten

"Mam je stoel staat klaar!

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor

al haar liefde en zorg voor haargezin en anderen,

delen wij u mede dat van ons is heengegaan

mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,

oma en overgrootmoeder

Loes - Leuntje - Logmans-
van Duivenboden

15 februari 1920 17 juni 2006

Piet Logmans

Loes en Rob
Ronald

Christopher, Kevin, Melissa

Mare
Cristy, Tess

Peter en Marianne

Rick

Bobby

Linnaeusstraat 5-2

2041 BP Zandvoort

Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtig-

heid in besloten kring plaatsgevonden op donderdag

22 juni in crematorium Westrveld te Driehuis.

Huil niet omdat ik er niet meer hen,

Maarglimlach omdat ik er was.

Omringd door diegenen die hem lief waren,

is na een moedige strijd, overleden mijn lieve man,

onze vader, schoonvader en opa

Cees Terol
Cornelis Martinus

* Zandvoort,13 juni 1942 t Zeist, 21 juni 2006

Riet Terol - van Engelen

Arjan en Aafke

Lize Mare

Martijn en Erna

Carlijn

Laan van Vollenhove 2103

3706 GT Zeist

De crematieplechtigheid vond plaats op 27 juni in het

bijzijn van familie, vrienden en bekenden.

Vaarwel Cees
en een behouden vaart,

We hebben bewondering voor de wijze waarop jij

je ziekte gedragen hebt.

We houden van je...

Familie van Engelen,

vrienden en bekenden.

Aan veel ziekten heeft Ton geleden.

Met grote moed heeft hij voor

z 'n gezondheid gestreden.

Altijd dapper, liefdevol voor het leven,

met vrienden, huren, familie en gezin.

Dat was zijn grotegebeuren; zijn gewin.

Maarten Teunis Hellingman
Ton

Wormerveer, 23 oktober 1938

Zandvoort, 22 juni 2006

Stans Hellingman-Woudman
Martin en Anita

Linet en Evert

Laura en Rob

en kleinkinderen

Linnaeusstraat 5-01

2041 BP Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 27 juni plaatsgevonden

Burgerlijke stand

17 juni 2006 -23 juni 2006
Geboren:

Famke José ph in e, dochter van: van den Berg, Mark

Johan en: Bernhard, Laura.

Nick Wilfred Sijbren, zoon van: Kamphuis, Mi ke

Wilfred en: Smit, Jenny.

Nathan, zoon van: Lemson, Matthieu en: van Esveld,

Nicole.

Maxim Codi, zoon van: Hoezee, Menno en:

Molenaar, Meta.

Dylan Bartholomeus Johannes, zoon van: van Roon,

Dennis en: Westerman, Priscilla.

Gehuwd:
Molenaar, Erik en: Minden, Iris Christine José.

Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs, Brigitte.

La uwen, Dan iel en: van Schee rs, Suzanne.

Overleden:

Duivenvoorden, Boudewijn, oud 52 jaar.

Logmans geb. van Duivenboden, Leuntje, oud 86 jaar.

Cabri, Rudy Augustave, oud 82 jaar

MoflüM <? Westerveld en Van Beek
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Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

Juni/Juli Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 29 ^B 02.41 06.49 15.08 19.22

Vr 30 - 03.09 07.29 16.00 20.00

Za 1 ^B 03.50 08.08 16.20 20.33

Zo 2 - 04.20 09.00 16.28 21.08

Ma 3 ^B 04.59 09.39 17.08 21.59

Dl 4 - 05.39 10.29 18.20 23.10

Wo 5 ^B 06.28 11.29 19.09 23.57

Do 6 - 07.40 12.49 20.09 -

^^h^

Kerkdiensten
*

ZONDAG 7 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Ju//anaweg
10.00 uur mw. G. Bijl uit Beverwijk

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuweriken/aan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur dhr. P, van der Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra ir

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Help Rode Kruis

Zandvoort helpen
Verscholen achter woonhuizen ligt hun gezellige onderkomen.

De activiteiten van het Rode Kruis Zandvoort zijn veelomvat-

tend. Toch is uitbreiding en versterking nodig; afgelopen zater-

dag op de 'Open Dag' was het hoe en waarom ervan te zien.

door Ton Timmermans

"Kom ons helpen!". In de gang

van het voormalige schoolge-

bouw ontvangt Ma rtineJoustra

bezoekers van de Open Dag.

Evenals haar collega Elly Keur

is zij gestoken in de smetteloos

witte kledij van het Rode Kruis.

Martine heeft 'de medische

tak' van afdeling Zandvoort

onder haar hoede, terwijl Elly

de bezigheden in de 'sociale

groep' regelt. Het Rode Kruis is

van plan in septemberte star-

ten met een kersverse afdeling

die zich op de jeugd vanaf elf

jaar richt. "Dat betekent dat wij

jongeren van rond de elf jaar

in de jeugd-EHBO gaan oplei-

den en andere leuke activitei-

ten met ze gaan doen", zegt

Marion Schouten die dit Rode

Kruis-onderdeel gaat coachen.

Het Rode Kruis Zandvoort mist

vrijwilligers, vandaar dat ze

met deze open dag nadrukke-

lijk haar gezicht wil laten zien.

Er zijn in de vereniging een

groot scala aan activiteiten.

Zoals prominent aanwezig zijn

in zowel het dorp als op het

circuitpark. Dat gaat van

EHBO-diensten tot klaverjas-

sen in het verzorgingstehuis

aan toe. En alles wat daar-

tussen ligt. Ook het specialis-

tisch vervoer van mensen naar

het vakantieschip Henri

Dunant hoort regelmatig

tot het takenpakket van het

Zandvoortse Rode Kruis.

"Het gaat goed met het

Zandvoortse Rode Kruis, maar

we missen wat vrijwilligers als

lid, zeker nu Zandvoort ver-

grijst", vindt Marion. De leden

zijn steeds aanwezig bij aller-

lei evenementen in het dorp,

bij welfarewerk en op het cir-

cuitpark. De vrijwilligers doen

heel divers werk. Zo zijn er

mensen die rummikubben of

klaverjassen in het verzor-

gingshuis Huis in de Duinen.

Of leden die met de ambulan-

ce op het circuit staan. Of soci-

ale projecten opzetten en coa-

chen. Elly Keurvalt bij: "Het is

echt niet zo'n stoffige bedoe-

ning als het lijkt". Geïnteres-

seerden kunnen zich melden

bij Martine Joustra, telefoon

5730297

Zandvoortse patat krijgt

predicaat heerlijk

Zandvoort heeft de naam een patatdorp te zijn. Daarnaast

claimt het dorp de tweede grootste badplaats van Nederland

te zijn. Dat die twee feiten goed samen kunnen gaan bewijst

de praktijk van alle dag. Zolang de aangeboden waar maar
kwaliteit heeft.

door Ton Timmermans

"Heerlijk, krokant van buiten,

zacht van binnen." Eigenaar

Robert Slag van snackbar

Het Plein aan het Kerkplein in

hartje Zandvoorts is trots

met het bereiken van de 8e

plaats. Het ANWB-blad De

Kampioen stuurde in 2005 een

ploeg langs de Nederlandse

badplaatsen om uit te testen

waar de lekkerste frites te

krijgen is. Het testteam

bestaande uit voedingsdes-

kundigen en patatliefhebbers

letten op smaak, beet en

temperatuur.

Cartoon Hans van Pelt

Eén van de patatzaken die door een testteam van de ANWB werd bezocht

Bij verantwoord frituren is de toeristen. Een bezoekersaantal

staat waarin het frituurvet ver- dat bewijst dat veel mensen
keert cruciaal. Het zogeheten graag komen ontspannen in

transvet dat tijdens een (te Europa's 'achtertuin'. Velen

lang) bakproces ontstaat, heeft combineren de frisse zeelucht

een negatieve invloed op graag met een zak patat.

WÖftÖT VERWACHT, rr

ITALIA ZAN&VOORT

hart- en bloedvaten. Daarom

wordt het frituurvet bij de

Zandvoortse snackbar mini-

maal om de paardagen ver-

verst. "Afhankelijk van de druk-

Uit het landelijk kustonderzoek

van de ANWB blijkt dat maar

9 van de 50 van het vorig jaar

bezochte patattenten goed uit

te en het gebruik van het vet de bus komen. Hoewel de

gebeurt dit soms zelfs dage- patat van snackbar 'Het Plein'

lijks"verzekert Robert Slag. Dus in Zandvoort 'heerlijk' bleek,

moet de kwaliteit van het was het ook de vetste,

zakje-mét in het oog gehou- "We bakken nu dan ook in

den worden. De laatste tijd vloeibaar en plantaardig fri-

wordt vanwege de kleinere tuurvet, toen die keurmeesters

hoeveelheid verzadigde vetzu- hier waren nog niet," aldus

ren in Het Plein met vloeibaar

frituurvet gewerkt, iets wat de

gezondheid ten goede komt.

Een gouden combinatie:strand-

Slag. Ook de duurste patat

bleek in Zandvoort te vinden:

'Sandwich to go' vroeg €2,30

(!) voor een frietje mét. De

gezondste friet word overigens

vertier en patat. Jaarlijks trekt gegeten in Scheveningen. Dus,

Zandvoort zo'n vier miljoen Zandvoort, let op uw zaak...

Column
Alstublieft nooit doen

in Zandvoort

Zo nu en dan komt het ervan.

Gaan we een lekker stuk wan-

delen. Langs het strand. Het is

op deze dag sisheet. Al om
negen uur staat de zon te knet-

teren aan de hemel. Stevig

doorstappend beseffen we
hoeveel geluk we hebben om
in Zandvoort te wonen. Lekker

langs de beach lopen. Zonder

eerst in de file te hoeven staan.

Na een fikse wandeling smaakt

de koffie en, zowaar, gratis

water, heerlijk. De terugweg

is moeizamer. Het zand mul.

De opgang omhoog nóg erger.

Puf, puf. Héét...Niet klagen.

Conditie!! Al uit de verte horen

we het alarm. Een indringend

geluid. Zal wel een auto zijn. Ja

hoor, een dikke BMW is de oor-

zaak. Knipperlichten wijzen het

obstakel aan. Staat nog net een

puntje in de schaduw van een

riante villa. Een Duitse dame
staat naast de auto. Binnenin

een huilend kind. Op en top

verdrietig uiteraard. Mama (of

Papa) wég en de deuren op

slot. Het raam wél op een kier.

De dame zegt sussende woord-

jes. In het Duits. "Schande!!",

sissen we beiden. "Ik ga haar

moeder zoeken!". Mijn vriendin

spurt de afgang weer naar

beneden op zoek naar ouders.

Met mijn mobiel onder hand-

bereik wacht ik nog even af.

112 bellen? Wachten? Wat te

doen. ..Paar minuten later stormt

vriendin weer naar boven.

"Geen ouders te vinden", hijgt

ze, "twee tenten afgegaan."

Een furieus briesende dame
stormt op de auto af met

een anonieme brandweerman

(blijkt later) in haar kielzog.

"Schande, wat een ouders", gilt

ze boos, "breek ópen die kar.

Dat arme kind!" Net als er actie

wordt ondernomen rent een

dame de Boulevard af. Zwaaiend

met sleutels en "joehoe" roe-

pend. Jaha. De ontaarde moe-

der.. ..Ik zal even niet herhalen

welke woorden ze naar haar

hoofd geslingerd krijgt. In

slechts een halve minuut! Da's

niet mis en niet voor herhaling

vatbaar. Eén goeie raad: Al

slaapt je kind, la at haar nooit

alleen in de auto achter. Voor

je het weet gebeuren er de

ergste ongelukken.
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2 Italia a Zandvoort,

Circuit Park Zandvoort.

3-7 Zandvoortse Zwem
4-daagse.

Binnenzwembad van

Center Parks, dagelijks 18.00-21.00 uur.

Deelname €5.

/

7-9 All Dutch Porsche Days,Circuit Park

Zandvoort. Het gehele weekend

staat in het teken van alles wat maar

met Porsche te maken heeft.

9 Kerkplein Concert:

Concert voor klein en groot

Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop

collecte voor de restauratie van het

unieke Knipscheer kerkorgel).

Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex

Vermeulen.

16 Wielerronde Zandvoort.

Tussen 10.30 uuren 20.00 uur o.a.

jeugdkoers/damescours en

vanaf 15.30 uureen prof cours.

Na 18.30 uur een solexrace.

20 Paardenraces

Zeestraat

21 -30
1 Kermis

Op het terrein van Circuit Park Zandvoort I

29 Zandvoort (A)live

Live muziek

op diverse

podia in

het centrum C«èP*

'T Familie restaurant

te zandvoort
Is op zoek naar

parttime medewerkers
voor de bediening Ift. tot 21 jr.

enige ervaring en flexibiliteit vereist

Tevens afwashulp gevraagd

voor verdere info tel. 5712537

Feest! Buitenschoolse Opvang

'De Boomhut' bestaat 12 V2 jaar!

pluspunt

»^H<~

Buitenschools Opvang
De Boomhut biedt vóór,

tussen, na school én tij-

dens vakanties opvang

voor kinderen van groep

één tot en met groep

acht. 12V2 Jaar geleden

ging De Boomhut van

start met acht kinderen.

Inmiddels maken er

circa honderd kinderen

gebruik van de opvang.

De toenmalige groeps-

leidster, Monique van

Straaten, begon als pio-

nieren is nu, na I2
1 /2jaar,

als coördinator nog steeds

op De Boomhut te vin-

den. Samen met Monique

werken Madeion Kool-

haas, Wilma Borstel,

Tatjana Volova, Monique

v/d Meije, vier oproep-

krachten en een aantal

stagiares met veel plezier

aan de opvang van de

circa honderd kinderen.

Zij zijn een zeer enthou-

siast team en organise-

ren gezamenlijk vele acti-

viteiten. Zo staat elke

vakantie in een leuk

thema.

Pluspunt is trots op deze

ontwikkeling en viert op

1 juli van 13.00 uur tot

16.00 uur feest! Een feest

met verschillende activi-

teiten voor de kinderen,

waaronder natuurlijk

schminken, een loterij

met vele leuke prijzen,

een tweedehands kle-

ding- en speelgoed-

markt, een goochelshow

voor de kinderen vanaf

14.00 uur. Een gratis toe-

gangskaartje kan opge-

haald worden tot vrijdag

30 juni bij de groeps-

leiding. Heeft u vragen

of wilt u uw tweede-

hands kinderkleding of

speelgoed verkopen? Bel

dan met buitenschoolse

opvang De Boomhut:

57 14000 of Stichting

Pluspunt Zandvoort:

5717113-

Jamsessies

New Wave Muziekschool
Voor de tweede keer dit

cursusjaar organiseert

Stichting New Wave
Muziekschool Zandvoort

enkele jamsessies in

gebouw De Krocht,

waarvan de presentatie

op maandagavond 3 j

u

I ï

zal plaatsvinden. Zoals

het begrip Jamsessie

doet vermoeden staat

de uitvoering geheel in

teken van Popmuziek.

Circa twintig deelne-

mers zullen zich in diver-

se samenstellingen aan

het publiek presenteren.

Vanaf 19.00 uur bent u

van harte welkom om
de Popbands te beluis-

teren, de toegang is

gratis.

Voor meer informatie

over deze uitvoering

kunt u contact opne-

men met Leo Sanders,

tel. 5719255.

REMO DE BIASE
Architecten bna

Gevestigd in Zandvoort

Parttime

administratief/secretarieel

medewerk(st)er

voor het architectenbureau en ter

ondersteuning van de afdeling

projectontwikkeling.

Minimaal 20 uur per week.

Ervaring met de bouwwereld is een

groot voordeel.

Interesse?

Stuur een briefje met je gegevens naar:

Remo de Biase

Zeestraat 54

2024 LC Zandvoort

lil

m
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öZANDVOORTSE
Courant

De Zandvoortse Courant
zoekt

redactiemedewerkers M/V

die op free-lance basis

artikelen schrijven voor

deze veel gelezen krant.

Interesse?

En heb je enige ervaring of

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:

redactie@zandvoortsecourant.nl

en wij bellen spoedig terug

voor het maken van een afspraak

Zandvoort (a)live: twee dagen feest!

Zandvoortse Courant nummer 26 • 29 juni 2006

Elk evenement heeft wel een rampscenario klaarstaan, maar

als alles tegenzit kan je als organisatie maareen ding doen, en

dat is er het beste van maken. Zo was dat ook het geval bij

Zandvoort a live. Zaterdagavond was het in het centrum nog

goed toeven, maar zondag aan het strand had men veel te ver-

duren van de regen én van het Nederlands elftal, dat tegen

Portugal speelde.

Op zaterdagavond was het swingen op het kerkplein

Op zaterdagavond begon het tografeerd werden door groep-

gratis festival in het centrum.

Vanaf een uurtje of zeven kon-

den de feestgangers genieten

van uiteenlopende optredens

op vier podia, verspreidt door

het dorp. Veel jonge meiden in

sexy topjes die 'stiekem' gefo-

jesjongens met hun nieuwste

bling bling telefoons. Bij het

Nederlandstalige podium kre-

gen de live coverbands in de

late uurtjes goed de voetjes

van de vloer. Iets dat de DJ's op

het podium in de Haltestraat

Vervolg van pag. i

minder lukte. Dat wil overigens

niet zo veel zeggen over hun

draai kun sten, maar meer over

de toestand waarin de mees-

te feestgangers zich bevonden.

Wat zondag ook een feestje

moest worden liep toch wel

enigszins in het water. En dat

terwijl de line-up erg sterk was

dit keer. Rond de klok van vier

uur begon bij nieuwkomer

Bruxelles aan Zee Abba Gold,

speciaal ingevlogen uit

Engeland. Bij paviljoen 13

Skyline nam DJ Stef Da Campo
het over. Grote klapper van de

avond hier was Mark van Da Ie,

de wederhelft van DJ Jean.

Strandtent Mango's stond

deze zondag weer in het teken

van de salsa.

Met een groots vuurwerkspek-

takel, dat ondanks de regen en

de wind toch kon doorgaan,

eindigde het festivalweekend,

met de hoop op betere

omstandigheden bij de vol-

gende editie, eind juli.

Bestemmingsplan Middenboulevard

Gert-Jan B I u ijs (CDA) was
uiterst cynisch over het besluit

van het nieuwe college om het

voorontwerp bestemmings-

plan voorde Middenboulevard,

dat door het vorige college was

goedgekeurd, niet aan te pas-

sen. Hij vond dat politiek

gezien van de VVD en OPZ een

gemiste kans. OPZ gaf bij

monde van fractievoorzitter

Carl Simons aan dat zij nog

steeds van mening is dat het

RFP op de schop moet. Alleen

de weg die ze in eerste instan-

tie voorstonden is anders

geworden. Zij willen dan ook

niets weten over kiezersbe-

drog, een term die in de afge-

lopen commissievergadering

werd gehanteerd door een

inspreker en het CDA.

Wethouder Bierman zei dat

het college net zo ongeduldig

is als de raad. Hij zei dat er ech-

tervoor rust en zorgvuldigheid

moet worden gekozen: "Als je

zulke complexe plannen wilt

wijzigen, heb je daar wel het

recht toe, maar dat wil niet

zeggen dat je er onzorgvuldig

mee om moet gaan." De wet-

houder vindt dat er geen

besluit is tot het terugdraaien

van het RFP, maar dat er een

procedure moet komen waar-

in iedereen op het RFP kan

afdingen of kan herbevestigen,

zodat het college over een zo

goed mogelijke actuele inven-

tarisatie beschikt aan het

einde van de zomer. Daarmee

kan men dan komen tot een

voorontwerp bestemmings-

plan dat draagvlak heeft bij de

burger. Alle andere wegen zijn

volgens Bierman niet mogelijk

in verband met tijd sverlies,

omdat vóór 14 december het

voorontwerp bestemmings-

plan ter inzage moet worden

gelegd. Hij wilde voordat hij

inhoudelijk op het amende-
ment van de VVD inging

een schorsing, omdat hij

nog even met de collega's

wilde overleggen welke infor-

matie hij kan en mag verstrek-

ken. Tijdens deze schorsing

zwakte de indieners van het

amendement (VVD, OPZ en

GroenLinks) hun werkstuk af

en was er consensus. Ook bij

partner PvdA, die in eerste

instantie het amendement
niet had ondertekend.
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Word vrijwilliger

Help ons hart- Kijk wat u kunt doen
en vaatziekten

te bestrijden.

Op onze website C

bel 070 -3 IS 55 3

www.h4rtstkhtiftg.nl

f»«fci*er*dMi'J/ttBMH»chitirtfl

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? Mail het de

redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Einde Zandvoortse Bunkerploeg

Hetvoetbalfeest is alweerten noemt en de website onder-

einde. De horecaondernemers houd. Ze streven naar meer

en de bewoners die hun huis bezoekers aan de museum-
of straat in Oranje hadden bunker. Wie meer wil weten

gestoken hebben hun uiting overeen fijne wandelingof op

van steun al weer opgeruimd, zoek is naar een mooie bun-

Misschien tot 2008, wan neer kerteken ing, wordt aangera-

de Europese titelstrijd zich zal den deze site meteen bezoek-

afspelen in Oostenrijk en je te vereren. Er kan dan

Zwitserland. Al met al heeft gekeken worden naardefoto's

het voetballen voor menig van de L-487 de grootste bun-

gezellig uurtje gezorgd, zoals ker van de stelling. Het adres

in het Gemeenschapshuis en van de site is:www.zandvoort-

De Krocht waar de fans de se-bunkerploeg.nl

wedstrijden op grootbeeld

volgden. Daarnaast bood ook Negatief

in het centrum een groot aan- Elders in deze Courant treft u

tal horecagelegenheden de twee onderwerpen aan, waar-

mogelijkheid om in een gezel- bij we als inwoners van

lige sfeer het voetballen te vol- Zandvoort onze wenkbrauwen

gen. Naar ons bekend is, heeft moeten fronsen. Het eerste is

dat nergens in het dorp tot het onderzoek van het ANWB
problemen aanleiding gege- ledenblad De Kampioen, waar-

ven. Dat is een goede zaaken in een uit 2005 daterend

het biedt mogelijkheden voor onderzoek wordt gepubliceerd

de toekomst. naarde kwaliteit en de prijs

van patat in de diverse kust-

Fietswijzers plaatsen. Een gedateerd on-

Wie fietsend Zandvoort derzoek, dat een onjuiste

bezoekt of doorkruist kan weergave kan zijn van de situ-

sinds vorige week gebruik atie in 2006. Het zou goed zijn

maken van de bewegwij ze- als er van uit Zandvoort hierop

ring die de ANWB speciaal gereageerd zou worden,

voor fietsers heeft aange- omdat het de belangen van

bracht. Op een groot aantal een aantal ondernemers kan

plaatsen zijn de blauw-witte schaden. Overigens zou het

paaltjes met rood-witte bord- ook goed zijn eens om na te

jes te vinden, die duidelijk aan- gaan hoe de huidige stand van

geven hoe erfietsend verschil- zaken is. Al zou het alleen

lende plaatsen in het dorp te maar zijn om onjuiste conclu-

bereiken zijn. Uiteraard wordt sies te ontzenuwen. Daarnaast

ook de route aangegeven naar zal menigeen met verbazing

de omringende plaatsen, ter- kennis hebben genomen van

wijl zelfs Amsterdam, Alkmaar verzoek van de organisatie

en Den Haag niet ontbreken, voor het Midden- en Klei n

-

Een uitstekende service, waar- bedrijf aan de minister om de

van we hopen dat deze nog win keiopening op zondag te

lang gebruikt zullen worden, beperken. Gelukkig is er op

deze bedreiging van de plaat-

Bunkersite selijke economie zowel door

Bij de talloze websites van en VVD-raadslid Belinda Göranson

over onze gemeente is er als door het college optimaal

sinds kort weer één toege- gereageerd. Het college van de

voegd. Een sprankelende web- 'meest MKB vriendelijke

site voor avonturiers en men- gemeente' nodigt het landelij-

sen die van de moderne tijd ke bestuur van MKB uit voor

houden, op stap met de GPS een gesprek.We hebben er alle

en wandelen naarde bunkers vertrouwen dat ons college het

en loopgraven die jarenlang MKB-bestuur kan overtuigen

verborgen gehouden werden van hun ongelijk, zodat de

voor bezoekers van Zandvoort. Zandvoortse ondernemers die

Geen geheimhouding maar datwillen, gedurende hetgehe-

open baarheid is het streven Ie jaar ook op zondag geopend

van de groep die zich de mogen blijven.
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Politiek Interview met raadslid CDA:

Appartementencomplex ORANJEHOF
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof'

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat besloten ligt tussen vier

bekende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en het gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 86m 2
tot 1 56m 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING
CA. JUNI 2007 !

Makelaars 0.G.

CENSE n
I

zwïLINGEN
Tel 023 - 5715715

www.cvl.nu

Gijs de Roode
"Het CDA is geen draaikontenpartij'

Hij haalt de gemiddelde

leeftijd van de gemeente-

raad een stuk naar bene-

den. Met zijn 21 jaar is de

CDA'er bijna de jongste in

de Zandvoortse politiek.

Wat bezielt iemand van zijn

leeftijd om dan al de poli-

tiek in te gaan? "Ik vind het

spel erg leuk, hou van

debatteren en wil echt wat

voor Zandvoort doen. En

laten we eerlijk zijn, het is

ook gewoon een uitlaat-

klep voor me."

Lekker op het terras zittend en

genietend van een drankje ver-

te It De Rood e wat h ij te zoe ke n

heeft in de Zandvoortse poli-

tiek. Ik wilde heel erg graag wat

voor Zandvoort doen, vooral

ook voor jongeren en nu zit ik

op een podium waar ik ook

echt iets kan. Het is dan wel

oppositie, maar we kunnen

zeker wel een steentje bijdra-

gen aan de toekomst van

Zandvoort."

Het Zandvoortse CDA zit hem
dan ook als een jasje om het lijf

gegoten. "De saamhorigheid en

het gevoel dat je alles samen

doet is erg groot bij het CDA en

ik voel meere rg thuis. Het is

nog net niet'one happy fami-

ly', maar de verbondenheid

onderling is groot en dat

spreekt me aan."

Het nieuwe politieke seizoen is

net weer begonnen en Gijs

heeft al een aantal keer van

zich laten horen. 'Als je op het

podium staat moetje ook wel

meedoen. Ik kan wel roepen

dat ik bepaalde doelen heb,

maar als ik dan geen actie

onderneem heeft het nog geen

zin." Eén van de belangrijkste

doelen waar hij zich voor wil

inzetten is dejongerenhuisves-

tingen het jeugdbeleid. "Het is

zonde dat jongeren wegtrek-

ken omdat ze hier niet aan een

woning kunnen komen. Ik zou

hier zelf ook nooit meer weg
willen, dus het geldt ook voor

mijzelf", aldus De Roode.

Buiten de politiek om heeft De

Roode een drukke agenda. Hij

tennist, houdt van voetbal en

werkt vier dagen in de week als

aardrijkskunde leraar op een

middelbare school in Driehuis.

"Het leuke is dat er parallellen

zijn tussen mijn werk en mijn

grootste uitlaatklep. De orga-

nisatie van het onderwijs in

Nederland lijkt op de organisa-

tie van de gemeente, en je

moet met heel veel verschillen-

de soorten karakters om leren

gaan. En helaas neem je als

leraar en als volksvertegen-

woordiger ook wel eens impo-

pulaire maatregelen."

Opdevraag of ernog dingen

zijn die hij de lezers van de

Zandvoortse Courant niet wilt

onthouden zegt hij: "Het CDA
is geen draaikontenpartij, dat

moet echt even de wereld uit-

geholpen worden!" Aldus een

lachende De Roode.

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Aangeboden:

Oppas voor vrijstaand huis of

villa, evt. met huisdieren.

Periode augustus 2006, bij voorkeur 1-15 augustus

(in onderling overleg).

Omgeving Heemstede, Aerdenhout en/of bollenstreek.

Door gepensioneerd echtpaar, ervaren oppassers (jaren-

lang lid van landelijke oppascentrale in Groningen, met

goede referenties). Voor informatie graag bellen naar

familie Top: 0527-20 18 40, Marknesse (N-0 Polder)

"Een film gaat in gedachten aan mij voorbij"

Hij heeft er heel lang over na

moeten denken maar toen hij

zijn besluit genomen had ging

hij er helemaal voor. Maarten

Bothe, directeur van de

Nicolaasschool, gaat Zand-

voort verlaten. Dertig jaar (!)

heeft hij in Zandvoort kinde-

ren groot zien worden.

"Het is alsof ik een film van

dertig jaar in mijn gedachten

langs zie flitsen en iedere dag

wordt die film langer want

steeds meer komen er herin-

neringen bij mij omhoog", zegt

de aimabele Bothe in zijn

'oude' kantoor waar hij de laat-

ste handelingen van het

schooljaar samen met zijn

opvolgster Thea v.d. Woerd
doorneemt en haar op weg
helpt. "Ik kwam hier nadat ik

voor een tafel met wel twaalf

'notabelen' vanuit het katho-

lieke onderwijs en de kerk mij-

zelf moest aanbieden maar

ook verdedigen. Dat ging zo in

die tijd", herinnert hij zich. En

dan komen de verhalen. Vele

schitterend, andere in en in

triest want de Nicolaasschool

was toentertijd de school die

iedereen een plaats bood.

Probleemgeval of niet, bij direc-

teur Min ke v.d. Meulen en haar

adjunct, 'meester' Maarten

Bothe, kon je je verhaal kwijt

en was er een plaats voor alle

kinderen. Het was dan ook

vanzelfsprekend dat Bothe,

toen V.d. Meulen vervroegd

met pensioen ging, het beleid

voortzette.

"We hebben vele toppunten

gehad. Het mooiste was voor

Thea van der Woerd en Maarten Bothe

mij de maaltijd die door maar

liefst 13 nationaliteiten werd

bereid. De oorzaak van die

festiviteit lag in het feit dat

we merkten dat er op onze

school zo langzamerhand

gediscrimineerd werd. Op ónze

school! Dat kon toch nietwaar

zijn. We hebben toen het plan

opgevat om van alle natio-

naliteiten die op onze school

zaten, een vertegenwoordiging

uitte nodigen om gezamenlijk

een groot feest te maken. Een

feest waarbij iedereen een

gerecht uit zijn nationale keu-

ken zou bereiden.We schatten

in dat er circa 300 mensen
zouden komen. Het werden

er bijna 600! Het werd een

topfeest!" ziet hij als onderdeel

van zijn film.

Hij heeft echter ook de keerzij-

de van de medaille gezien: "Ik

heb meegemaakt dat een kind

zo langzamerhand begon te

verwaarlozen, te vervuilen.

Uiteindelijk kwam er een hulp-

team op de been, dat graag

hulp wilde bieden maar de

Kinderbescherming wilde er

niets mee doen. In en in triest."

Gelukkig overheersen de

mooie momenten voor hem
en hoewel zijn laatste jaar nu

niet bepaald zijn plezierigste

was, neemt hij toch met

weemoed afscheid:"Het mees-

te kijk ik op tegen het moment
dat ik mijn sleutels moet
inleveren. Dan kan ik niet meer

in 'mijn' school. Ik heb echter

met mijn volle verstand een

beslissing genomen. Een

beslissing die ik moest nemen.

Voor mijn vrouw, mijn gezin

en voor mijzelf. Ik ga nu alleen

nog maar voor de klas staan

hoewel er diverse aanbie-

dingen kwamen om weer

directeur op andere scholen

te worden. Ik doe het niet,

het is mooi geweest en ik

heb er zin an. Voor mij blijven

de herinneringen en mijn

film."

Bothe gaat Zandvoort dan wel

verlaten maar hij gaat niet ver

weg. Hij heeft op een basis-

school in Heemstede een

plaats gevonden, dicht genoeg

bij Zandvoort om zo af en toe

toch nog eens bij 'zijn school'

langs de wippen.

Raad wil garage onder brede school
De gemeenteraad kon dinsdag het collegevoorstel om over te

gaan tot versnelde bouw van de brede school binnen het Louis

Davids Carré niet ondersteunen.

De VVD had bij monde van

Michaelvan Praag haar huis-

werk goed gemaakt. De

Bentvelder was in de historie

gedoken en had een drietal

mogelijkheden opgevist die hij

zijn collega's graag toonde.

Hierdoor maakte hij aan-

schouwelijk dat de mogelijk-

heid van een parkeergarage

gewoon aanwezig is. Van

Praag vindt het mogelijk om
een grote parkeergarage in

fases te bouwen, dus ook

onderde brede school. Deze

zou dan in een later stadium

kunnen aansluiten aan de rest

van de garage. In eerste

instantie wil hij een garage die

voldoet aan de behoefte van

het gebouw (twee basisscho-

len, kinderdagverblijf, biblio-

theek en 18 woningen) en

schatte de ruimte in op circa

60 plaatsen. Hij diende een

amendement in dat door

meerdere partijen werd

ondertekend.

Projectwethouder Gert Toonen

kon zich, namens het college,

wel vinden in het amende-
ment. In de richtingvan Gijs

de Roode (CDA) kon hij melden

dat uiteraard de veiligheid van

de kinderen op de eerste plats

komt. Echter hij kon nog niet

aangeven waar de nood-

school, die nodig is als er

gebouwd gaat worden,

gesitueerd zal worden. De

Roode vond deze beantwoor-

ding niet helemaal voldoende

en stemde, als enige, tegen

het amendement. Het colle-

gevoorstel echter werd una-

niem aanvaard.



Last minute informatieochtend mbo
Het ROC Nova College houdt een last minute informatieochtend voor het

middelbaar beroepsonderwijs.

Maandag 3 juli van 10.00-12.00 uur in o.a. de vestiging in Haarlem.

Bezoekers krijgen informatie over mbo Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

Op www.novacollege.nl staat vermeld bij welke opleidingen nog plaats is.

"O

>

Nét gezakt en

tóch naar het hbo?
Dat kin' flip hel ROC Nüv& College kjij& je de kan: om je

huvtt of d-rtTjil ie runden {max. 2 vakken) en bij Högeidiod

IF1HCH.LAND gelijk het üiöü#deuW(M»ftramnu te volden

Je nvMt wel gemotiveerd zijn. want hei ü pittig: overdag

hbo en "4 dvonth de havo- of wvü-vatkeit. Geen lijd voor

een bijbaantje dui.

Kpït«n € -1 950 (tsfcluïicf ltsmatrridal.

gfrn ïk>d<Ch'naiic»rring. £Ccn OV-fcaart)

Aanmelden rot uit><- jk i i. i

rntakp bejpn pil, rti apraep

Informitl* - WYVW.novacullege.nl of (02JJ bdü 20 IC

- www.lnhollind.nl ol EÖttUl) 464 65 *2 63

<lafca.il üritf j

Hogeschool

INH+LLAND
NövacoiJsge

nyiHHdl opuuiH^vn &*ry*

Bent u de enthousiaste,

ondernemende en

creatieve collega?

Stichting Pluspunt Zandvoort,

dé welzijnsorganisatie voor

jong tot oud, zoekt

pluspunt

&>
««

Welzijnsorga"' „ ft

Coördinator Cursussen (m/v)

Functieomschrijving:

• Het ontwikkelen, uitbreiden en coördineren van een gevarieerd aanbod van

cursussen, gericht op vragen en wensen van de inwoners van Zandvoort e. o.

• Het werven en begeleiden van docenten voor de geplande cursussen

• Het verzorgen van de PR en informatie omtrent de cursussen, zowel intern

als extern

• Het maken van (kosten) planningen

Profiel

• een ondernemersmentaliteit met een commercieel

inzicht en een sociaal gevoel

• kennis van en inzicht in de diverse doelgroepen

• sociaal vaardig

• ervaring Windows, Excel en gewenst Regicare u
Het betreft hier een parttime functie voor 10 uur per week

(met groeimogelijkheden). Tijdens de voorbereiding van

het cursusprogramma zal dit aantal uren hoger zijn, gedurende

de schoolvakanties bent u vrij.

De functie is ingeschaald in schaal 8 CAO Welzijn.

Reacties tot 10 juli a.s. sturen naar Pluspunt,

Flemingstraat 180, 2041 VP Zandvoort, t.a.v. mevr. A.Vink.

of stuur een e-mail naar info@pluspuntzandvoort.nl

Voor vragen of verdere informatie: mevr. A. Vink telefoon 023 57 1 7 1 13

Hoge kortingen op nik huidige collecties vim uw Bedden Specialht

__ U wilt wat nieuws?
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Young Hadassah Beach Walk
Enkele tientallen wandelaars hadden zondag de moeite geno-

men om naar Safari club aan de zuid boulevard te komen. Hier

verzamelden zij zich om geld bijeen te lopen voor één van de

meest mensvriendelijke projecten in Israël, de Hadassah zie-

kenhuizen in Jeruzalem. De Hadassah ziekenhuizen zijn voor

mensen van alle gezindten: Joods, Christelijk of Islamitisch, door

elkaar heen.

g Hadassah
national

rworld

".
i ti RUi ^i^e
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Voorzitter Cennie freen

Hij had zich wat beter weer

gewenst, Gennie Freen, voor-

zitter van Young Hadassah

Hol land: "Vorig jaar, toen we
een loop in het Amsterdamse

Bos hielden, waren er maar

een paar mensen op af geko-

men. Nu, met veel minder

weer zijn er veel meer wan-

delaars en dat doet ons goed.

Je ziet, de jeugd is niet te

peilen." Gelijk had hij want
enkele tientallen wandelaars

gingen, ondanks de regen,

van start voor de 7 kilometer-

loop naar Bloemendaal en

terug. Bij terugkomst werden

ze verwelkomd meteen bar-

becue, drankjes en dansen,

zoals het de joodse gast-

vrijheid betaamt. Tijdens de

barbeque maakte Freen het

bedrag bekend dat aan het

Hadassah Medisch Centrum

zal worden overgemaakt:

€6000!

Het geld is voornamelijk

bestemd voor onderzoek naar

de genezing van botbreuken

die doortrauma zijn ontstaan.

Dit gaat via stamcellen die

worden geïsoleerd en gevormd

naar nieuw botweefsel. Hier-

door kunnen traumabreuken

sneller helen.

Het Hadassah Medich Cen-

trum baseert zich op het

principe dat vooruitgang en

samenwerking in de genees-

kundeen de wetenschap poli-

tieke, religieuze en nationale

grenzen overschrijdt. Daarom

is het bedoeld voor mensen
van alle gezindten. Het heeft

zich vanaf de oprichting in

1939 ontwikkeld tot één van

de meest toonaangevende

gezondheidsinstellingen in het

Midden Oosten, leder jaar wor-

den er meer dan een half mil-

joen mensen behandeld op

ongeveer 100 afdelingen, door

een medische staf van 4000
deskundigen.

Nieuw kantoor voor
Greeven Makelaardij o.g.

Na een verbouwing heeft Greeven Makelaardij o.g. zijn intrek

genomen in een fraai kantoor aan de Louis Davidsstraat 15

(naast Videoland). De officiële opening staat gepland voor

vrijdag 14 juli.

"Vanaf deze locatie midden in

het centrum van Zandvoort

kunnen we onze klanten nóg

beter van dienst zijn. Het is een

zéér goed punt waar wekelijks

honderden passanten voorbij

komen. Het aanbod in de vitri-

nes komt daardoor uitstekend

onder de aandacht. Er hangt

zelfs een flatscreen TV in de eta-

lage waarop de huizen in een

color-film doorlopend vertoond

worden. Wij zijn ertrots op als

enig makelaarskantoor in het

centrum te zitten".

"In dit kantoor kunnen we onze

klanten uitstekend ontvangen

zoals d at va ndaagdedag ver-

wacht wordt". Het interieur oogt

modern en fris. De eiken hou-

ten vloer en de kroonluchters

zorgen vooreen warme uitstra-

ling. Er is een aparte spreekka-

mer waar over vertrouwelijke

zaken gesproken kan worden

zonder dat men gestoord wordt.

Tevens isTimo Greeven toege-

treden als partner in het

kantoor. Na de studie aan de

IVA Driebergen heeft hij zijn

diploma Makelaar Taxateur

o.g. behaald. Rob Greeven is

Register Ma kelaarTaxateur o.g.

en is bevoegd te taxeren voor

financiële instellingen. "Onze

brancheorganisatie is VBO
Makelaar met meer dan 850

leden door heel Nederland.

Om lid te

worden moet

men over de

benodigde

vakdiploma's

beschikken".

"Wij blijven

ons onder-

scheiden van

de collega's,

als enig make-

laarskantoor

midden in het

centrum. Timo en Rob Greeven

Bezichtigen buiten de kantoor-

uren, in de vroege avond, is

mogelijk. Als een potentiële

koper in het weekend wil

bezichtigen is dat voor ons ook

géén enkel probleem, graag

zelfs! Doordat iedereen het zo

druk heeft is dit een unieke

service die wij bieden.

Ook een bezoek aan onze web-

site is de moeite waard want

die is zeer duidelijk en eenvou-

dig in gebruik. Zie

www.greevenmakelaardij.nl".

"Actieve makelaardij, persoon-

lijke aandacht én kennisvan de

markt zijn de bouwstenen van

ons kantoor. Natuurlijk blijven

we werken tegen de scherpste

tarieven!!"

Vervolg van pag. i

Discussie over verkeerssituatie

Boulevard Barnaart:

Voorrang of niet?

Rijschool

Toch waren er verschillen.

Verschillen die uitermate

belangrijk zijn en die zelfs

cruciaal kunnen zijn. Uw
Zandvoortse Courant wil niet

over een of twee nachten ijs

gaan en schakelde één van

Zandvoorts rijschoolhouders

in, die veel kennis heeft op

het gebied van de Wegen
Verkeerswet en het RVV:

Astrid van der Veld.

Zij werd gevraagd om met
regelgeving te komen die

hout snijdt, of in dit geval: wie

heeft er voorrang (en dan is

de snelheid minder belang-

rijk)? Van der Veld is in de wet-

geving gedoken en kwam met

nogal een opmerkelijk wets-

artikel. Als eerste geeft de wet

een definitie van wat nu

eigenlijk een weg is. De

Wegen Verkeerswet zegt:

"wegen zijn alle voor het

openbaar verkeer openstaan-

de wegen of paden met inbe-

grip van de daarin liggende

bruggen en duikers en de tot

die wegen behorende paden

en bermen of zijkanten." Dan

komt er uit het RVV naar

voren wat nu eigenlijk een

rijbaan is:"elkvoor rijdende

voertuigen bestemd weg-

gedeelte met uitzondering

van de fietspaden en de

fiets/bromfietspaden." En

daar wordt aan toegevoegd

als onderdeel:"parkeerhaven

of parkeerstrook: langs de

rijbaan gelegen verharding

die is bestemd voor stilstaan-

de of geparkeerde voertuigen."

Ook zegt het RVV wat een

inrit is, echter dit begrip is

komen te vervallen omdat
er juridisch nogal wat haken

en ogen aanzaten. Er is nu

voldoende jurisprudentie om
met deze materie om te gaan.

De rechter zal daarnaar ook

oordelen.

De toelichting op artikel 50

en 51 van de RVV geeft enige

soelaas:"Volgens dejurispru-

denties kan sprake van een

inrit of uitrit zijn als het gaat

om de voor voertuigen be-

stemde toegang tot of uit-

gang van een gebouw of

besloten erf. De situatie moet

duidelijk zijn. Of toe en uit-

gangen door middel van een

verlaagd trottoir of een ver-

laagde trottoirband. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan de

toegangen tot woon enwin-

kelerven. In de situaties waar-

in niet aan de omschrijvingen

wordt voldaan, vormen twee

elkaar kruisende wegen een

kruispunt waar de normale

voorrangsregels gelden. Dit is

bijvoorbeeld het geval met
uitgangen van parkeerterrei-

nen. Hier blijken in de praktijk

ook de meeste problemen te

spelen. Gelet op de grootte

van sommige parkeerterrei-

nen is het niet vooreen ieder

even duidelijk of een weg een

toegangsweg is naar een der-

gelijk terrein. Indien dergelij-

ke toe- en uitgangen door

sommige bestuurders als een

in- of uitrit worden ervaren

kan het gewenst zijn de voor-

rang ter plaatse te regelen. In

ieder geval wordt de duidelijk-

heid door dit alles vergroot,

hetgeen mede een deregule-

ringsbelang is."

Volgens Van der Veld is het

duidelijk dat er sprake is van

een en dezelfde weg dus zon-

der kruisingen. Hierdoorver-

valt ten ene male de voorrang

van rechts omdat die moge-

lijkheid er gewoon niet is. Om
de hoofdrijbaan op te rijden

moeten de voertuigen die uit

de parkeerhavens komen alle

voertuigen op de hoofdrij-

baan voor laten gaan.

Omtoch meer duidelijkheid

te krijgen, zou de gemeente
met klem aan de wegbeheer-

der (Provincie) kunnen eisen

om door middel van tekens of

borden de voorrangskwestie

en het snelheidsvraagstuk

voor een ieder duidelijk te

maken.

Aan de beweringen in dit arti-

kel kunnen GEEN rechten

worden ontleend!



pluspunt

Locatie Noord

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13
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Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Vernieuwde website
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe

website van Pluspunt.We verwachten deze overzichtelijke

en gebruiksvriendelijke website, waar jong en oud mee
overweg kan, binnen 4 weken aan u te kunnen tonen.

U kunt zich hier dan onder andere inschrijven voor het

vernieuwde cursusaanbod en u kunt informatie vinden

over diverse activiteiten en workshops.

Kijkt u ook eens naar ons dienstenaanbod, waar u meer

informatie kunt vinden over onder andere de ouderen-

adviseur en WonenPlus. Klik daarom over 4 weken door

naar www.pluspuntzandvoort.nl.

Vakantieopvang Boomhut (571 71 13
)

Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens

de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/

De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief

programma aangeboden met een speciaal thema.

De vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

De Boomhut bestaat 1 2 '/2 jaar!

I juli viert De Boomhut haar 12 72 jarig bestaan.

Iedereen wordt uitgenodigd om dit mee te vieren

van I
3.00-

1 6.00 uur; ingang Fahrenheitstraat 9a.

Kinderdisco (571 71 13)

Ouders, verzorgers, oma's, opa's, vrienden enz. Is uw
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt

geweest? Nee? En waarom niet? De leukste en langst-

lopende disco in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar

Elke twee weken op vrijdag van 1 9,00 tot 2 1 .00 uur

staat een enthousiaste groep van vrijwilligers onder

leidingvan een professional klaar om de kinderen een

onvergetelijke avond te bezorgen. Naast de gewone
dansavonden, zijn er ook thema avonden.Voorbeelden

zijn o.a. pyama party, Valentijnsdisco en dierendisco.

De disco wordt dan helemaal omgetoverd naar het

thema van dat moment. Iets dat ieder kind zou moeten
meemaken. Kortom. . . kom een langs met uw zoon

of dochteren neem een kijkje bij dit 2 wekelijkse eve-

nement voor alle kinderen uit Zandvoort.

Laatste avond van dit seizoen: vrijdag 30 juni 2006.

Ouderenadviseur (5719393)

De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk advies en

informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZON DER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 57 19393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 1 7

maandag tot en met vrijdag van 09.00 -
1 2.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat I 80

donderdag van 13.30- 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

woensdag van 10.30- I 1.30 uur

WonenPlus (5717220)

Praktische ondersteuning en dienstverlening

aan chronisch zieken, mensen met een beperking

en 55+ ers.

Klusjes in huis of tuin, ondersteuning en hulp.

Komt u er zelf niet uit? WonenPlus helpt u

met iedere vraag, met vrijwilligers of betaalde

dienstverleners.

Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaar-
deerd wordt?

Ook dan horen wij graag van u.

<Efa

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 Tepp Zeppi (H)

V 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

S*. van SiUell

Groot assortiment
zomerplanten

van Stol bergweg l Tel. 57 1 70 93
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zonfvoort
Al 40 Jaar Uw Special»)

™ Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montogedienst

bij U oon Huis

Tel: 023 - 571 24 13
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Filmprogramma
2? juni t/m OS juli
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Volle kerk in de ban van pianospel

Wibi Soerjadi

Een concert van grote klasse.

Cultureel Zandvoort en

omstreken was samenge-
stroomd in de Protestantse

kerk om Nederlands meest

virtuoze pianist te horen

musiceren. Voor een overvol-

le kerk bracht Wibi Soerjadi

vorige week vrijdag op

onnavolgbare wijze een

zevental composities. Zijn

grandioze pianospel werd

beloond met staande ova-

ties welke tot vier maal toe

een toegift opleverde.

door Ton Timmermans

"Wij willen de banden met dit

dorp aanhalen". Omdat het

circuitpark één van de grote

drijvende krachten achter het

pianoconcert is, opent circuit-

directeur Hans Ernst de avond.

"Onze eregast speelt alle zalen

ter wereld plat". Naast mees-

terlijk pianist is Wibi Soerjadi

een hartstochtelijk autosport-

liefhebber. Snelle bolides en

concertvleugels hebben zijn

volle belangstelling.

Op uitnodiging van Circuit Park

Zandvoort en in samenwer-

king met Classic Concerts gaf

de meesterpianist een exclu-

sief concert in de Protestantse

Kerk. Moeiteloos beroert

Soerjadi de toetsen. Liefkozend

bijna. Soms lijkt het of hij

ze vluchtig aanstipt; toch

blijft het pianogeluid steeds

krachtig en vol klinken. De

veelgeroemde akoestiek van

het kerkgebouw deed de rest.

De 36-jarige musicus viert dit

jaar zijn 25-jarig jubileum als

concertpianist. Hij siert zijn

jubileum op met enkele bij-

zondere concerten en staat

in het brandpunt van de -

muzikale- belangstelling.

Onlangs heeft het tv-program-

ma RTL Boulevard gemeld dat

de belevenissen van pianist

Wibi Soerjadi binnenkort

worden gefilmd voor een tele-

visieserie.

Wibi Soerjadi in een "uitverkochte" kerk

Prachtig. Ingetogen pianospel

naast dreunend vuurwerk

wisselen elkaar in soms

razend tempo af. Een toe-

hoorster merkt op dat het dui-

delijk hoorbaar is dat Soerjadi,

zoals de brochure zegt, on-

miskenbaar de meeste affi-

niteit heeft met Franz Liszt.

De pianist legt inderdaad

zijn hele gevoel in de muziek-

stukken van zijn favoriete

componist. Hij toont daarbij

een geheel eigen, bevlogen

en soepele manier van musi-

ceren.

Voordat hij een compositie

gaat spelen neemt Wibi

Soerjadi steeds even de tijd om
bewegingloos zijn gedachten

'leeg' te maken. Pas dan brengt

hij op geheel eigen, energieke

manier muziekstukken van

Mozart, Chopin, Liszt en Ravel.

Ook speelt hij vol vuur een

werk dat door hemzelf is

gecomponeerd en opgedragen

is aan de Nederlandse amazo-

ne Anky van Grunsven met
haar paard Painted Black.

Soms zijn erverstilde momen-
ten, maar altijd is er opperste

concentratie. Daarom is het

jammer dat de geluidsin-

stallatie een zacht, maar hin-

derlijke, brom verspreidt.

Soerjadi echter, toont zijn

vakmanschap door onver-

stoorbaar te blijven op het

soms vroegtijdig applaus.

Na afloop toont het publiek

zich razend enthousiast en

laat Wibi Soerjadi pas na

vier toegiften gaan. Met als

slot Mozarts Ave verum, een

mooi besluit van het klassieke

concert.

Wibi Soerjadi is geboren in

Leiden op 2 maart 1970. Op
11-jarige leeftijd begon hij

met pianolessen. Als 15-jarige

won hij de eerste prijs op een

concours in Den Haag. Op het

Sweelinck Conservatorium te

Amsterdam, waar hij na vier

jaar studie vervroegd eind-

examen deed, haalt hij als uit-

voerend musicus het hoogst

haalbare cijfer. Vervolgens

speelde hij overal ter wereld,

onder bekende dirigenten en

bij toonaangevende orkesten.

Hans Ernst zette in zijn slot-

toespraak de pianist in het

zonnetje en bood hem de

bruikleen aan van een sport-

scar.Toos Bergen van Classic

Concerts bedankte op haar

beurt Hans Ernst, voor de

bijzondere samenwerking om
dit concert mogelijkte maken.

"Wat hier gebeurt mag een

prachtig voorbeeld genoemd
worden van maatschappelijk

ondernemen." Het volgende

concert in de Protestantse

kerk wordt gehouden op zon-

dagmiddag 9 juli.

Zandvoortse Courant • nummer 26 • 29 juni 2006

Zaterdagconcert in

Protestantse kerk
Uitgebreide ruchtbaarheid was er niet aan gegeven. De vele

toeristen op het naburige Kerkplein hadden er geen weet van

dat in de Protestantse kerk een middagconcert gegeven werd.

Factoren als deze en het zonnige weer waren oorzaak van de

zeer matige belangstelling.

doorTon Timmermans

Het summiere persbericht

maakt melding van het feit dat

het middagconcert gegeven

wordt door twee van elkaar

verschillende muziekgezel-

schappen.

"We hopen iets van ons

plezier in de muziek over te

brengen". Het dubbelblaas-

kwintet 'Gregale'onder leiding

van Maartje Peek speelt

de opening. Meteen de aller-

eerste klanken worden als

een zachte deken uitgerold

over de toehoorders. Het

onderlinge samenspel brengt

een prettige sfeer die doet

denken aan koninklijke dans-

taferelen uit de zeventiende

eeuw. Helaas is af en toe

de verhouding zoek in ge-

luidsterkte van de instrumen-

ten en die van de rijkelijke

akoestiek.

Als tweede treedt op het

'Dubbel trio 2 x 3'. Het ensem-

ble bestaat uit 2 fluiten,

2 klarinetten, basisklarinet en

fagot. Zij spelen werken van

onder meer Mozart en doen

dat op een, puur technisch

gezien, foutloze manier. Dat

de composities toch weinig

geïnspireerd overkomen ligt

waarschijnlijk aan het feit dat

het gezelschap net twee jaar

bestaat en nog niet voldoen-

de op elkaar ingespeeld is.

Vogels, wurmen en vlinders
Een wandeling over het Wurmenveld en het Kraansvla

k

Zondag 2 juli organiseert

het IVN Zuid-Kennemerland

een natuurwandeling over

het Wurmenveld en het

Kraansvla k van Zandvoort

naar Bloemendaal aan Zee.

Vervolgens weer terug via

het Duinpieperpad met zijn

zeedorpenlandschapen natte

duinvalleien.

Er wordt gelopen door het

Middenduin naarde zee reep.

Het is een open duinlandschap

met veel rust en ruimte. De

route is vrijwel onbetreden

omdat een groot deel van de

wandeling loopt door een

gebied dat tot 1 juli gesloten

is geweest wegens het broed-

seizoen.

Tijdens de wandeling kan men
genieten van de ruimte en kan

vooral worden gekeken naar

de duinvormen en planten-

vegetaties zoals Ossetong,

Slangekruid en Hondstong.

De vernatting van de duinval-

leien levert ook weer een extra

verscheidenheid aan planten-

soorten op. Bij mooi weer

zullen ookvlinders en libellen

zich laten zien. Er wordt ook

stilgestaan bij het vroeger

gebruik van de duinen door de

mensen het daardoor ontsta-

ne zeedorpenlandschap. Het

afplaggen tot op het witte

zand heeft ook weer ruimte

gegeven aan de bijzondere

pioniersoorten.

Vertrek is om 9.00 uurvanaf

het spoor-fietstunneltje in

Zandvoort-Noord, met de fiets

bereikbaar via het Visserspad.

Bereikbaar met de auto

via Zandvoort-Noord, einde

Wattstraat. Verrekijker, eten en

drinken zelf meenemen en

goede schoenen aan! De wan-

deling duurt ca. vier uur

Aanmelden vooraf is niet

nodig, www.ivnzk.nl

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
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29 juni t/m 5 juli

4 Cordon Bleus € 6,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

mm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

^

HONG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

TCaids & Vittows
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrting op gordijnen..+"*
'Dr. J.g.W(ezgerstraat32 Tel: 5715084

ivivzv.p'etrasplaidspillozvs.nl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

* * * • •

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.6g.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

t«Ata

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

VU1DUD

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze zomercollectie!

Kerkstraat 3a

3-featfïer
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

*\j^j*Kj=r
beoch &: h-eali h cern-r

loeuro korting op
een hotstonemassage.

Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen - personal coaching

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

c Broodje Shoarma €3,50

% Turkse pizza €2,50

"55 Alle Italiaanse pizza's €6,-

1MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

FOTO MENU O GORTER
Ul*IUK (." UV<Ml UwoQtWHm MM"#*

Gratis
Een wegwerpcamera .-- *.-. >..

voor
Z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(lAM Kra*!M TtaMri Tm H?J ÏTttflM

wwwtfotomcnnogórtehnl

Koene Ohoning Service KL S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

pannenkoekenhuis
Gratis

Cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

eerover TeU ^01^ &* 8? 40

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

I il i
fin ö/ióeb

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

bloemen acm iee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl
/\a t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

bruna
In de maand juli op vertoon van de ZandvoortPas

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Trio vleeswaren:
1 ons Ham +

1 ons Gebraden
Gehakt +

1 ons Cervelaat:

in €3,25^',

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451 _• --.

TDPSLAGER

QNNOWW MIDDELKOOP

^FOTOGRAFIE
REPORTAGES - EVEKHEWTEJI PCHTKTTEH

1 _ .korting voor
ZandvoortPashouders
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SACK3 6imê

AIRFORCE

BLUE GOD

SALE

3 HALEN

2 BETALEN

QHKaMUMlT 2B ZAHDUMRT 'MDS'

ÏEBBIrUJITiS ZMfDUDMT ftCULTS

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

Zup-dvijijrl *n I^iKlvoorfvrs op wr»
bijzondere manier In beeld

* 'lYtbaih/vi md dm Lsaliti kta-'h * btd^i-ivt^di

tiV^e^."' ®rarüi»A*is

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie spiegels

is binnen!
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

binnenkor
ook alle

aanbiedingen
online op

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en trend

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casuat Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Spec aalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Waarom eet

men uitjes bij

de haring?

Degene die het juiste en best omschreven antwoord geeft

wordt beloond meteen heerlijke verrassing. U kunt uw
oplossing tot 13 juli 2006 sturen naar Boudewijn's

Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Of stuur uw
oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl.

\ Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. 1

Autobedrijf Zandvoort
Hét APH keurstalion

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

SS
inu

TiiptVTAUjl JlDt.

JiA CJQSTi 4J»

www.autobfrtHrhjIzand'voG rt .nl

Danzeetion White!

Vrijdag 30 juni

Feest van het licht

f

Diverse DJ's + percussionist

Dresscode: Totally white

Kerkpïtin S,

rdL:MJ-J7!2ZJ;

Wat is uw reden om een

diploma vmbo-t, havo of

vwo te behalen?
Heen Li het idee dat een extra öpleidinj goed zou zijn? Als Investering in

u* Ljimiif ufüiEi u* kinderen bdri et: kunnenMpcn utrUiuü huit-ivc:!,?

Kom dan mar h*t ROC Kövj College. Z*«*| •% ivonds als overdag kunnen

volwassenen c*n opif-idLnB vjnbö-t. havo en ww volgen. In «niüa.1«i per

vak. per d«Lvik ofala volledig dLpkana. En voof heel beschewten kosten.

Ha ROC Nova College bwdl professioneel ondeiwijs in vrijwel alle vakken.

Beleende vaVfeen als economie en aardrijkskunde, maar ook informatica,

management en orpaniane. Ook uw taalvaardigheid lm.ni u verbeteren, van

Nederlands en 5pjans tot zelfs Turks en Anfettli.

Will u meer *Tteu? Kom naar deinfoimalieavoiid. Kijk noor dala en lijden

opwvnw.rovacollcBe.nl. pagina open huis. knopcJwatie

Of neem gelrjfc contact op met ^ - T

ROC N<m College in Haarlem. ^~ *fcv NOYéL College

Ptanttenlaan S . T <m3 } M t 41 41 NPï^Li 0**^,, r™,™,

HOC NOVA COLLEGE MAAKT WEIK. VAN OPLEIDINGEN

Take Flve
Bo ulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 1 juli t/m 14 juli € 24,50

courcetterolletje
MET HARICOTS VERTS EN ROQUEFORT EN HUMUS

VAN KIDNEYBONEN
OF

Hollandse Nieuwe
MET TOAST, RODE UITJES EN ZUUR OP KROPSLA

OF

RlLLETTE VAN GESTOOFDE LAMSCHENKEL
METTROMPETTE DE LA MORTE

• • •

LENGFILET IN PANCETTA UIT DE OVEN
MET HOLLANDAISE SAUS

OF

Brown Quicky
A LA MINUTE CARIBISCHE STOOFSCHOTEL MET YAMS EN OKRA

OF

VEDISCHE GROENTEN OVENSCHOTEL
METTOMATEN-BASILICUMSAUS

Dessert van de dinerkaart

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

'

A"5I'A'NfrE>ELIGHTS * m
9Q T aL-""^ ; ^i t;rt'«i J M __M.^

Onbeperkt genieten met een zeer ruime

3ü
4-

keuze uit overheerlijke gerechten. *
Wok prijs:

5"

Pöi Maandag t/m Donderdag
1

^ € 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

£ Vrijdag t/m Zondag en feestdagen 3
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

^ Afhalen en a la carte ook mogelijk '

M Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur ^1

£ Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567 «
Ingang zijkant (straatje richting station)

ta'è e-arsr

HeUiekeifr

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Krant niet ontvangen?
UZandvourtsf
LlH'H.WI

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur
571 61 05 of 06 121 361 31

Heden
Verladen

Zondag 2 juli a.s.

90 jaar gereformeerd
in Zandvoort!

Een garage aan de

Stationsstraat 6 vormde

zondag 2 juli 1916 het

decor van de eerste gere-

formeerde kerkdienst in

Zandvoort. Een aantal

gereformeerden uit Zand-

voort en Bentveld, beho-

rende tot de Gerefor-

meerde Kerkvan Haarlem,

had begin 1916 aan de

kerkenraad gevraagd om
in Zandvoort kerkdiensten

te mogen houden. Een

begrijpelijk verzoek, want

destijds had men ruim

een uur nodig om in de

Haarlemse kerk aan de

Ridderstraat te komen.

Auto's waren er nog

weinig. Bovendien waren

ervan uit de gereformeer-

de geloofsovertuiging

bezwaren tegen reizen

op zondag met openbare

vervoersmiddelen. Wie

naarde kerk wilde moest

lopen of fietsen en wie

tweemaal op een zondag

wilde kerken, bleef over

bij familie of vrienden in

Haarlem.

Garage
Het verzoek viel in goede

aarde, zodat op zondag 2

juli 1916 voor de eerste keer

werd samengekomen in

de Zandvoortse depen-

dance van de Gerefor-

meerde Kerkvan Haarlem.

De dependance bestond

uit een garage die niet bepaald

gerieflijk was. Voorganger ds.

B.van Schelven uit Amsterdam

leidde de dienst, in een tochti-

ge omgeving met kale muren

en een vloer van klinkers.

De kerkgangers werden des-

tijds gekscherend wel eens

aangeduid als 'garage gelovi-

gen'. Bijna twee jaar lang wer-

den in de garage aan de

Stationsstraat 6 de diensten

gehouden. Het aantal kerkgan-

gers groeide en op zondag

18 mei 1918 werd de laatste

'garage kerkdienst'gehouden.

Brederodestraat

De volgende dag, maandag

19 mei 1918 (2e Pinksterdag),

Na de garage verhuisde men naar een

kerkgebouw aan de Brederodestraat

werd de kerk aan de

Brederodestraat 35 in gebruik-

genomen. Het godshuis,

gebouwd in opdracht van de

Gereformeerde Kerk van

Haarlem, stond op de plaats

waar nu de Dr. Kuyperstraat

samenkomt met de Brede-

rodestraat. De kerk werd in

1955 gesloopt, maar de bijbe-

horende gebouwen staan er

anno 2006 nog altijd.

Zelfstandig

De totstandkoming van de

Gereformeerde Kerk van

Zandvoort ging niet gepaard

met uiterlijk aansprekende ver-

schijnselen. Nuchterheid voer-

de de boventoon. De stich-

tingsvergadering was op

woensdag 29 januari 1919, in

de consistoriekamer van het

kerkgebouw aan de Bre-

derodestraat. De bijeenkomst

stond onder voorzitterschap

van ds. G.R. Ku ij per, voorzitter

van de kerkenraad van de

Gereformeerde Kerk van

Haarlem. Deze raad had op 10

decemberi9i8 geadviseerd om
te komen tot de stichting van

de Gereformeerde

Kerkvan Zandvoort.

De vergadering

werd door 9 van

12 stemgerechtig-

de leden bijge-

woond. De heren

H.H. Felderhof,

A. van der Plas

en J.D. Theijse

werden beroepen

tot het ambt
van ouderling.

W. Steetskamp en

H.L Blom tot dia-

kenen. Zij werden

in een kerkdienst

op woensdag-

avond 5 maart

1919 door de voor-

ganger ds. G.R.

Kuijper bevestigd
echt

in hun ambt.

Tijdens deze

dienst vond

ook de insti-

tutie plaats

van de Ge-

reformeerde

Kerk van

Zandvoort.

Ruim zeven

maanden na

de oprichting

van de kerke-

lijke gemeen- De huidige locatie

te werd als eerste predikant

ds. H.C. van den Brink beroe-

pen, die op zo ndagig oktober

1919 werd bevestigd.

Scheuring

De landelijke kwestie rond de

standpunten van theoloog dr.

Geelkerken, was op 18 juli 1926

de aanleiding voor een scheu-

ring in de Gereformeerde Kerk.

Nadat de Amsterdamse ds.

Buskus als eerste zich had aan-

gesloten bij de Gereformeerde

Kerk in Hersteld Verband

(Deze ging in 1946 op in de

Nederlandse Hervormde Kerk),

volgde Zandvoort onder lei-

dingvan ds. Van den Brinkals

tweede. Aanleiding was de

schorsing van de Zandvoortse

predikant uit het ambt, nadat

hij geweigerd had een brief

van de landelijke synode, waar-

in stelling werd genomen
tegen de zienswijze van dr.

Geelkerken, vanaf de kansel

voor te lezen.

De nieuwe geloofsgemeen-

schap mocht het kerkgebouw

aan de Brederodestraat blijven

gebruiken. Van de 201 lidma-

ten bleven er na de scheuring

116 bij de Gereformeerde Kerk

van Zandvoort. Zij zetten hun

kerkelijke activiteiten voorlo-

pig voort in een pand op de

hoekvan de Kostverlorenstraat

en Zandvoortselaan.

Julianaweg

aan dejulianaweg

Enkele jaren na de scheuring,

werd besloten tot de bouw
van de huidige gereformeer-

de kerk aan de Julianaweg.

Nadat op 3 maart 1928 de

eerste steen was gelegd,

werd de kerk op vrijdagavond

20 juni 1928 in gebruik-

genomen. Op dezelfde plaats

zal komende zondag om
10.00 uur ds. Korenhoff uit

Heemstede voorgaan. Het is

dan op de dag af negentig

jaar geleden dat de allereer-

ste gereformeerde kerkdienst

in Zandvoort werd gehouden.

Sluiting

Het eeuwfeest zal helaas

niet gevierd worden, want op

zondag 8 oktober aanstaan-

de sluit de kerk aan de

Julianaweg defintief de

deuren. Momenteel wordt

gewerkt aan de samenstel-

ling van een boekwerk over

de geschiedenis van de

Gereformeerde Kerk van

Zandvoort en Bentveld. De

samenstellers zijn op zoek

n a a r o u d e foto's va n va n de

kerk. Vooral foto's van het

interieurvan de kerkvan voor

1963 worden gezocht. Ook
andere beelden van het ker-

kelijk leven zijn welkom. Wie

foto's heeft wordt verzocht

contact op te nemen met de

scriba, de heer Ype Brune

telefoon 5717878.

Energiebus bezoekt Zandvoortse scholen
Energie. De wereld is er op aangewezen en die afhankelijkheid

neemt alleen maar toe. Het is dus van groot belang dat jonge-

ren de energiebronnen op een goede manier leren gebruiken.

Spelenderwijs leren leerlingen van de Zandvoortse basisscho-

len het belang van elektriciteit kennen.

€k

door ion Timmermans

"Wat zien we gebeuren?" In de

klas legt de juffrouw aan de

hand van een schaalmodel uit

hoe door panelen op het dak

van een huis licht omgezet kan

worden in nuttige elektriciteit:

"Op die manier kan zelfs een

helikopter vliegen". De kinde-

ren van groep 7 kijken vol ont-

zag en begripvol knikkend toe.

De Energiebus gaat op bezoek

bij Zandvoortse scholen. Spe-

lenderwijs komen kinderen in

aanraking met de mogelijkhe-

den van alternatief opgewek-

te elektriciteit. De schooljeugd

wordt uitgelegd dat de zonne-

panelen op het dak van de

auto elektriciteit leveren

zodat thuis de lampen kunnen

branden en de koelkast kan

werken. Verder is er een kleine

windturbine gemonteerd die

ook energie leveren kan. De

wind als"eeuwigdurende",dus

duurzame, energieleverancier.

Het complete lesprogramma

over energie begint met een

drietal soorten zogeheten

'boxen'vol met informatiema-

terialen over windenergie,

zonne-energie en isolatie. In de

klas kunnen de kinderen zo

proefondervindelijk vaststellen

hoe om te gaan met stroom. Zo

wordt technisch onderwijs op

een leuke manier gebracht.

Vorige week donderdag stond

de Energiebus het eerst voor de

Nicolaasschool.Technologische

ontwikkelingen gaan snel.

Achterblijven betekent achter-

stand en bijblijven betekent

voorsprong. Omdat het ge-

meentebestuur het belang van

het project inzag, heeft zij een

kleine subsidie toegekend. Het

initiatiefvan het scholenproject

is afkomstigvan medewerkers

van het ECN (Petten) en de uit-

voeringwas in handen van stu-

denten van het Horizon College

in Alkmaar.

Zie ook: www.energiebus.nl.
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Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl

Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur £>
Strandpaviljoen 23 T. 023 57 1 57 07

Lijfspreuk:

Beweging leidt altijd tot verandering.

Laat U Vt

(\t\

Jeroen

* .V.-,-!» •,--

Bij slecht en mooi weer
is het genieten van

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

nn-iTL&+H

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren wan uw jubileum of feestje.

Voor foto's en live webcam
www .wanderenkar in . nl

VJqHPqtl op bet nature Isti-ancl-

KULIs cje werkweek teneinde en

voelt u zich gespannen en moe?

Dgn bent u wellicht aan

een yoga toe.

ledere Zaterdag en Zondag

aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij

Kuncialini meditatie aan

ledere Zaterdag aanvang 19.30 uur

vm
Info:

023.5712460

06.54270763

g3c23ggnpati.nl

WWW.g^np^ti.nl

*i *i i *i
ZANDKORRELS

Behang- en schilders-

bedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen,

oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Loods te koop:

Volta straat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734

Gratis:

3 persoons zitbank,

met bed binnen.

Zeer schoon.

Tel. 5716150

Loodste huur:

Volta straat 7 te

Zandvoort

Oppervlakte 320 m 2

Huurprijs

€1.500,- per maand
06 54 621 734

Te Koop:

Imperiaal

'Subaru' incl.

skihouder 4pr:

€45.

Tevens twinny-load

zgan: €50.

Tel. 5715199

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

ït geld) afgeven bij: Tevens do

r
, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U IN TE VULLEN: !

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
(Redriifsna

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Maand juli

Elke maandag

Elke woensdag

Elke vrijdag

Biefstuk
Saté

tiKe vrijaag Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

GIU
Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club nogritime

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 57156

Huig SL Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthal

Te huur:

Garage

in Zandvoort Noord.

Tel. 5732421

Nieuw! Te koop:

Ubica-Luna matras,

afm. gox200cm.

Prijs €150,-

(nieuwprijs €350,-).

Tel. 5712372

Gezocht!

Stoere jongens die bij

mooi weer en autoraces

willen werken op het

parkeerterrein van

Zandvoort. Tel. 5714770

Help!

Gezocht:

Wij zijn per direct op

zoek naar een nette

schoonmaakster voor

beautycenter gevestigd

in het

NH Zandvoort Hotel.

Werktijden

18.00-21.00 uur.

Geïnteresseerd?

Bel dan 5715662

Onze schildpad is

weggelopen.

We hebben hem 44jr en

missen hem erg.

Hij is opgegroeid met

onze (klein-) kinderen.

Bel 5612402 of

06-23417773

Gevraagd:

serveerster (± 18 jaar)

voor het seizoen.

± 4 dagen per week.

Harocamo, Kerkstraat 14,

tel. 5712102

Graag wil ik langs deze

weg iedereen heel

hartelijk bedanken voor

alle warme belangstelling,

reacties, post en kado's

die ik ter gelegenheid

van mijn 60e verjaardag

heb ontvangen.

Dankzij iedereen is dit voor mij een dag

geworden om met veel plezier op terug

te kijken!

Jan van der Mije

Mai Buwalda en Stephanie Vork zijn voor de Zandvoortse

Courant op bezoek geweest bij een aantal 'tijdelijke inwo-

ners' van Zandvoort: bewoners van de strandhuisjes tussen

Zandvoort en Bloemendaal. Daarnaast hebben ze een

camping aan de boulevard bezocht. In dit tweede deel zullen

zij verslag doen van hun ervaringen op de camping.

Op de camping JS§g9i

Het leven van april tot oktober

Net als op het strand, komt
het ultieme vakantiegevoel

al snel omhoog bij het betre-

den van het terrein van cam-

ping De Branding. Links het

tentenkamp waar vooral

(Duitse) jongeren bivakeren,

rechts het oude vertrouwde

wagenpark.

Voordat we het gezellige ter-

rein gaan verkennen, eerst

even melden bij de kantine. In

het niet al te grote gebouwtje

is van alles te doen als het

slecht weer is, de receptie is er

gevestigd en er hangt een

goed sfeertje. Na een kort

gesprek met een van de lei-

dinggevenden, besluiten we
eerst het wagenpark in te

lopen.

Vaste caravans

Oude en nieuwe caravans,

grote en kleine wagens, som-

migen net zo groot als een

klein woonhuis... een gezellige

wirwar van vakantiewoningen

bij elkaar. Erg druk was het nog

niet in dit gedeelte, maar de

zomer is tenslotte ook nog niet

echt begonnen. Na wat goede-

middagjes en hallo-tjes arrive-

ren we bij de wagen van de

familie Wemer.

MevrouwWemer is druk bezig

indetuin,maarneemt uitge-

breid de tijd voor ons als we
haar vragen ons iets te vertel-

len over het leven op de cam-

ping. Alles is aanwezig in haar

mooie vakantiewon ing, verteld

ze. Maar toch ziet deze dame
het seizoensleven op de cam-

ping niet echt als een vakan-

tie. "Dit is gewoon ons tweede

huis. Ik ben hier zo goed als

geboren, het is me met de

paplepel in gegoten. Kijk, daar

(de wagen recht tegenover

haar wagen) woont mijn moe-

der van 86. Ook zij heeft het

hier nog heerlijk naar haar zin.

Ook mijn kinderen hebben hier

nu hun eigen plekkie, het zit er

nou eenmaal gewoon in."

Zittend in haar mooi verzorg-

de tuin vragen wij haar nog
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voertaal te zijn

circuit, is het antwoord al snel

daar. Van de herrie die af en toe

van het circuit komt lijkt nie-

mand hier last te heb ben. "Dat

went wel, en wat is herrie. Als

je besluit hier te gaan staan

met je wagen, dan weet je

dat."Geen gezeur over de race-

geluiden dus. Wel

kunnen de meesten hier zich

vreselijk druk maken over de

bus die met een noodgang

langs de in/uitgang sjeest.

"Levensgevaarlijk voor de kin-

deren! Een zebrapad of een

paar heuvels zouden daar wel

op z'n plaats zijn dacht ik zo!"

Aldus mevrouw Wemer. Even

later zouden ook wij daarach-

ter komen bij het verlaten van

het campingterrein. Zonder

dat je het door hebt sta je

ineens op de weg. Was hier

vroeger niet een groot elec-

trisch hek?

Tentenkamp
Tijd voor het tenten gedeelte

aan de andere kant van de

branding. Joelend worden we
door onze Duitse vrienden ver-

welkomd. Het leek wel of we
enige twee meiden op het ter-

rein waren. Verschillende soor-

ten muziek door elkaar, overal

lege bierblikken, verbrande

braadworst van zeker drie

dagen oud op

de barbeque.

Een verschil

van dag en

nacht met het

Amsterdamse
wagengedeel-

te. Deze gasten

zijn jong en

komen maar

voor één ding:

zuipen!

De campinglei-

ding is hier

gelukkig vrij

relaxed onder

(wat toch wel het beste werkt

denken wij). "Als het om 23.00

uur maar stil is en ze zich een

klein beetje gedragen overdag,

mogen ze wat ons betreft zich

lekker uitleven."

Op het tenten gedeelte blijkt Duits de

wat dingen over Zandvoort. Op
een enkeling na is iedereen die

hier zit geboren en getogen in

Amsterdam. Het geeft ons dan

ook het gevoel alsof we in de

Zandvoortse Jordaan zijn

beland. Mevrouw Wemer
stemt daarmee in maar verteld

ons dat ze zich toch ook wel

een beetje een Zandvoortse

voelt. "We zijn tenslotte inwo-

ners van Zandvoort. We beta-

len daar ook voor."

Bijna iedere dag zijn al deze

mensen te vinden in ons dorp.

Even een boodschapje doen,

met mooi weer een terrasje

pakken, heel af en toe uit eten.

Over het algemeen wordt er

gewoon, net als in Amsterdam,

thuis gekookt. Trots laat ze

haar prachtige wagen zien tij-

dens de rondleiding die we krij-

gen. "We hebben hier alles, net

als in Amsterdam.

Waarom zou ikdan

uit eten gaan?"

Tsja, dat dachten

wij ook. Waarom
zou je ooit nog bui-

ten de deur eten

met zo'n mooi

tweede huis... Ook

wasmachine en

droger zijn aanwe-

zig (in miniformaat

uiteraard).

Als we haarvragen

naar de nadelen

van de Zandvoortse

camping naast het Familie Wemer heeft een prachtig aangelegde tuin rond hun vaste caravan

Van de strandbus lijkt niemand

gebruik te maken, na wat

rondvraag. De vaste bewoners

hebben allemaal hun eigen

vervoer en de kampeerders

lopen liever. Ons dorp wordt

door de Duitsers omschreven

als 'wunderbar'. Op ons beste

Duits (zo als gewoonlijk

spreekt er geen een Engels)

wensen we ze nog een fijn ver-

blijf in Zandvoort. "Ja, dat gaat

ons zeker wel lukken hier."

Bali

Transport? Eat? Drink?

Massage? Dat hoor ik deze

week de hele dag door. 25km

met de taxi voor €8. Een uur

lang gemasseerd worden

voor €3. Pakkie peuken voor

0.80 cent (bijna jammer dat

ik ben gestopt). Wat wil een

mens nog meer?

Waar hangt die nou weer

uit zul je misschien denken.

Ja ja, ik zit op het moment
bijna aan de andere kant

van de wereld. In Bali welte-

verstaan. De 15 lange uren

die ik in het vliegtuig heb

gezeten, ben ik binnen twee

seconden vergeten bij het

zien van dit paradijs. Het

wordt allemaal nog veel

leuker bij de gedachte dat

ik hier vanaf nu twee keer

per jaar zal zitten. Hoezo

dat? Mijn vader kwam met

het geniale idee hier te

gaan wonen, leder nadeel

heeft zo ook z'n voordeel. Ik

moet mijn pappie voortaan

missen, maar heb er wel een

geweldig tweede huis bij.

Het is hier echt een wereld

van verschil vergeleken met

Nederland. Verkeersregels?

Die hebben ze hier niet.

Links-rechts inhalen? Mag.

De sterkste/snelste wint.

En een rijbewijs koop je

hier gewoon. Veel louche

typetjes zie je hier niet. Het

tegenovergestelde daarvan!

De mensen zijn hierontzet-

tend gelovig, tonen voor

iedereen evenveel respect,

zeggen je steeds weer

keurig gedag en lachen

altijd. Daar kunnen die soms

krampachtige Hollanders

nog een puntje aan zuigen.

Daarom werd ik ook aardig

overweldigd door al die

vriendelijkheid. Meestal

zeg ik"Nothanks"op de vele

vragen die ik hier om mijn

oren krijg. Dat is denk ik

meer een schrikreactie,

aangezien ze soms als een

zwerm vliegen op je af

komen. De enige vraag

waar ik nu toch echt ja op

moet gaan zeggen is:

Massage...? Ik heb nog maar

vier dagen!!

Mcu/
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SCHAIK
f Makelaar O.G.

Westerparkstraat 10

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl
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AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

zaterdag 1 juli open huis van 11.00 - 13.00 uur

In perfecte staat van onderhoud en met behoud

van originele stijldetails gerenoveerd vrijstaand

en pittoresk landhuisje met tuin rondom, oprit

voor 3 auto's en garage. De woning is in 2005

geheel professioneel ver(nieuw)bouwd. Sfeervol

entree, ruime hal met garderobe, gietijzeren

Spaanse trap; kelder; woonkamer met open

haard en handgemaakte schouw; eiken visgraat

parketvloer; moderne keuken v.v. alle inbouw-

app.; op de ie etage een riante slaapkamer met

veel kastruimte en luxe badkamer met vrijstaand

bad. Was/droogruimte en 2e toilet.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 51

Aan de rand van het "Groene Hart" van Zandvoort

ligt dit halfvrijstaande woonhuis met nieuw aan-

gebouwde serre, voor- en achtertuin en achter-

om. In de achtertuin bevindt zich het zomerhuis

dat zowel als kantoor- en praktijkruimte geschikt

is. Ind. ruime hal; kelder; woonkamer met 45 m 2

met aangebouwde serre; zijkamer; moderne

keuken met inbouwapp.; ie et. 4 slaapkamers;

2 balkons; badkamer met ligbad, douche, toilet

en wastafel. Zomerhuis met woon/slaapkamer

en toilet/doucheruimte.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Brederodestraat 100

In Zandvoort-Zuid op ca. 100 meter van het

strand ligt deze goed onderhouden 30-er jaren

eengezinswoning met garage en voor- en ach-

tertuin. Ind. gang; woonkamer met parketvloer;

landelijke open keuken met inbouwapparatuur;

ie et. ruime overloop; 2 slaapkamers; royale

moderne badkamer met ligbad, douche, toilet,

wastafel en openslaande deuren naar balkon;

wasruimte; 2e et.: grote zolderkamer met 2 dak-

kapellen; vliering.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vijfenvijftig plus

ProfKeer nu van de Polo Opiive!

Standaard is geen optie meer.

Volkswagen Polo Optive

2 dei. '3. Cl mat wcorclOonng, EtoHntMtM-nnMn voer

Cri-li.j* lA-ui^r-jiftrióVnti *T* aftlWtfiMrtrt hfl

EL wiel- on vurwamwvB Mtaropl^tfi, 4 Lutbpnriwa
A6S. * Anjuu». 3lJvHhi'«!r«gtflg

€15.590,00

Auto Strijder Zandvoort
www BUlrjstridflf.nl

Zandvoort Ewg. v. Alplwuslraat 102 - Tel 023 57..' 145 65

Nog geen zandvoortPas
Kijk snel op pagina 12 of

www.zandvoortpas

Met een ZandvoortPas wordt winkelen,

uitgaan en eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk

Zaterdag 1 juli a.s. Open Huis!
Tjerk Hiddesstraat 31

Open Huis 13:00-15:00 uur

Vraagprijs: € 176.000,= k.k.

Fraai driekamer appartement op

2e etage gelegen!

• Woonkamer met open keuken en

inbouwapparatuur.

Moderne badkamer met ligbad.

Voorzien van alarminstallatie en rookmelders.

Parkeren op eigen terrein.

Op 1 minuut van het strand en centrum gelegen.

Oppervlakte ca. 75 m 2
. Bouwjaar 1972.

Burg. Van Fenemaplein 13-1

Open Huis 11:00 tot 13:00 uur

Royaal drie kamer appartement
met zeezicht!

• L-vormige living.voor én achter balkons.

• Parkeren op gereserveerde plekken

• Lift aanwezig en inpandige berging

• Oppervlakte ca. 110 m 2
!

ijs: €199.000,= k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Informeer naar onze scherpe tarieven;

•/ fO ij

^ CREEVEN
kit Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

^ippetftaf:
ook voor feesten en partijen

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTKA Al 4fi TEL. 023 57 37 KMI

VljftlC +
door Ton Timmermans

Oudere van nu - hippie van toen

Flower-power, love and peace. Het Vondelpark zat er vol van.

ledere (oud-) Amsterdammer herinnert zich nog de hippies die

zich daar ophielden. De consumptiemaatschappij van die roeri-

ge jaren zestig vonden zij maar niks. Met hun 'lief-zijn-gedrag'

zetten zij zich op vreedzame manier aftegen de gevestigde orde.

Tegen het einde van 1966 werd

in San Francisco de hippiebe-

weging geboren. Met de eer-

ste grote manifestatie'Love-in'

was het tijdperk van de hippie

aangebroken. Een halfjaar later

vond een soortgelijke happe-

ning plaats die bezocht werd

door maar liefst 450.000 men-

sen. Jongeren met bloemen in

hun -meestal lange- haar

waren gekleed in een allegaar-

tje van de meest exotische

stoffen. Mede door de opko-

mende massamedia en devele

reismogelijkheden verspreid-

de het hippiedom zich razend-

snel over de hele wereldbol.

Mode
In de ogen van

de hippies was
mode een voort-

durende leugen.

"Die mode ver-

andert om de

zoveel tijd en

verplichtde mens

daardoor ook te

veranderen. De

mode is uitgevonden als mid-

del om aan te zetten tot con-

sumeren, om nieuwe kleding

te kopen als de oude nog niet

versleten is. Die 'verspilling'

moet maar eens stoppen",

aldus de Bloemenkinderen.

Afzetten

De lange haren en wijde kle-

ren van de hippies werden hun

symbolen. Het onderscheid

tussen de seksen diende te ver-

dwijnen. Hun uitdagende

uiterlijk was een manier om
zich af te zetten tegen de

consumptie maatschappij.

Bij die houding hoorde een

vreedzaam gedragen een pose

van 'alles-moet-kunnen'.

Bijeenkomsten bleven niet

beperkt tot het Amsterdamse

Vondelpark,

maar groeiden

uit tot massale

muziekfestivals.

In 1969 was
Woodstock een

legendarische

happening

geworden.

Flower power
In de hippiecul-

tuur speelden de begrippen

'love and peace' de hoofdrol.

Vooral liefde tegenover elkaar.

Communes werden als dé ver-

heffende leefgemeenschap-

pen gezien. 'Alles is beter dan

een streng georganiseerde,

leugenachtige welvaartsmaat-

schappij'. Geestverruimende

middelen zoals het gebruik

van wiet hoorden daar bij. De

hippies zagen in de bloem het

ideaal van het bestaan: een vrij

leven onder de zon, vervuld

van zachtheid. De hippiebewe-

ging heeft in zijn originele

vorm, de Flower Power, maar

kort geduurd. Vanaf eind 1968

en zeker in de loop van 1969

was de kern uiteengevallen.

Toch herinnert menigeen zich

met plezier de kleurige tafe-

relen van de hippies in het

Vondelpark.

Provincie leest voor uit eigen werk
Overzichtelijk gerubriceerd staat het op internet. Als in een

openbare bibliotheek is informatie over het provinciebe-

stuur van Noord-Holland op haar uitgebreide en informa-

tieve website terug te vinden. Vanaf vandaag kunnen de

gegevens zelfs op commando voorgelezen worden. Die pri-

meur heeft onze provincie.

Sinds kort zijn de provinciale

gegevens ook hoorbaar. Op
commando leest een vrien-

delijke stem alles voor wat

op het computerscherm in

cijfers en letters zichtbaar

wordt. Dankzij deze'voorlees-

functie' hoeft de gebruiker de

tekst niet zelf te lezen. Een uit-

komst voor bijvoorbeeld

slechtzienden en voor senio-

ren. Klikken op de knop met

het tekstba llontje "lees voor"

is voldoende.

Of het nu gaat om de bereik-

baarheid van de kust of het

vlot opzoeken van overheids-

informatie. Voor iedereen moet

het overal en altijd probleem-

loos te doen zijn. Toegankelijk-

heid staat bij ons provinciebe-

stuur hoog in het vaandel. Ook

en vooral in de wereld die

steeds belangrijker wordt: het

wereldwijde internet. Voor het

overbrengen van grote stro-

men informatie is de digitale

snelweg niet meer weg te den-

ken. De website van het Noord-

Hollandse bestuur geeft in alle

openbaarheid een overzicht

van alles wat van belang is

voor haar burgers.

De provincie Noord-Holland

heeft een belangrijke stap

gezet in het verbeteren van de

toegankelijkheid van haar

informatiestromen. De drem-

pel voor het bezoeken van de

website voor mensen meteen

leeshandicap wordt met deze

extra service verlaagd. Met
gepaste trots laat het provin-

ciebestuur weten dat Noord-

Holland deze service als eerste

provincie van Nederland aan-

biedt.

Zie www.noordholland.nl

Rollators verspilling

in de zorg

Van hergebruik is nauwelijks sprake. Toch zijn gebruikte

rollators vaak geschikt voor recycling. Meestal wordt het

hulpmiddel eenvoudigweg afgedankt. Pure verspilling van

gemeenschapsgeld. Kapitaalvernietiging dus.

"Zodra een eigenaar overlijdt

gaat de rollator de schroot-

hoop op, al is het een week
nadat hij de vierwieler heeft

gekregen. Een gebruikte rolla-

tor mag niet aan een ander

worden verstrekt; die moet ook

een nieuwexemplaar krijgen"

zegt een medewerker van een

verzorgingshuis. "Een verspil-

lingvan jewelste dus."

"Van hergebruik is nauwelijks

sprake" heeft de ANBO vastge-

steld. In 2003 deed deze belan-

genvereniging voor ouderen

een peiling naar het her-

gebruikvan het hulpmiddel.

"Rollators worden in bijna alle

gevallen na gebruik afgedankt.

Ze worden opgeslagen in kel-

ders van verzorgingshuizen, op

zolders bij particulieren of

gaan naar de schroothoop."

Inname, revisie en herverstrek-

king zou niet opwegen tegen

de kosten van een nieuwe

rollator, zo redeneren zorgver-

zekeraars vee lal. "Het ophalen

van de rollator is meestal duur-

der dan de rollator heeft

gekost" meent Paula de Goede

namens Univé Verzekeringen.

"Als een klant persé de rollator

niet meer wil hebben en hij

staat thuis in de weg, dan wil-

len wij de rollator wel ophalen,

maar dat gebeurt minimaal."

Een handelaar in revalidatie-

materialen ziet het niet zitten.

"Als een klant me belt voor een

rollator, verwijs ik hem naar

een verpleeghuis. Daar hebben

ze meestal de keldervol staan

met rollators van overleden

bewoners. Rollators worden

vergoed maar nooit terugge-

geven, want de gemeente wil

ze niet terug." Door invoering

van de nieuwe zorgwet WMO
zal daar naar verwachting

geen verandering in komen.

In 2003 schrijft staatsecretaris

Ross naar aanleiding van

Kamervragen:"lk heb de stel-

lige indruk gekregen dat de

ziekenfondsen er alles aan

doen om verspilling tegen

te gaan." Een medewerkster

van een thuiszorgwinkel in

Heemstede:"Onderdelen wor-

den hergebruikt of het gehele

apparaat gaat naar Derde

Wereldlanden." Een woord-

voerstervan een Zandvoorts

verzorgingshuis meent te

weten dat de gebruikte rolla-

tors verscheept worden naar

Suriname. Een redactie van

Daglad Surinaamse: "Ik heb

nog nooit iemand met een rol-

lator zien lopen in Paramaribo."

De wegen in Derdewereld-

landen zijn veelal slecht en dus

voor rollators ongeschikt.

Leeftijdsgrens AOW
moet blijven

AOW hoort bij de leeftijd van 65. De Sociale Verzekeringsbank

is van mening dat verschuiving van die grens het vertrouwen

in de overheid schaadt. Al tientalle jaren rekenen burgers op

een pensioenuitkering vanaf hun 65 ste
.

De leeftijdsgrens voor de AOW
moet op 65 jaar blijven. Mor-

relen aan die grens zorgt voor

verlies aan vertrouwen in de

overheid. Wel zou de opbouw-

periode van de AOW korter

kunnen door in plaats van op

15-jarige leeftijd pas met acht-

tien ja ar te beginnen met spa-

ren voor AOW. Dat stelt Cathrin

van der Werf, lid van de raad

van bestuur van de Sociale

Verzekerings Bank (SVB). De

SVB is de uitvoerder van de

AOW. Volgens Van der Werf

rekenen mensen decennialang

op het basispensioen wanneer

ze 65 jaar worden.

Ze verzet zich tegen pleidooien

om de AOW-leeftijd geleidelijk

op te schuiven naar 67. Volgens

haar zou zoiets gepaard gaan

met onrust onder burgers. Van

derWerf vindt het onverstandig

als er eenzijdig zou worden inge-

grepen in de AOW om de vergrij-

zingskosten betaalbaarte houden.
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Kijk ook eens op de website

www.zandvoortsecourant.nl

Voor de locatie Huif in de Duinen in

ZandJvoort, die bestaat uit 90 verzorgingsplaat-

sen, 25 plaateen voor psychogeriatrische ouderen,

31 plaatsen op de wijkverpleegboej met terminale

rorgk verschillende vormen van greieps- en dagopvang

en 200 aanleunwoningen lijn wij op zoek naar

VERZORGENDEN NIVEAU 3
die wil uitgroeien tot de functie van contactverzorgende

<Fwg 40) voor de zorg voor onze bewoners van de

aanleunwoningen (extramurale zorg)
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Daarnaast zijn wij voor alle afdelingen op zoek naar

VERZORGENDEN NIVEAU 2 EN 1
voor het invullen van korte diensten bijvoorbeeld van

00,30 - II .30 uur of van 16,00 - 1 LOG uur of van

13.00 - 21.30 uur. Omvang dienstverband,

werktijden en dagen zijn bespreekbaar

Wij vrijen;
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ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl
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Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

I.
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Volop
corner-

bloemen!
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Nieuw in de Zandvoortse Courant!

Vanaf deze week is uw Zandvoortse

Courant een puzzel rijker, de Kakuro! De

Kakuro is de opvolger van de sudoku en is

een combinatie van sudoku, Zweedse puz-

zel en de kruiswoordpuzzel. De puzzel is

het best bewaard Japanse geheim van de

afgelopen twintigjaar. Erwerden miljoe-

nen boeken met Kakuro puzzels verkocht.

Het woord is een samenstelling van de

Japanse woorden Kasan Kurosoen bete-

kent letterlijk: optelsom en kruis. De

Kakuro werd in Europa het eerst door de

Engelse kwaliteitskrant The Guardian

gepubliceerd.

Ook in deze puzzelvariant werkt u met de cij-

fers 1 tot en met 9. Deze dient u in de witte

vlakjes in te vullen. De optelsom van de vakjes

(= kruiswoordpuzzel) staat in het donkere vlak-

je naast de rij (= Zweedse puzzel) of boven de

kolom. Indien u in een donkervlakje bijvoor-

beeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal

op 4 moet uitkomen en horizontaal op 8.

In de komende weken zullen wij in eerste

instantie een aantal 'gemakkelijke' Kakuro 's

voor u uitzoeken, daarna worden ze met
regelmaat wat moeilijker. De oplossing zul-

len wij de week publiceren. Let op: er zijn vele

wegen die naar Rome leiden, zo ook bij de

Kakuro 's, er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.
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Hele straten zitten op

jou te wachten...

... als je bezorger bent

VAN DE

Zandvoortse Courant

Voortdurend

zoeken wij nieuwe

bezorgers!

Meld je nu aan!

Bel 0251-6744 33

of mail naar

info@zandvoortse

courant.nl
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Dier van de week
Kimberly is een stoere man van zeven jaar...

hij heet echt kimberly en u leest het goed, het is

ook echt een man! Een grappig kruising

Jackrusseltje die erg vrolijk heen en weer springt,

als hij het idee heeft dat hij uit zijn hok mag. Hij

kan met teefjes overweg, maar weet eigenlijk

niet goed hoe hij ermee om moet gaan. Hij staat

dan te twijfelen, zal ik gaan spelen of niet! Met

reuen kan hij niet goed overweg. Hij is natuur-

lijk erg stoer, dus hij vindt het niet leuk als er nog

een stoere man in de buurt rond loopt. Hij is

vriendelijk als je hem rustig benadert en vindt

het ook heerlijk als hij uitgebreid vertroeteld

wordt. Kinderen in zijn buurt raden wij niet aan,

daarvoor is hij een beetje bang. Hij zoekt een rus-

tig huis, waar er veel met hem gewandeld wordt,

want energie heeft hij genoeg. Of hij alleen kan

zijn weten we eigenlijk niet, omdat hij bij zijn

vorige eigenaar bijna nooit alleen hoefde te zijn.

Wie zoekt er een leuk maatje en valt voor deze

schattige hoogpotige Jackrussel?

Kom kijken in het Kennemer

Dierenasiel, Keesomstraat 5,

tel. 5713888. Geopend

Van maandag tot en met zaterdag

van 11.00 tot 16.00 uur.

www.dierentehuiskennemerland.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te

vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor

in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.
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Oplossing sudoku week 25

5 8 6 7 2 4 3 1 9

9 3 7 1 8 5 2 6 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

1 5 3 8 9 6 4 2 7

4 7 8 2 3 1 5 9 6

e 2 9 4 5 7 8 3 1

8 1 5 6 7 2 9 4 3

3 6 2 5 4 9 1 7 8

7 9 4 3 1 8 6 5 2

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Pittige tilapiafilet met ananaschutney
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Bereiding:

Snipper de ui fijn. Giet de

ananas af, vang het sap op.

Snijd de ananas in kleine

stukjes. Verhit 1 eetlepel roer-

bakolie in een kleine pan met

een dikke bodem. Fruit de

ui zachtjes glazig. Schep de

ananas, abrikozenjam, soja-

saus en 1 dl ananassap erdoor

en laat dit 10 minuten prutte-

len tot een dikke chutney

ontstaat. Snijd het bosuitje in

ringetjes en schep dit met de

koriander door de chutney.

Laat de chutney afkoelen.

Meng in een kom 2 eetlepels

Benodigdheden:

4 tilapiafilets

(±150 gram per stuk),

1 ui,

1 blik ananas op

ananassap (567 gram)

3 etl roerbakolie,

3 etl abrikozenjam

(of gemberjam/

ananasjam),

roerbakolie en de currypasta

en bestrijk de visfilets met

dit mengsel. Laat ze 5 minuten

liggen. Rooster de tilapiafilets

in een hete grillpan op hoog

vuur in 8-10 minuten mooi

bruin en net gaar. Keer de filets

als ze vanzelf van de ribbels

loslaten. Leg de tilapiafilets

op 4 warme borden en strooi

er wat (zee)zout over. Schep

de chutney ernaast. Lekker

met pandanrijst en sugar-

snaps of een salade met

veldsla en wortel met citroen-

dressing.

• 2 etl Japanse soja-

saus,

• 1 bosuitje,

• 1 etl verse koriander,

fijngehakt,

• 1 etIThaise rode

currypasta (of

sambal badjak/

sambal brandal).
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Gemeentelijke publicatie week 26 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 20 juni

en de verdere in week 25 door het college genomen
besluiten zijn 27 juni vastgesteld. De besluitenlijst is

in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Betergeholpen aan meldlijn

Wie belt met (023) 57 40 200 om iets te melden aan

de gemeente krijgt nu te maken met een veranderd

aanmeldingsprotocol. De gemeente heeft een aanpas-

sing doorgevoerd om u beter van dienst te zijn.

Er wordt gewerkt met keuzemenu's die u beter bij

de betrokken afdeling brengen, zodat u gerichter uw
melding of klacht kunt doorgeven.

Als u belt krijgt u een aantal keuzes voorgelegd:

- optie i: storing aan parkeerapparaat; hierna volgt

doorschakeling naarde Parkeerpolitie

- optie 2: geluidsoverlast horeca ; hierna volgt door-

schakeling naar de dienstdoende handhaver

- optie 3: overige meldingen -zeg maar de oude meld-

lijn over huisvuil e.d. zoals u die gewend was-;

hierna volgt doorschakeling overdag naar balie en

buiten werktijd naar het antwoordapparaat.

Werkzaamheden aan het spoor

Inde nacht van 15 op 16 juli 2006 zullen er werkzaam-

heden aan het spoor rond de Vondellaan plaatsvinden.

Door het college is ontheffing verleend (verzonden

22 juni 2006) in verband met eventuele geluidhinder

welke de werkzaamheden met zich mee kunnen

brengen. Tijdens de werkzaamheden zal de overweg

aan de Vondellaan afgesloten en het verkeer

omgeleid worden.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort,

- Potgieterstraat 56, vernieuwen/optrekken gevels

i
e verdieping en plaatsen dakopbouw, ingekomen

20 juni 2006, 2006-iogLv.

- Van Stolbergweg 13, vernieuwen/vergroten dakkapel,

ingekomen 21 juni 2006, 2006-1 13L.V.

- Kerkplein 9, plaatsen reclamebord, ingekomen

22juni 20o6,20o6-H4R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Evenementenvergunningen verleend

De burgemeester heeft op grond van artikel 2.2.2 van

de Apv Zandvoort vergunning verleend voor het

evenement "de Kortebaandraverij" op donderdag

20 j uli 2006 op de Zeestraat te Zandvoort (vergunning

verzonden op 19 juni 2006).

De hierboven genoemde verleende vergunning ligt

bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt hem inzien

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen

gedurende een termijn van zes weken na bekend

making een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De

datum van bekendmaking is de verzend datum van de

vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit

de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek

van uw brief aan de burgemeester van Zandvoort,

Postbus 2,2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Gemeente Zandvoort

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-

gel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdelingverwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

SOFTBAL

Verontwaardiging over

winkelsluiting op zondag

Het college van B&W zal zich tot het uiterste verzetten tegen

het voorstel van Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om een eind te

maken aan de wildgroei die er in de ogen van deze organisatie

is waar het gaat om de winkelopenstelling op zondagen. De

reactie van B&W kwam onder andere naar aanleiding van vra-

gen van het VVD- raadslid Belinda Cöransson.

Van onze redactie

MKB stelt de staatssecretaris

van Economische Zaken Karien

van Gennip voor, het aantal

koopzondagen overal in het

land te beperken. Slechts onder

bepaalde strikte voorwaarden

zouden gemeenten in de toe-

komst extra koopzondagen

mogen aanwijzen. De winkel-

tijden wet wordt binnenkort in

deTweede Kamer geëvalueerd.

Beperken

In de huidige regelgeving mag

een gemeente maximaal

twaalf koopzondagen aanwij-

zen. Een uitzondering op deze

regel is het zgn. 'Toeristisch

regime'. MKB wil deze uitzon-

dering schrappen en in plaats

daarvan dat gemeenten onder

bepaalde voorwaarden zes

extra koopzondagen per jaar

kunnen aanwijzen. Als de voor-

stellen van MKB worden over-

genomen, betekent dat voor

Zandvoort dat de winkels

tweederde van het jaarop zon-

dag gesloten blijven.

Zandvoort

Het college verzet zich fel

tegen de plannen. B&W

hadden het wijs gevonden

om, voordat dergelijke ideeën

worden gelanceerd, eerst

bij betrokkenen de gevolgen

te inventariseren. Verder

wordt aangevoerd, dat

Zandvoort al in dejaren 50

van de vorige eeuw als één

van de weinige gemeenten in

Nederland toestemming
heeft gekregen om de win-

kels op zondagen geopend te

mogen houden. In al die jaren

is het open zijn van de win-

kels op zondag een handels-

merk geworden van Zand-

voort. Voorts merkt het

college op, dat Zandoort nog

vorig jaar door het MKB is

uitgeroepen tot meest MKB-
vrien de I ij ke gemeente.

Gesprek

Het college zal MKB uitnodi-

gen voor een gesprek, waarin

het landelijke bestuur duide-

lijk zal worden gemaakt, dat

hun uitspraken niet in het

belang zijn van Zandvoort. De

bijzondere positie van

Zandvoort en de economische

waarde ervan voor de gehele

regio zullen eveneens aan de

orde worden gesteld. De uitleg

van het Zandvoortse gemeen-

tebestuur zal het bestuur van

MKB wellicht op andere

gedachten kunnen brengen.

Softballers ZSC laten winst liggen
De herensoftballers van ZSC hebben in de thuiswedstrijd tegen

rode lantaarndrager Kennemerland de winst laten liggen. In de

slotinningwist ZSC, dat gedurende het hele duel tegen een ach-

terstand aankeek, alsnog een 12-12 gelijkspel uit het vuur te slepen.

Kennemerland bood afgelopen

zaterdag meertegenstand dan

gezien hun positie op de rang-

lijst verwacht mocht worden.

Dat een hogere plaats - ZSC

staat tweede - in de rangschik-

king geen overwinning garan-

deert op een lager geplaatste

opponent, maakte Kennemer-

land al va nafde eerste slag-

beurt duidelijk. Op het werpen

van Tjeerd Buys werd een 0-4

Zwemmen

voorsprong genomen. ZSC

snoepte nog wel iets van de

voorsprong af.Tjeerd Buys en

Peter Douma passeerden in de

ie inning de thuisplaat, terwijl

Ben de Jong in de tweede ZSC-

slagbeurt de achterstand redu-

ceerde tot 3-4.

In de 3e en 4e inning vielen de

runs als rijpe appels uit de

boom. Kennemerland scoorde

Zwemvierdaagse

Komende week van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli zal voor

de negende keer de Zandvoortse zwemvierdaagse worden
gezwommen. Dat zijn vijf avonden dus kunt u één avond laten

schieten.

ledere avond van 18.00 uurtot

20.30 uur kunt u 250 meter (10

baantjes) of 500 meter (20

baantjes) zwemmen. U kunt

dat in uw eigen tempo en slag

doen. Er kunnen maximaal

400 zwemmers meedoen, dus

wie het eerste komt, het eer-

ste maalt. U kunt deelnemen

door middelvan het kopen van

een startkaart van €5 per per-

soon. Op de eerste avond krijgt

u bij inlevering van die kaart

een armbandje en personen

met een armbandje kunnen

het water in gaan.

respectivelijk vier en drie runs

waardoor hun totaal op elf

kwam. ZSC wist twee keer drie

punten te scoren. Peter Douma,

Edgar Koperjan Piet Paap in

de derde, terwijl Tjeerd Buys

in de 4e inning meeliftte op

een homerun van Edgar Koper.

Hans Rijnders profiteerde van

honkslagen van Jan Piet Paap

en Ben Draijer (9-11). In deze

inning liet ZSC drie lopers

op de honken achter, waarmee

de mogelijkheden voor meer

runs uit handen werden gege-

ven. Een vrijwel identieke

situatie deed zich voor in de

5e inning, toen alleen Tjeerd

Buys de thuisplaat wist te

bereiken, waardoor de achter-

stand bij het ingaan van de

6e en laatste inning was gere-

duceerd tot 10-11. Kennemer-

land leek in die slagbeurt de

zege veilig te stellen door de

voorsprong te vergroten tot

10-12, maar ZSC dacht daar

gelukkig anders over. Zowel

Ruud Bijl als Tjeerd Buys

profiteerde van een tweehonk-

slag van Edgar Koper, waar-

door de eindstand alsnog op

12-12 kwam.
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De kaarten zijn verkrijgbaar bij:

Bruna Balkenende aan de

Grote Krocht,

kapsalonTon Goossens in win-

kelcentrum Nieuw Noord,

Ankie Miezenbeek,

Haarlemmerstraat 12 en

Martine Joustra, Witte Veld 11.

Op de laatste avond worden de

medailles uitgereikt en zal er

vanaf 20.00 uur, exclusief

voor de deelnemers, een

Spetterende Aqua Disco

starten.

De adverteerders van deze week

Zandvoortse Courant

Autosport

nummer 26 29 juni 2006

Ital ia a Zandvoort
Ferrari, Maserati, Lamborghini,

Lancia, Alfa Romeo, Laverda,

Bugatti en nog veel meer
namen van grote Italiaanse

vormgevers uit de voertuigen-

industrie zullen weer te

bewonderen zijn. Het zijn voor

liefhebbers klinkende namen.

Zondag 2 juli staat Zandvoort

weer in het teken van de

Azzuri, oftewel het is weer
het weekend van Italia a

Zandvoort. Het jaarlijkse

'feestje' waar iedereen die de

Italiaanse auto- en motorwe-

reld een goed hart toedraagt

bij moet zijn.

Het Italiaanse autosportfesti-

val wordt opgeluisterd met de

meest fraaie automobielen

welke in dit Latijnse land zijn

en worden geproduceerd. Ook

Italiaanse motorfietsen en

vrachtwagens maken onder-

deel uit van het showelement,

waar de Italiaanse merken-

clubs vol uitpakken met inte-

ressant materiaal. Niet alleen

nieuwe auto's en motoren zijn

er te bewonderen. Ook is er

veel aandacht voor de antieke

Italiaanse voertuigen.

Naast de vele activiteiten op de

baan is er op de diverse pad-

docks ook volop te genieten.

Italia a Zandvoort zou niet com-

pleet zijn zonder een heuse race

met Pizzakoeriers en die zal dan

ook van start gaan. Zondag

2 juli zijn er de ge hele dag acti-

viteiten op en ronde de baan.

De toegangsprijs bed raagt €12

en zijn aan de kassa en via

Ticketboxte verkrijgen. Parkeren

is voor €7 mogelijk achter de

hoofdtribune (beperkt aantal

parkeerplaatsen!). Kinderen tot

12 jaar, onder begeleiding van

een volwassene, mogen gratis

naar binnen.

Fietsen

Groots oranjegevoel bij

Zandvoortse fietsvierdaagse
De Zandvoortse fietsvierdaagse is goed verlopen. Alle 175 deel-

nemers konden afgelopen vrijdag hun medailles in ontvangst

nemen. Op twee kleine ongelukjes na kan de organisatie spre-

ken van een geslaagd evenement.

De fietsvierdaagse had ver-

schillende routes uitgestippeld

over Zandvoort en de duinen.

Zowel jong als oud konden

genieten van de mooie fiets-

routes. Het Nederlands elftal

zorgde woensdagavond voor

nog meer sfeer. Terwijl de elf

voetballers streden tegen

Argentinië hadden dedeelne-

mers hun fietsen versierd met

oranje bloemenkransen en bal-

lonnen. "Het was een gezelli-

ge boel en ik verheug me
alweer op volgend jaar", aldus

Ankie Miezenbeek, organisa-

tor van de fietsvierdaagse. De

volgende fietsvierdaagse in

Zandvoort vindt plaats van 3

tot en met 7 september 2007.

Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Familierestaurant

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g. Stichting ZorgContact

IJzerhandel Zantvoort Take Five

Kippetrap Trade Ard

Monuta Van Schaik, makelaar

Nova College Willemse

P.vanKleeff Elektrotechniek

Pluspunt Zandvoort Optiek

Remo de Biase

Strand pagina

-3 Ganpati

6 Oue Pasa

8 Wander & Karin

9 Club Maritime

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen

Jeroen

23 Club Nautique
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NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

• Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning
• Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en

moderne badkamer
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren

• Geheel in wittinten afgewerkt

• Vrijstaande woning; dus geen buren

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 199.000,-

DA COSTASTRAAT 1 ZANDVOORT
1 Goed onderhouden halfvrijst. 20-er jaren woonhuis

Woonkamer-en-suite, moderne keuken, 3 slaapkamers,

badkamer
• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Zonnige betegelde achtertuin zuidwest met achterom

• Kindvriendelijke woonomgeving
1 Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: €249.000,-

DR J.C. MEZCERSTRAAT 43 ZANDVOORT

• Modern 4-kamer hoekappartement

• Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee

• Moderne open keuken en luxe badkamer
• Gehele appartement betegeld met witte vloertegel

• Witte gestuukte muren en plafonds

• Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-

• Woonoppervlakte 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

MARISSTRAAT 15 ZANDVOORT

• Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren

hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken,

2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

• Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing

• Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren

• Woonopp. ca. 75 m 2
,
perceelopp. 1 12 m 2

Vraagprijs: € 249.500,-

DR. J.P. THIJSSEWEG 22 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage

• Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen

• Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
• Volledig wonen op de begane grond

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 1 10 m 2
,
perceelopp. 652 m 2

Vraagprijs: € 649.000,-

KONINCSTRAAT 19 ZANDVOORT

• In centrum van Zandvoort gelegen vrijstaand woonhuis

met voortuin en vrijstaand zomerhuis met eigen ingang

• Woonkamer met eiken vloer, moderne keuken,

twee slaapkamers, balkon en luxe badkamer
• Hardhouten kozijnen met dubbel glas

• Strak stucwerk

• Woonopp. ca. 130 m 2

Vraagprijs: € 293.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

• Charmant, karakteristiek en zeer royaal herenhuis

• Fraai aangelegde achtertuin (30xl0m), parkeerplaats

• De woning beschikt over een extra ruimte op de

beg. grond en is geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• 3 royale slaapkamers en een luxe badkamer
• Tevens zeer geschikt voor praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 200 m 2
, inhoud ca. 685 m 3

Vraagprijs: € 549.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
va LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Vanaf morgen zullen door

Zandvoort een aantal vreemd

uitziende wagentjes rijden.

Het zijn de zogenaamde

Thaise TukTuk. Ze zullen

dienst doen als taxi naar

zowel het zuid- als het

noordstrand. De introductie

en officiële opening van de

TukTuk wordt verzorgd door

de ambassadeur van Thailand

mevrouw H.E. Miss Suchitra

Hiranpruecken burgemees-

ter Rob van der Heijden.

De TukTuk is in Thailand een

veel gezien vervoersmiddel in

iedere stad. Voornamelijk

worden ze daar gebruikt als

goedkope taxi maar er zijn er

ook die goederen vervoeren.

Tevens zijn er'waterversies'die

dezelfde taken uitvoeren.

Primeur

Zandvoort heeft de Europese

primeur gekregen van de

TukTuk Company. Nergens

anders in ons werelddeel

rijden deze leuke taxi's in wat

voor badplaats dan ook. Ze

zullen Zandvoorters en hun

De Mannetjes

Tuk Tuk in Zandvoort

badgasten langs de boulevards

en door het centrum voor een

vaste prijs (€2,50 p.p.) gaan

vervoeren en verzekeren van

een goedkope en 'gave' rit.

Geert Kloppenburg, medeop-

hebben gezien wat voor meer-

waarde de kleine wagentjes

kunnen hebben voor de toe-

risten die binnen Zandvoort

op een leuke manier vervoerd

willen worden. Zij zullen dan

Vanaf vrijdag 7juli zal de TukTuk het straatbeeld

van Zandvoort beheersen

"Met rupsbandjes

hadden ze ook óp het strand

kunnen rijden"

richtervan deTukTuk Company:

"We hebben al een aantal

grote concerns die deTukTuks

als reclameobject bij eve-

nementen laten rijden. In

Zandvoort willen we verder

gaan en de oorspronkelijke

taak van de TukTuk in

Nederland introduceren."

Kloppenburg wil nog even van

de gelegenheid gebruik maken

om een oproep te doen. Men
is nog naarstig op zoek naar

een techneut die de vijf 'eigen-

wijze' karretjes technisch kan

onderhouden.

Geïnteresseerden kunnen bel-

len naaro20-686 8888.

Strandbus

Een grote initiator van de

TukTuk in Zandvoort is de

Stichting Strandbus, die de

TukTuk aan haar vervoers-

pakket heeft toegevoegd. Zij

ook een aanvullingzijn opde
ritten van de weer opgestarte

Strandbus lijndienst.

Ook voor Zandvoorters

Echter, de Zandvoortse inwo-

ners kunnen zeer goed van de

TukTuks gebruik maken. Men
hoeft maarte bellen en binnen

de kortste keren staat er één

voor de deur om, bijvoorbeeld,

relaxed van of naar het Casino

of een restaurant te worden

vervoerd. De wagentjes rijden

dagelijks tussen 10.00 uuren

22.00 uur. Eveneens zullen ze

uitermate geschikt zijn om de

dagelijkse boodschappen mee
te doen. Geen parkeerpro-

bleem en voor de deur afgezet

worden is eigenlijk ideaal! Er

zijn geen vaste standplaatsen,

een TukTuk kun je gewoon
aanhouden. Of bestel een

Tu kTu k via 06-48 111 666.

ZandvoortPas

DeTukTuks zullen ook voor de

ZandvoortPas houders interes-

sant zijn. Op vertoon van de

pas zal een rit in plaats van

€2,50 slechts €2,00 per per-

soon kosten. Een korting van

20% dus. Tevens zal wekelijks

de nieuwste editie van de

Zandvoortse Courant in de

TukTuks verkrijgbaar zijn zodat

ook de toeristen van het

Zandvoortse nieuws op de

hoogte kunnen komen.

De Zandvoorters worden van

harte uitgenodigd om bij de

'doop' aanwezig te zijn, vrijdag

7juli om 16.00 uurvoor het

Raadhuis. Vervolgens wordt

een gratis rit naar Tyn

Akersloot aangeboden, waar

een introductiefeest wordt

gehouden.

Trade Ard
WEEKAANBEDNG

Fial Multipla 1 .6i-16V SX AIRCO
b.j. 2000, 133600km, €7950

nu €7500 SlOTflD

WWW.TRADE-ARD.NL

X
Beptram
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Geldig t/m zondag 9 juli

• Oat-brain heel gesneden

€ 1,50

Uienbroodje € 1,50

1 Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Komende week worden de GFT-

rolemmers weer schoongemaakt.
Laat uw rolemmer na Gemeente Zandvoort

het legen staan totdat

de schoonmaakploeg

geweest is.



Familieberichten

fJtoir mtf njl je <&w-- je ifc»- öpc»

khp isrffjY Mae* en ieótrtpteflt

getiÉgdt uurtje zorgende hand

'Éroafi genieten rein iScir.e dingen'

We hebben Marijke moeten laten gaan op de

wijze zoals zij dat wilde: waardig, omringd

door haar geliefden. Maar dat was slechts

haar lichaam. Wat ze zei en wie ze was is

niet weggenomen. Op haar bijzondere, serene

wijze heeft zij haar stempel gedrukt op ons

leven. En dat dragen wij in ons hart.

Maria Johanna Moolenaar

Marijke

7 augustus 1953

Iw**

28 juni 2006

Rob
Nicole en Rogier

Daan

Zandvoort, 28 juni 2006

R.A.M. Vermolen

Marisstraat 58

2042 AL Zandvoort

De crematie heeft maandag 3 juli plaatsgevonden

Wij hebben heel bedroefd

afscheid genomen van

Marijke Moolenaar

We waren nog niet uitgepraat

en er was nog zoveel met
elkaar te beleven.

Maar het is goed zo.

We hebben het prachtig

gehad met elkaar,

dank je wel voor wie je was.

AntjeDésireePaulEmmyMike

MaaikeFredMariaEdMiaRob

SuzeSylviaRobYvonneBo

Catpi
Toch nog onverwacht hebben wij kennisgenomen

van het overlijden van onze collega:

Marijke Moolenaar

Gedurende een aantal jaren heeft Marijke

op prettige wijze gefunctioneerd binnen

Colpitt b.v. als internationaal opererende

speciaalmachinefabriek. Wij verliezen in

haar een sympathieke collega.

Colpitt b.v.

Alle medewerkers en voormalige medewerkers

Met dankbare herinneringen

voor alles wat hij voor ons is geweest,

geven wij u kennis van het heengaan van

mijn lieve man,

vader, schoonvader en onze opa

Peter Jan de Roode

26 augustus 1926 t 5 juli 2006

L. de Roode-Boevé

Emmy enjacques

Remco

Mirthe

Correspondentieadres:

E. de Roode

Dr.J.P. Thijsseweg23

2041 BL Zandvoort

Afscheid nemen en condoleance op

zaterdag 8 juli van 16.30 tot 17.00 uur,

uitvaartcentrum Tollenstraat.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben

maandag 10 juli om 13.30 uur op crematorium

Driehuis-Westerveld.

jbJv "BTDAiNXTMVESTBR 'BOTiH'E ffil
rS * rVLA Na 30jaar werkzaam te zijn geweest op fj *

C^1 A de NicoCaasschooC, waarvan 18jaar aCs
*fJX.

C
1

)/ directeur, neemt dhr. M.JA.'Bothe afscheid. ,\'

C"1 Ji.
Oud-codega's, oud-Ceerdngen, hun ouders *£ *0

Tw-i en andere Bekenden, zijn van harte '<

( J weCkom tijdens de afscheidsreceptie op

'ji fj vrijdag 7jud a.s. van 17.00 uur - 19.00 uur

VVj *n dz NicoCaas

. "|Jl te Zandvoort.

&
in de NicoCaasschooQ J.T.'Thijsseweg 24 G-lX

Team JVïcoCaasschooC*

Monuta ? WestervelrJen Van Beek

iJ-lïjjlifnU.v

Hoofdkam
BoHttalm H.

TiltyI)l»I7410

llflVWlSljnlKMl
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Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

Juli Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 6 ^H 07.40 12.49 20.09 ^B
Vr 7 01.10 08.29 13.44 21.40 -

Za 8 02.09 09.38 14.33 22.45 ^H
Zo 9 02.53 10.59 15.24 23.40 -

Ma 10 03.40 12.10 16.05 ^B ^m
Dl 11 - 00.20 04.19 12.48 16.49

Wo 12 ^B 01.00 05.05 13.28 17.35

Do 13 - 01.27 05.49 15.45 18.19

^^^_

Kerkdiensten
*

ZONDAG 9 juli

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds.mw. P. Renes van Nieuw Unicum

Gereformeerde Kerk, Jul/anaweg
10.00 uur dr. G.J.van Butselaar uit Amsterdam

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan y, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecou ra n'

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Druk weekend met
veel bekeuringen

Aangetrokken door de hoge temperaturen en de verkoeling die

de zee met zich meebrengt, hebben een paar honderdduizend

dagjesmensen het afgelopen weekend het Zandvoortse strand

bezocht. Dat zo een groot bezoekersaantal zorgt vooreen aan-

tal problemen, moge duidelijk zijn.

Zondagochtend was het al

snel raak in Haarlem wa arde
aanvoerwegen richting Zand-

voort en Bloemendaal dicht-

slibden. Ook de Zeeweg stond

al vroeg, vanaf de watertoren

van Bloemendaal, volledigvast.

De politie blikt toch tevreden

terug op het bijzonder drukke

strandweekeinde. Veel auto-

mobilisten namen het niet zo

nauw met de regels en par-

keerden hun voertuig op ver-

keerde plaatsen. Daar is zoveel

mogelijk tegen opgetreden.

Dienstdoende agenten schre-

ven er driehonderd bekeurin-

gen voor uit en een aantal

auto's die dermate slecht

geparkeerd stonden dat even-

tuele hulpdiensten er niet door

konden, is door de sleepdienst

verwijderd.

De grote drukte leidde ook tot

een verhoging van meldingen

van overlast op en aan de bou-

Burgerlijke stand

24 juni 2006 -30 juni 2006

Geboren:

Iris, dochtervan: Bou ma, Peter And ré en: Frederiks, Suzan ne

Johanna Maria.

Ondertrouwd:
Schraal, Michel en: Vermeij, Mireille Ma rgaretha Maria.

Gehuwd:
Keuning, Raymond en: Dijkhuizen, Pauline.

Faas, Maarten Jozef en: Vihervaara, Marianne Elise.

van Trigt, PaulusWilhelmus Maria en: Bakker, Sylva.

Voet, Ronald en: Sebban, Katya Camille.

Overleden:

Hellingman, Maarten Teun is, oud 67 jaar.

Kempe na ar, Willem, oud 74 ja ar.

Molenaar geb. Klein hout, Elisabeth, oud 87 jaar.

Hollander geb. Visser, Anna Maria C h rist i na, oud 86 jaar.

Vermolen geb. Moolenaar, Maria Johanna, oud 52 jaar.

Cartoon Hans van Pelt

levards. Door de politie is daar

nadrukkelijk toezicht op

gehouden en er zijn voor ver-

schillende vormen van overlast

tweeëndertig bekeuringen uit-

geschreven.

Ook de Zandvoortse strand-

pachters hoorje nu niet kla-

Zandvoortse Courant

gen, of het zou moeten zijn dat

er een chronisch tekort aan

medewerkers is. Veel scholie-

ren, die in eerste instantie aan-

genomen waren, blijken toch

niet het doorzettingsvermo-

gen te hebben dat nodig is om
met grote warmte toch het

hoofd koel te houden.

nummer 27 • 6 juli 2006

Inloopavond
Middenboulevard

Vorige week donderdag werden de Zandvoortse bewoners in

de gelegenheid gesteld om de gang van zaken rondom de

Middenboulevard te komen bekijken. Vooral de bewoners van

het meest besproken deel van Zandvoort werden in een brief

uitgenodigd om te komen.

In het nieuwe college heeft

wethouder Marten Bierman

de portefeuille Midden-

boulevard onderzijn beheer en

hij wordt daarin gesteund door

wethouder Wilfred Tates die

ook aanwezig was. Echter

Bierman voerde het woord en

probeerde de circa 40 aanwe-

zigen duidelijkte maken dat

het college druk doende is om
voor 14 december aanstaande

een voorontwerp bestem-

mingsplan ter visie te leggen.

Hij maakte duidelijk dat

datgene dat niet herzien

hoeft te worden, direct zal

worden aangepakt en de

zaken die voor herziening

in aanmerking komen, via

inspraak mogelijk zullen wor-

den herroepen.

Bierman: "De gemeente wil zo

democratisch mogelijk tot een

beslissing komen, namelijk

door middel van de inspraak-

periode die ongeveer 6 weken

zal duren. Alle reacties van de

bewoners worden meegewo-

gen om uiteindelijk de plannen

te verbeteren en aan te passen.

We willen nu naarde kiezers

luisteren. Het pojecf'Midden-

boulevard"duurt nu al bijna 14

jaar. We willen de procestijd

niet langer laten duren.

Vandaar ook dat er haast is."

Het gemeentebestuur streeft

er naarom binnen de vierjaar

dat dit col lege 'regeert', dit alles

te regelen. Daar is dus enige

haast geboden. Bierman

vraagt wel van de bewoners

geduld en daarwas men niet

echt gelukkig mee. Voor-

na me lijk twee VVD coryfeeën,

maar ook de gebruikelijke

tegenstanders, legden de wet-

houder het vuur na aan de

schenen, voornamelijk over de

duur van het gekozen traject.

Bierman kreeg echter geen

hulp van de aanwezige colle-

ga VVD-wethouder. Echter ook

Bierman kan geen ijzer met

handen breken, al wilden een

aantal aanwezigen het hem
wel laten doen.

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Volgens mij,

bak ik ze weer bruin. Ten-

slotte ben ik niet voor niets

een dochtervan zwarte Arie.

Mijn armen en benen heb-

ben al een aardig kleurtje

gekregen tijdens mijn vakan-

tie op het eiland Kreta. De

zon schijnt elke dag en ons

appartement is TV loos.

Geen voetbalwedstrijden

maar gewoon lekker luieren

en schelpjes zoeken. Er liggen

er genoeg in het zand. De

kunst is om 'geluk' schelpjes

te vinden. Dat zijn platte

schelpjes met een mooi,

zwart krulletje op de witte

kant. Verschillende nationa-

liteiten zijn op zoek naar'het

ge luk' en daardoor wordt de

spoeling dunner. Met moeite

vind ik per dag een stuk of

vier schelpjes. Tussen het

zoeken door, zwem en lees ik.

Dat is pas vakantie. Ont-

haasten en nergens aanden-

ken. Niet aan voetballen of

Zandvoort. Hoewel?

Automatisch vergelijk ik de

Griekse schelpen met die van

Zandvoort. Ik vind ze hier

mooier van kleur. Dat is

natuurlijk onzin want op het

Zandvoortse strand lopen

ook mensen naar schelpen te

zoeken. Maar het gezegde is

nu eenmaal; wat je van ver

haalt altijd beter, mooier en

lekkerder is. Zelfs de fetakaas

smaakt hier anders dan

thuis.

Gebruind en uitgerust ben ik

inmiddels terug. Het is even

wennen aan het gejakker en

gejaag in onze badplaats.

De stapel post is behoorlijk

hoog en in de computer

staan veel berichtjes die

verwerkt moeten worden.

Na het lezen ben ik weer aar-

dig op de hoogte van alle

wetenswaardigheden. Wat
mij betreft kan ik er weer

tegen. Om deze heerlijke

voetballoze vakantie niet

te vergeten bewaar ik de

Griekse schelpjes in een

glazen pot. Wie weet kan

ik iemand blij maken met

een beetje geluk? Zelfs een

voetballer kan niet zonder

geluk.
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TukTuk

Introductie van

deThaise

taxi-wagens in

Zandvoort.

16.00 uurvoor

het Raadhuis en

Tij n Akersloot, 17.00-21.00 uur

All Dutch Porsche Days,

Circuit Park Zandvoort.

Het gehele weekend staat in het

teken van alles wat maar met

Porsche te maken heeft.

Kerkplein Concert:

Concert voor klein en groot

Protestantse kerk.

Aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk

KennemerJeugd Orkest o.l.v. Alex

Vermeulen.

Wielerronde Zandvoort.

16 Tussen 10.30 uur en 20.00 uur o.a.

jeugdkoers/damescours en

vanaf 15.30 uureen prof cours.

Na 18.30 uur een solexrace.

16 Clubspecial, Circuit Park Zandvoort

20 Paardenrace, in de Zeestraat

21-30 Kermis.

Binnenterrein Circuit Park Zandvoort

30 Zandvoort (A)live,

deel III

30 DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

Rommelmarkt
Oud Noord

Op zondag 16 juli wordt

er een rommelmarkt

gehouden in devolgende

straten in Oud Noord:

Potgieterstraat,

Ten Kateplantsoen,

de Genestetstraat en

Dacostastraat.

Van 10.00 tot 16.00 uur is

iedereen van harte wel-

kom om spulletjes te kun-

nen verkopen ofte kopen.

Voor inlichtingen kunt u

terecht bij:

Peter Versw ijveren,

tel: 5717293,

Bart Botschu ijver,

tel: 5717757 of

Ben Gooijer,

tel: 023-5717365.

Eenkamerwoningen zijn passé

Woonwensenonderzoekjongeren krijgt vorm

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die op zichzelf wil-

len wonen, kiezen niet voor éénkamerwoningen en

de wijk nieuw-noord kwam niet heel negatief naar

voren. Alleen bepaalde buurten en zelfs flats waren

reden genoeg om daar niet te gaan wonen.

Dat waren opmerkelijke

constateringen bij een

panel van acht jongeren,

dat vorige week donder-

dag bij elkaar kwam om
overwonen in Zandvoort

te praten. In het kader

van een marktonderzoek

naar de woonwensen
van Zandvoortse jonge-

ren, uitgevoerd door

Woningbouwvereniging

EMM, kwam een panel

bijeen om naderopdat

onderzoek in te gaan.

EMM wil in kaart gaan

brengen wat de woonbe-

hoefte is van jonge star-

ters op de woningmarkt.

Het panel bestond uit

jongens en meiden, die

allemaal in een andere

woonsituatie leven. De

diversiteit onderling kwam
duidelijk naar voren toen

er werd gevraagd op

welke woning ze op dit

moment zouden reage-

ren als ze echt een ande-

re woning wilden gaan

betrekken. Terwijl de één

echt op de buurt let, kijkt

de ander meer naar de

praktische kant van een

woning. Ook de budget-

tering kwam ruimschoots

aan bod. Voor een bedrag

onder de €500 kan je

bijna niets leuks hu ren, was

een conclusie van het panel.

Van de 1300 aangeschre-

ven jongeren hebben

ruim 250 Zandvoortse

jongeren meegedaan aan

de enquête. Om nog meer

respons te krijgen zijn er

ook nog telefonische

enquêtes gehouden.

Hieraan deden nog eens

150 jongeren mee.

De uiteindelijke onder-

zoeksresultaten worden

nog door de EMM naar

buiten gebracht.

Commissie angstig voor druk hogere overheden

De raadscommissie Projecten & Thema's liet vorige

week woensdag duidelijk blijken niet ingenomen te

zijn met de invloed van rijk en provincie op het

gemeentelijke beleid. Zowel bij het agendapunt over

de noodzakelijke investeringen in het gemeentelij-

ke computersysteem, als tijdens de beraadslaging

over een mogelijk onderzoek naar de regionale

bestuurskracht, bleek men weinig goede woorden
overte hebben voor de gevolgen van de invloed van

bovenaf.

Portefeuillehouder bur-

gemeester Van der

Heijden sprak duidelijke

taal, door te stellen dat de

gevraagde investeringen

uitsluitend het gevolg

zijn van het feit dat de

rijksoverheid de gemeen-

ten bindende richtlijnen

oplegt over de manier

waarop de gemeentelij-

ke administratie gevoerd

moet worden. Die zijn het

gevolg van een operatie

die ons in de toekomst

een andere overheid

moet opleveren, ledere

gemeente in ons land is

gedwongen zich aan

deze richtlijnen te hou-

den. De enige mogelijk-

heid om daar iets aan te

veranderen is om geza-

menlijkvia deVereniging

Nederlandse Gemeenten

(VNG) met de rijksover-

heid te overleggen.

De vertegenwoordigers

van alle partijen maakten

in vaak niet mis te versta-

ne opmerkingen duide-

lijk, tegen dit beleid

mogelijkeen haltte wil-

len toe roe pen. Vooral het

feit dat de financiële

gevolgen tijdens de voor-

bereidingen totaal niette

overzien zijn, was voor

velen een doorn in het

oog. Des te kwalijker

vond de commissie het,

dat de rijksoverheid niet

van plan is ook maar de

kleinstefinanciële bijdra-

ge te leveren. Ook de

vraag of er binnen het

gemeentelijke apparaat

voldoende kennis en

menskracht aanwezig is

om deze jaren durende

operatie op een verant-

woorde wijze tot een

goed einde te brengen,

hield de commissieleden

bezig. De vertegenwoor-

digers van alle partijen

vroegen het college een

zodanig beleid te voeren,

dat voorkomen wordt

dat over een paar jaar

opnieuw begonnen moet

worden.

Toekomst
Gedeputeerde Moens
heeft begin juni namens

de provincie Noord-

Holland overleg gevoerd,

onder andere over de pro-

blemen die voortvloeien

uit het gegeven dat

Bennebroekde provincie

duidelijk heeft gemaakt

niet meer als zelfstandi-

ge gemeente verder te

kunnen. Als eerste voor-

stel van Moens kwam op

tafel een onderzoek in te

stellen naarde bestuurs-

kracht van de diverse

gemeenten in Zuid-

Kennemerland. Uit de

gesprekken met de colle-

ges en raadsleden van

Heemstede, Bloemendaal

en Zandvoort kwam naar

voren dat dit niet de juis-

te benadering is. In een

schrijven van 21 juni van

Moens aan de raad, stelt

de provincie voor een

onderzoek in te stellen

naar de mogelijkheden

voor een gemeentelijk

regionaal beleid. In deze

zogenaamde 'Agenda

van de Toekomst" zou,

naar de mening van de

provincie, beargumen-

teerd aangegeven moe-

ten worden welke voor-

en nadelen hetene fusie-

model ten opzichte van

het andere heeft. Deze

opmerking in het schrij-

ven van de gedeputeerde

schoot bij alle Zand-

voortse fracties in het

verkeerde keelgat. Niet in

de laatste plaats omdat
dit naarde mening van

de Zandvoortse politici

die bij het gesprek aan-

wezig waren, juist datge-

ne was dat de vertegen-

woordigers van Zandvoort

veel te ver ging. Van pra-

ten over een fusie, zo was

men unaniem van mening,

kan wat Zandvoort betreft

geen sprake zijn.

Afwijzend

Commissievoorzitter Fred

Kroonsberg concludeerde

na afloop van de uiterst

constructieve discussie,

dat men de samenwer-

king met de regio in eigen

hand wil houden. Er moet

gewerkt gaan worden aan

de versterking van de

eigen positie met het

oog op mogelijke onge-

wenste, van bovenaf opge-

legde ontwikkelingen.

Daarnaast moet er nu al

gedacht worden geschon-

ken aan de ontwikkeling

van een strategie om de

gemeente Zandvoort ook

in de (nabije) toekomst

optimaal te laten functio-

neren.

Naar aanleiding van de

voorstellen, gedaan in de

brief van Moens, werd uit-

gesproken dat Zandvoort

mee zal doen aan een

regionale meting in het

kader van de 'Agenda van

de Toekomst", maar dat

een fusie, met welke

gemeente dan ook in de

regio, geen onderwerp van

gesprek kan zijn. De com-

missie toonde zich wel

bereid om, waar mogelijk,

Bennebroek uit de proble-

men te helpen.

Marten Bierman:
"Je kunt geen ijzer met
handen kan breken

Met deze waarheid begon wethouder Marten Bierman een

interview waarin hij het standpunt van het college over de voort-

gang van de besluitvorming over de Middenboulevard aan de

Zandvoortse bevolking wil uitleggen. Bierman had hierom

gevraagd omdat er veel onduidelijkheid onderde Zandvoortse

bevolking is.

"We hebben natuurlijk een erfe-

nis en daar moet je voorzichtig

mee omgaan. De besluiten zijn

niet zomaar genomen. Er zit

een zekere samenhang in en als

je dat uit elkaar wilt halen zal

je goed moeten weten watje

doet. Het is balanceren tussen

rust en zorgvuldigheid. We
gaan absoluut niet over één

nacht ijs en willen niet vooruit

lopen. We hebben nu een pro-

cedure afgesproken en daar

houden we ons aan.We helpen

wel mensen die in moeilijkhe-

den gekomen zijn. Het vorige

college heeft dat besloten en

wij komen die afspraak gestand

na. We hebben een objectieve

makelaar uit een ander plaats

in de arm genomen die de

woningen taxeert. Als ze erdan

niet uitkomen, zal een derde

onafhankelijke makelaar de

knoop moeten doorhakken

door middel van een contra-

expertise", legt Bierman uit als

de verkoopvan woningen pro-

blemen oplevert. Nieuwe geval-

len kunnen pas worden beke-

ken nadat de heroverweging in

december is afgerond.

Eén van de zaken waar de

tegenstanders van de plannen

grote moeite mee hebben is de

peildatum die opgenomen is in

het Garantie plan, een plan dat

Bierman zeertottevredenheid

stemt. Tijdens de laatste

gemeenteraadsvergadering

had de oppositie erop geha-

merd dat de datum 1 januari

2005 van groot belang is.

Bierman is het daar zeer mee
eens:"De oppositie heeft in het

belang van Zandvoort meege-

dacht. Die datum is uitermate

belangrijken kan niet zomaar

uit het plan gehaald worden.

Het is de bescherming van de

individuele huizen bezitter." Die

datum is er destijds ook op uit-

drukkelijk verzoek van de bewo-

ners ingekomen.

"De verkiezingsbeloften van

zowel de VVD als van O PZ aan-

gaande de middenboulevard

gaan wij uitvoeren. Nergens

staat dat het in een paar weken

moet. Het huidige plan gaat

wel echt 'op de schop'. Wel laten

we de zaken die niet herover-

wogen hoeven te worden, door

gaan. Zonder tijdverlies, zonder

imagoverlies en zonder rech-

tenverlies. We gaan verder op

basis van draagvlak bij de bevol-

king, dat gaan we nu kweken.

We doen dat via een bestem-

mingsplanprocedure.We bren-

gen het voorontwerp bestem-

mingsplan in procedure met als

onderbouwing het RFP, omdat

dat er nu eenmaal is en dat we
nog moeten heroverwegen. Die

heroverweging doen we simul-

taan aan het maken van het

voorontwerp bestemmingsplan

zodat we weinig tijdsverlies

hebben. Het is maar een voor-

ontwerp en het eigenlijke

bestemmingsplan mag sub-

stantieel afwijken daarvan.

Daar heb je namelijk inspraak

over gehad en levert dus mate-

riaal op dat bestemd is om het

uiteindelijke bestemmingsplan

te kunnen maken en onderbou-

wen. Een plan dus met een

groot draagvlakonderde inwo-

ners. Het kan zijn dat er herbe-

vestigd wordt of dat er herroe-

pen wordt", legt hij uit over de

uitspraakvan een aantal perso-

nen die onlangs spraken van

kiezersbedrog.

Bierman spreekt niet van

tijdverlies. Volgens hem gaat

de ontwikkeling van het

Palacegebied en het water-

torenplein gewoon door:"We

kunnen niet alles tegelijken die

onderdelen van het grote, com-

plexe plan, kunnen gewoon
doorgang vinden omdat daar

overeenstemming over is, mits

er niet te massaal wordt

gebouwd. Daar zullen we dus

terdege op toezien."

Al met al een wethouder die in

de korte tijd dat dit college nu

zit, veel werk heeft verzet maar

zoals uit de aanhef blijkt "geen

ijzer met handen kan breken'.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Zomer
De afgelopen dagen is het

eindelijk zomer geworden.

Wie tijdens het weekend een

wandeling maakte door het

dorp en via de boulevard het

dorp in ging kon zien dat als

de zon schijnt Zandvoort

leeft. Een oude wijsheid, die

nog altijd opgang doet. Het

zomerseizoen zorgt voor

gezelligheid op het strand,

maar zeker ook in het dorp.

Jammer dat er ook wel eens

minder prettige zaken gebeu-

ren. Als het uitgangspunt is

dat de positieve zaken over-

heersen, dan zal iedereen

graag terugkomen naar

Zandvoort. De komende tijd

staan ons nog een groot aan-

tal evenementen te wachten.

Zo belooft volgende week
zondag 16 juli

een bijzondere

dag voor het

dorp te worden.

Vanaf 10.00 uur

zijn er diverse

wielerkoersen

met rond 15.00

uur het hoogte-

punt: de profron-

de. Na deze

ronde komt de

Solexrace terug

in Zandvoort. Ik

heb uit de

wandelgangen begrepen dat

er niet alleen bijzondere

Solexen aan de start verschij-

nen, maar dat ook een

aantal plaatselijke bekende

figuren zich momenteel pre-

pareren om aan deze race

mee te doen. Wie dat zijn ver-

klappen we niet. U moet zelf

maar eens rondkijken want

zo af toe rijdt er wel eens een

op een Solex door de

gemeente.

Yucca

De zomer brengt niet alleen

veel toeristen, maar ook

opmerkelijk natuurverschijn-

selen. Erwin Hilbers, bewoner

van Park Duinwijk, maakte

ons attent op een bijzondere

plant naast de vijver bij

het grote Korinthegebouw,

de omgeving waar ooit het

hoofdveld van Zandvoort-

meeuwen te vinden was.

Daar groeit en bloeit

momenteel een Yucca ook

wel Pal m lelie genoemd. Het

feit dat deze plant daar

groeit, is op zich al opvallend,

maar dat er ook nog bloe-

men in komen is zeer opmer-

kelijk. Een wonder der natuur

is wat overdreven, maarzeker

het vermelden waard. De

plant komt van het'landje'

van zijn onlangs overleden

vader en Erwin heeft hem
daar geplant. Overigens

garandeert de redactie niet

dat de Yucca er nog staat op

het moment dat deze cou-

rant in uw bus valt.

Namen

Langeveldcrslag

Noordwijk <*to

Den Haag
Station

of het positieve dan wel een

negatieve bezienswaardig-

heid zal worden. Uiteraard

gaan we ervan uit dat het

eerste het geval zal zijn.

Ouarles

Nu we het toch over namen
hebben. Onlangs maakte ik

een ritje met lijn 81. Tijdens de

rit ontdekte ik dat een laan

veranderd is in een straat.

Door het overigens duidelijke

informatiesysteem in de bus

wordt de Ouarles van

Uffordlaan aangeduid

Ouarles van Uffordstraat. Een

nuanceverschil, maar het zou

toch een goede zaak zijn

indien van gemeentewege
Connexxion op deze vergis-

sing attent gemaakt zou wor-

den. Goede en juiste voorlich-

ting staat hoog in

ons vaandel, dus

ook als het om
de naam van de

bushalte gaat.

Overigens staat de

naam wel juist op

r££i I de haltebordjes.

Midden Boulevard &

Vorige week schreven wij

over de nieuwe bewegwijze-

ring voorfietsers in ons dorp.

Een nadere bestudering leert

dat we er een bijzondere

attractie bij hebben want
naast de gebruikelijke

aanduidingen als Centrum

en Zuid boulevard, troffen

we ook de aanduiding

'Middenboulevard' aan

(hoek Kostverlorenstraat -

Koninginneweg), een bena-

ming die tot nu uitsluitend

werd gebruikt in ambtelijke

stukken. Mogelijk dat de aan-

duiding vooruit loopt op de

toekomst, want wie weet

wordt de Middenboulevard

overeen aantal jaren wel een

bezienswaardigheid. Het kan

echter nu nog alle kanten op,

daarom weten we nog niet

Suggestie

Tijdens de verga-

dering van de

raadscommissie

Projecten &
Thema's maakte

de vertegenwoordigster van

de PvdA, Ushi Rietkerk, een

opmerking over de vele afkor-

tingen in diverse raads- en

commissiestukken. Voor het

publieken misschien ook wel

voor een aantal raads- en

commissieleden is het soms

moeilijk te begrijpen.

Misschien is het goed om een

lijstje te maken waarop deze

afkortingen voorkomen. Van

onze kant de suggestie deze

verklaring van de afkortingen

af te drukken en samen met

het 'smoelenboek' van raads-

en commissieleden perma-

nent in het informatierek

te plaatsen. Het zal het een

en ander overzichtelijker

maken en onnodige vragen

en opmerkingen kunnen

voorkomen.

<fa
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Holland Casino
Zandvoort
JuLi 2006

Wedden dat er deze zomer heel wat te beleven valt bij

Holland Casino Zandvoort?
• zo kunt u op vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 uur al spelen vanaf 1 euro met speluitleg

» in juli en augustus ontvangt iedere nieuwe gast een verrassing

» de keuken is altijd open van 17.00 tot 02.00 uur

» een Black Jack wordt in juli en augustus nog eens extra beloond
» komt u in juli of augustus dineren, draai dan uw eigen korting op het rouletttewheel

Wedden dat er dus voldoende redenen zijn om te komen?

Feesten & Events
Zaterdag 1 juli

William & the Handjives

Zondag 2 juti

duo Showgun

21.30- 01.30

17.45-21.15

Woensdag 5 juli

Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiejiche

Vrijdag 7 juli 21.30-00.00
Nederlands Musical Ensemble Zomerhits'

21.30- 01.30

omerse Zomerhit
In juli staat ons live entertainment van het Nederlands Musical

Ensemble op vrijdag in het teken van heerlijke zomerhits.

En op zondag 16 juli en zondag 30 juli gaan we nog eens lekker

'loungen' met DJ Happy Power.

Tournament Ti
Zaterdag 8 juli

Tommy Thompson

Zondag 9 juli 17.45-21.15
Nederlands Musical Ensemble 'Dinnershow'

Woensdag 12 juli

Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiejiche

Vrijdag 14 juli 21.30- 00. 00

Nederlands Musical Ensemble Zomerhits'

Zaterdag 15 juli

Cross-Over

Zondag 16 juli

DJ Happy Power

21.30- 01.30

17.00-22.00

Tournament Tuesday spelen we elke laatste dinsdag

van de maand. Niets is leuker dan uw favoriete spel

te spelen in competitieverband.

Dinsdag 25 juli

Inschrijven kan vanaf

dinsdag 18 juli

Maak kans op deze fraaie

One Touch Silver

Briketten Barbecue.

Elke dinsdag in juli en elke

donderdag in augustus

trakteren wij u bij een

bezoek aan ons casino op

een gratis ijsje van

Australian Homemade.
Tussen 12.30 en 18.00 uur

bent u welkom om tegen

inlevering van een voucher,

die bij binnenkomst wordt

uitgereikt, het gratis ijsje

te ontvangen.

Woensdag 19 juli

Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefiche

Vrijdag 21 juli 21.30 - 00.00

Nederlands Musical Ensemble Zomerhits'

21.30- 01.30Zaterdag 22 juli

Dream Team

Zondag 23 juli 17.45-21.15
Nederlands Musical Ensemble 'Dinnershow'

Woensdag 26 juli

Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefiche

Vrijdag 28 juli 21.30- 00. 00

Nederlands Musical Ensemble 'Zomerhits'

aterdag 29 juli

Accoustic

Zondag 30 juli

DJ Happy Power

21.30- 01.30

17.00- 22.00

Wedden datje deze
zomer een keer bij o
komt eten!

In juli en augustus hebben we een aantal

bijzondere zaken voor u in petto.

Doe het zelf
Stel uw eigen 3 gangenmenu samen voor slechts

€ 29,50 p.p.

Kijk op ons blackboard voor de dagelijks wisselende

gerechten met volop keuze uit heerlijke voor-, hoofd-

en nagerechten.

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort Entreevoorwaarden: minimum leeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht

Zandvoortse Courant nummer 27 6 juli 2006

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Celder weer

gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week

twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens

de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en

een 'wijn van de maand' selecteren uit deze streek.

Wijnstreek onder de loep: Toscane

De regio Toscane in Italië staat bekend om haar wereldberoemde steden zoals: Florence, Pisa,

Lucca en Siena, met al even beroemde bezienswaardigheden. De hoofdstad van Toscane,

Florence, is rijk aan monumenten en kunstwerken en wordt wel één van de mooiste steden

van de wereld genoemd. Jaarlijks komen hier dan ook vele toeristen om de cultuur en de

kunst op te kunnen snuiven.

Florence ligt aan de oevers

van de rivier de Arno, in een

dal dat omringd wordt door

de eerste uitlopers van de

Chianti heuvels in het zui-

den. Het glooiende land-

schap van Toscane met zijn

wijngaarden, zonnebloemen,

olijfbomen en rijen cipressen

vervult de meeste mensen
met romantiek. Tussen

Florence en Siena, een ande-

re fantastisch mooie stad in

Toscane, waar in juli de

beroemde paardenrace 'de

Palio' wordt gehouden en die

één van de mooiste middel-

eeuwse pleinen ter wereld

heeft, het Piazza del Campo,

ligt het gebied waar de

Chianti Classico vervaardigd

wordt.

In feite mogen wijnen uit

heel Toscane tegenwoordig

Chianti worden genoemd,

maar de Chianti Classico

mag slechts uit het klassie-

ke gebied komen dat tussen

Florence en Siena ligt. De

verenigde wijnboeren bren-

gen een soort ha Iseti ketje

aan om hun flessen, de zoge-

heten zwarte haan of 'ga Ho

nero'. In alle rode wijnen

uit de regio, waaronder

de Chianti, Brunello di

Montalcino (de duurste

Italiaanse wijn, uitsluitend

gemaakt van de Sangiovese)

en Vino Nobile di Monte-

pulciano, bepaalt de Sangio-

vese druif het karakter

van de wijn. Deze druif rijpt

laat en kan zelfs in het

vaak warmeToscane pas in

oktober geplukt worden.

De Sangiovese is een dik-

schillige druif van een

robuuste en stevige soort.

Deze geeft wijnen die

dieprood tot blauwzwartvan

kleur zijn. De zuiverste

wijnen zijn vaak wrang in

hun jonge jaren en bedoeld

om te bewaren. DeToscaanse

wijnmakers wilden het wran-

gevoor hun wijnen verzachten

en voegden daarom andere

soorten toe. Vaak werden hier-

voor inheemse soorten ge-

bruikt zoals de rode Canaiolo

druif voor de grote duurzame

wijnen of, als het een meer fris-

se wijn moest zijn, de witte

Trebbiano- en Malvasiadruiven.

Tegenwoordig worden veel wij-

nen afgerond met Franse drui-

vensoorten als de Cabernet

Sauvignon en de Merlotdruif.

De wijn van deze maand
komt van het huis 'Badia a

Coltibuono', wat zoveel bete-

kent als 'abdij van de goede

oogst'. Deze abdij met boerde-

rij is ongeveenooo jaar oud en

nu in gebruik als 'bed and

breakfast' hotel. Verder heeft

het een prachtige i6e eeuwse

binnenplaats en een restaurant

dat zich in de stallen bevindt

met een fantastisch terras dat

grenst aan detuinen. U kunt

hier genieten van deToscaanse

keuken en locale gerechten

proeven zoals lam en konijn,

verse pasta, schapen- en gei-

tenkaas en huisgemaakte cake

of taart. De gerechten gaan

vergezeld van de wijnen die

Coltibuono voortbrengt.

Verder kunt u relaxen in de

fantastisch mooie Italiaanse

tuin of langs het openlucht

zwembad. Daarnaast worden

er kookcursussen gegeven,

wijn- en o I ijfo I i e p roeve rijen en

rondleidingen in de abdij,

de kelders, de wijngaard en

olijfboomgaarden. Mocht u

inmiddels al zin hebben om
een bezoekte brengen aan dit

wijnhuis; het bevindt zich in

'Caiole in Chianti' dat een

kleine 40 kilometer van Siena

gelegen is. Nadere informatie

kunt u tevens verkrijgen via de

website www.coltibuono.com.

De Cancelli IGTvan Badia a

Coltibuono die ik geproefd

heb, komt uit 2004en is een

rode wijn uit Toscane, ge-

maakt van 70% Sangiovese

en 30% Syrah. De wijn onder-

gaat zijn vergistingen rijping

in rvs tanks en wordt daarna

gebotteld zonder op hout te

hebben gelegen om z'n jonge

karakterte behouden. Hij kan

dus jong gedronken worden

maar ook nog goed rijpen op

fles. Het is een mooie, soepe-

le en volle wijn voor alledag

die smaakt naar rode en

zwarte bessen en een kleine

kruidige ondertoon heeft. De

wijn heeft een behoorlijke

structuur en gemiddelde

zuurgraad. Een heerlijke

begeleider van deToscaanse

gerechten zoals die hierbo-

ven genoemd staan!

U kunt de wijn (en wellicht

ook wat informatie over het

wijnhuis) krijgen in de on-

langs vernieuwde en uitge-

breide winkel van de familie

Beeren, Le Grand Cru, in

Heemstede. De winkel is

prachtig geworden en een

bezoek meer dan waard.

Stapt u er gerust eens bin-

nen, ze helpen u graag met

het maken van een keuze

maar ook rondneuzen be-

hoort tot de mogelijkheden.

Wijn van de maand juni:

Coltibuono -

Cancelli 2004.

(€7,99)

Te koop bij

Wijnhandel

Le Crand Cru

aan de Jan van

Coyenstraat u
te Heemstede.

J. van Celder

(vinoloog)

1

Toerist van de week

Zondagmiddag 2 juli, twee uur's middags. Gevoelstemperatuur:

40 graden. Plaats: het Zandvoortse strand. Missie: op zoek naar

de 'Toerist van de Week'.

Door Stephanie Vork

Daar loop je dan, tussen mas-

sa's mensen op het strand, met

je aantekeningenschriftje en

je digitale camera, te zoeken

naar iemand die bereid is mee
te werken aan deze rubriek.

Mag ik wat aan u vragen,

mevrouw? "Ja hoor". Bent u

Maar gelukkig, Aleyna (23jaar)

uit Amsterdam die hier was
met haar drie vrienden, voelde

zich wel aangesproken tot toe-

rist en wilde ook wel op de

foto. Deze vrienden, twee jon-

gens en twee meiden, de helft

studeert rechten en de ande-

re helft werkt, komen eigenlijk

altijd naar Zandvoort op een

"Ik ben geen toerist hoor, ik kom hier aljaren"

hier op vakantie? "Hoezo?"

Nou, ik ben namens de

Zandvoortse Courant op zoek

naarde Toerist van de Week.

"Oh, maar ik ben geen toerist

hoor, ik kom hier al jaren".

Volgende. Bedankt meneer, dat

u mee wilt werken, eerst even

een foto maken. "Ik kan helaas

niet op de foto". Hmm."Ja sorry,

uit privacyoverwegingen. Ik

ben namelijk lid van het

Koninklijk Huis". Goed, het ging

dus erg moeizaam vandaag.

Ineens lag het hele strand vol

zónder toeristen, of met men-

sen die absoluut niet op de

vrije dag als het zomers weer

is. "Het is lekker dichtbij en de

sfeer is gezellig", zegt Aleyna.

Alhoewel, na enig beraad zijn

de vier het met elkaar eens dat

ze beach party's en muziek mis-

sen in Zandvoort. De

jongens vertellen dat zij nog

wel eens door de winkelstraat

lopen, maar eigenlijk is het

doel gewoon het strand, wan-

neer zij Zandvoort bezoeken.

Later op de dag zouden ze

ergens een visje eten, maar
niet de kroeg of een café

in. "Nee, dat doen we wel

als we weer terug zijn inde

foto wilden. Lastig. En erg heet. hoofdstad".

Amanda Pellerin mag naar
Dance Valley

Onderde deelnemers van het

in opdracht van EMM gehou-

den marktonderzoek naar de

woonwensen van Zand-

voortse jongeren, is een prijs

verloot. Amanda Pellerin is

door het onderzoeksbu-

reau als winnares uit de

inzenders getrokken. Zij

ontving afgelopen donder-

dag de door haar uitgeko-

zen prijs, twee kaartjes voor

het festival Dance Valley in

Spaarnwoude, uit handen van

EMM directeurJos Broersen.



bruna
SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???

Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht

en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling

Betaling bij afhalen van de boeken
Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee... en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl

Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN's

Snackbar Het Plein

>
Cflte CÖVS!^

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
fleinekeri*

Café Oomstee

Zaterdag 15 juli

vanaf 20.30 uur:

"The Mainstream
Jazz Combo"

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-, wit- en

schilderswerkzaamheden

Te koop:

4 golfclubs, merk Mizunu.

Driver, houten 3-5-7,

met draagtas.

Koopsom tesamen €440,00.

Tel. 5712310 (na 18.00 uur)

Gezocht:

Zandvoorts beeldje:

'De Dorpsomroeper'.

Wie heeft hem over?

We zijn al jaren op zoek.

Wie-o-wie helpt ons?

Tel. 5736400

Bridgen?

In clubverband?

Kom meedoen bij ons:

Bridgeclub'93. Nu 26 leden.

Maandags 12.30 uur,

in juli/a ug. a/h strand bij pav.Take

Five, daarna ver.geb. De Krocht

We hebben een moestuin!

Nu het gereedschap nog.

Wie kan ons hier, vooreen leuk

bedrag, aan helpen?

Tel. 06-52688595

Kankerbestrijding (KWF)

zoekt collectanten, van

4 t/m 9 september. Aanmelden

bij J. Ovaa, Burg. Nawijnlaan 30,

tel. 5715171

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.
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Deze bon ingesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

ït geld) afgeven bij: Tevens do

*; leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U IN TE VULLEN: '

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
(Redriifsna

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Vakantie!

Op zoek naar een leuke za keent voor de zomer?

Wordt dan ook

vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar

info@zandvoortsecourant.nl

Boudewijn's Visservice
MT AMtF TOOI! HVW KLFTfflDrT4.IT fH JWfMdnTfFI*

5 I1QLL4ND&L MCUWt VOOR € SjW>
Van van fwJ Mas zaak ir befii rjuwenti

II vinrtr cwis -np dfi hoikh-^rri nalsj hHnnd titUu
en op tH>t strand Jzuitf | van Zandtntrfi

ltf K5-573MnM f ÖS-IZÏPWS
Kijk vooc Ttre» 3an4iHHfipge<i en jpecviilcten

r.b<HjrJflwl]n&vl»nrulcc.nl

'T Familie restaurant

te zandvoort
Is op zoek naar

parttime medewerkers
voor de bediening Ift. tot 21 jr.

enige ervaring en flexibiliteit gewend

Tevens afwashulp gevraagd

voor verdere info tel. 5712537

Zandvoortse Courant nummer 27 • 6 juli 2006

Politiek Interview met raadslid GBZ:

Joke Draijer

Voor velen is Joke Draijer

wel bekend in Zandvoort.

Komt het niet door haar

eigen winkel in het cen-

trum van het dorp, dan is

het wel door de politiek. De

52-jarige Zandvoortse is

ruim vier jaar actief voor

GBZ, een van de lokale par-

tijen in Zandvoort.

"Ik hou van Zandvoort en bij

Gemeente Belangen Zandvoort

kom ik het beste tot mijn

recht,"aldus Draijer. Terwijl ze

in haar winkel een vaste klant

een kleurspoeling geeft, vertelt

Draijer intussen ronduit over

haarzelf en haarervaring in de

Zandvoortse politiek. "Ik ben op

2 januari 2002 gevraagd door

Michel Demmers van GBZ om
hun partij te komen versterken.

Dat leek me wel wat,"vertelt

Draijer. "Wat me opvalt is dat

het bijna altijd dezelfde men-

sen zijn die wat organiseren of

die in adviesgroepen of partij-

en zitten. Mijn uitdaging is om
ook andere mensen te vragen

watzevan bepaalde dingen in

Zandvoort vinden.We moeten

nieuwe mensen vinden die

mee willen doen," aldus een

enthousiaste Draijer.

Verder vindt ze dat mensen
heel erg in hokjes en partjes

denken, in plaats van het gro-

tere geheel. Draijer vindt zich-

zelf en ook de partij erg breed-

dragend. "Met campagnevoeren

voorde afgelopen verkiezingen

hebben we alle plannen breed

uitgelegd, met een bepaalde

visie. Helaas werden we niet

begrepen door de Zandvoorters

en dat doet pijn,"zegt Draijer.

"In het programma Goede-

morgen Zandvoort van de loka-

le Omroep ZFM, noemde pre-

sentator Jaap Koper de partij

GBZ te vooruitstrevend en ik

denk dat hij daar wel gelijk in

heeft gehad,"aldus Draijer.

Op de vraag wat Draijer nu

voor een persoon is moet ze

even nadenken. "Ik ben idealis-

tisch met realisme vermengt.

Je moet in je eigen spiegelbeeld

durven kijken. Waarom? Je kunt

mensen niet veranderen, maar

jezelf wel. Maar als ik kijk naar

mezelf, waarom ik lid ben

geworden, dan is het wel

wegens het idealisme. Ik doe

het voor mezelf in eerste

instantie. Ik vind de wereld

mooi en ik wil dat graag zo

houden. Alleen veel mensen

legden het negatief uit en dat

is jammer/'vertelt Draijer.

Op de vraag waarom ze voor

GBZ heeft gekozen, heeft ze

snel een antwoord klaa r. "I k ben

voor leiderschap van binnenuit

en niet van bovenaf. Landelijke

partijen moeten soms volgen

en dan kun je nietje eigen ding

doen. Ik wil me vrij voelen in

Zandvoort." Wat GBZ betreft

heeft Draijer flink wat te ver-

duren gehad. Met de afgelopen

verkiezingen is de partij van

drie naar een zetel gegaan.

"We zijn een partij die echt ups

en downs heeft gehad, maar

we houden aan elkaarvast.We

gaan gewoon door en verder,"

aldus een vastbesloten Draijer.

Nu ook voordelig
met de TukTuk
naar het strand!

Bestel de
- ZandvoortPas

Zie pagina 12

Pluspunt organiseert de vakantie van je leven!
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

Pluspunt organiseert dit jaar voor het eerst een kinder-

vakantiekamp voor kinderen die normaal gesproken niet

met vakantie kunnen gaan. Niet ieder kind is in de gelukkige

omstandigheid dat het met zijn of haar ouders op vakantie

kan gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Met name
voor die kinderen is deze vakantie bedoeld.

Het kamp is bedoeld voor kin-

deren in de leeftijdscategorie

van 8 tot en met 12 jaar en

wordt gehouden van maan-

dag 7 augustus tot en met
vrijdag 11 augustus 2006.

Kinderen en leiding vertrekken

's maandags op de fiets en rij-

den door de duinen richting

Noordwijkerhout. Zij logeren

bij Stay Okay in Noord wijk.

Stay Okay (voorheen beter

bekend als de jeugdherberg)

heeft alles te bieden om er

een onvergetelijke vakantie

van te maken. Er zijn bossen,

sportvelden, speeltoestellen

en nog veel meer. Gedurende

deze week is er een doorlo-

pend programma met vol-

doende aandacht voor actie,

spanningen creativiteit.

De week wordt begeleid door

Mantelzorgmakelaar neemt
regeltaken uit handen

Tot voor kort heette het simpelweg burenhulp. De samenleving

is echter veranderd, hulp is tegenwoordig 'mantelzorg'. Wetten,

verordeningen en regels dringen zich steeds meer op. De hulp-

verlener wordt nu mantelzorger genoemd: heeft dus steeds

meer steun nodig.

door Ton Timmermans

Al in de middeleeuwen was
burenhulp verweven met het

leven van alledag. Zeker in

kleine leefgemeenschappen

als een dorp werkte het socia-

le systeem vrijwel feilloos.

Vandaag de dag is het oude

wijn in nieuwe zakken onder

de leus'mantelzorg'.Vaak gaat

het om een langdurig en

intensief proces, waardoor

de mantelzorger niet altijd

meertoe komt aan vrije tijd en

ontspanning. Mantel zo rgers

raken overbelast en dreigen

door de bomen het bos niet

meer te zien.

Om te voorkomen dat de

mantelzorger uitgeblust raakt,

wil de mantelzorgmakelaar de

drukopdeschoudersvande
mantelzorger verlichten. Hij of

zij neemt regeltaken over

zodat de mantelzorger minder

belast wordt en tijd bespaart.

Of, zoals de mantelzorgmake-

laar Hetty van Halder het

kernachtig zegt: "Mijn taak is

te zorgen dat de mantelzorger

overeind blijft". Van Halder

heeft een opleiding genoten

aan de Rotterdamse Hoge-

school zodat zij volledig toe-

gerust is voor haar nieuwe

functie als zorgmakelaar.

Alseen spin in hetwebvindt

de makelaar de weg binnen

alle wet- en regelgeving en

voorzieningen. Op het gebied

van zorg, welzijn, wonen,

een beroepskracht en een aan-

tal ervaren vrijwilligers. Dit

vakantiekamp wordt financi-

eel mede mogelijk gemaakt

door de Rabobank. Aan de

ouders wordt uiteraard wel

een kleine bijdrage voor deze

week gevraagd.

Erzijn nog een paarplaatsen

beschikbaar. Wilt u meer

informatie of wilt u uw kind

opgeven, dan kunt u contact

opnemen met Monique van

der Mije van Pluspunt.

Zij is bereikbaar via telefoon:

5717113 of per email:

m.vdmije@pluspuntzand-

voort.nl.

arbeid en financiën. Immers,

veel mantelzorgers hebben

moeite met het combineren

van zorgtaken en tegelijkertijd

een betaalde baan. De service

is een onderafdeling van

Zorgbalans. De hulp van de

mantelzorgmakelaar is gratis

voor mantelzorgers in de

gemeenten Zandvoort,

Vogelenzang, Bennebroek,

Heemstede, Haarlem en

Bloemendaal.

Nederland kent bijna vier

miljoen mantelzorgers. Mantel-

zorg is de zorg voor een

chronisch zieke, gehandicap-

te of hulpbehoevende partner,

ouder, kind of anderfamilielid,

vriend of kennis. Mantel-

zorgers zijn geen professione-

le zorgverleners, maar geven

zorg omdat zij een band

hebben met degene voor wie

ze zorgen. De functie van

mantelzorgmakelaar wordt

gesubsidieerd door het

Zorgkantoor Kennemerland.

Voor nadere inlichtingen:

www.mantelzorghaarlem.nl

of telefoon: 023-89 18 462.

Jaap Jongbloed bij Dutch Coast Radio

Tijdens de live uitzending donderdagavond 6 juli, vanuit 't Lokaal

aan de Haltestraat, ontvangt Dutch Coast Radio Jaap Jongbloed,

presentator van één van de belangrijkste programma's bij de

TROS. De uitzending start om 20.00 uur en u bent van harte

uitgenodigd deze bij te wonen.

Jaap Jongbloed behoort totde

gezichtsbepalende presentato-

ren van deTROS. Al vele jaren is

hij presentator en eindredac-

teur van het programma

'Vermist'. Daarnaast is hij een

van de gezichten van de actu-

aliteiten rubriek Twee Vandaag.

Jongbloed investeert sinds juli

1996 veel tijd en energie in het

programma 'Vermist', dat pro-

beert vermiste personen opte

sporen. In het kader van zijn

werk voordit programma richt-

te hij in 1998 de Stichting

Missing op, die de opsporing

van vermisten ondersteunt en

achterblijvers terzijde staat.

De uitzending is te beluisteren

via www.dutchcoastradio.nl



ZFM Zandvoort zoekt

radiotalent

De lokale omroep ZFM
Zandvoort heeft ruim-

te voor nieuw talent.

Ben jij goed in tech-

niek, presenteren,

redactiewerk of ande-

re dingen die voor de

radio van groot belang

zijn, dan is dit mis-

schien iets voor jou.

Altijd al willen werken

bij de radio maar nooit

echt stappen onderno-

men? Dan is nu de

kans. De lokale omroep

ZFM Zandvoort bestaat

uit een groot aantal

enthousiaste vrijwilli-

gers die verknocht is

aan alles wat met rad i-

omaken te maken
heeft. Zo bestaat radi-

omaken niet alleen uit

een DJ die plaatjes aan

elkaar vastpraat. Bij

sommige programma's

komterveel meerdan
dat bij kijken. Wat
gebeurt er met live-uit-

zendingen, hoe zit de

techniek in elkaar, wat

doe je als de plaat 'vast-

loopt' en je niet meer

weet wat je moet
doen? Dit zijn elemen-

ten die het radiomaken

spannend en vooral

leuk maken. De span-

ning voor de uitzen-

ding, de adrenaline tij-

dens je programma
geven je een enorme
kick.

ZFM Zandvoort bestaat

al 16 jaar en is zo lang-

zamerhand een begrip

geworden in deze bad-

plaats. Na jaren uitge-

zonden te hebben van-

uit de watertoren ligt

de studio nu op de

hoek van het

Gasthuisplein en de

Kruisstraat. Met een

zeer diverse program-

mering heeft ZFM
Zandvoort voor elke

luisteraar wat wils.

Hl
riiaTiwI^iktir

Nieuwsgierig geworden?

Stuur dan een mailtje naar

redactie@zfmzandvoort.nl of bel in het

weekend naar 57 30393 en wie weet ben jij het

nieuwe aanstormende talent.

Gerard Boukes exposeert

in bibliotheek Duinrand
Zandvoort

In de bibliotheek is van 3 tot en met 31 juli een foto-

tentoonstelling te zien van Gerard Boukes. Alle ten-

toongestelde foto's zijn door de Zandvoorter op het

Indonesische eiland Bali gemaakt.

Gerard Boukes was lid

van de fotokring Zand-

voort en heeft drie jaar

geleden ook al eens

samen met andere leden

geëxposeerd. Uit zijn

nieuwe foto's blijkt dat

hij intussen een enorme

ontwikkeling heeft door-

gemaakt.

Vier weken lang heeft

Gerard Boukes samen
met zijn vriendin Natascha

Wiegman rondgedoold

over het eiland. Gewoon

met een rugzak op en

vaak slapend in guest-

houses. Zijn kijk op

de vriendelijke mensen
van Bali is knap vast-

gelegd met fraaie en

kleurrijke foto's. Ook zijn

foto's met het thema
'water'zijn bijzonderom

te zien.

De fotoexpositie is nog

de gehele maand juli tij-

dens de openingsuren

van de bibliotheek te

bekijken.

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

v 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eu robrea kdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Over the Hedge
Beesten bij de buren

Een wasbeer en zijn overgevoelige vriend de schild-

pad proberen de verleiding te weerstaan van het

hedendaagse leven.

Een wasbeer en zijn over-

gevoelige vriend de

schildpad proberen de

verleiding te weerstaan

van het hedendaagse

leven.

Als oplichter R.J. de

Wasbeer betrapt wordt

bij het stelen van voedsel

van Vincent de Beer, redt

hij zich uit de situatie

door het onmogelijke te

beloven: hij zal binnen

een week een nieuwe

lading voedsel regelen.

Intussen ontwaakt een

groep dieren uit de win-

terslaap en merkt dat er

een woonwijk is ge-

bouwd in hun bos! Hun

voorzichtige en neuroti-

sche leider, de gevoelige

schildpad Verne, gaat op

onderzoek uit en schrikt

enorm van de tuinsproei-

ers, insectenvangers en

enge auto's. De eerste

reactie van Verne is om in

zijn schulp te kruipen en

nooit meer'over de heg'

te gaan.

Dan komt R.J. deze groep

onschuldige dieren tegen.

Hij ziet meteen een

oplossing voor zijn pro-

bleem en overtuigt hen

ervan dat de woonwijk

een fantastische plek is,

met een eindeloze hoe-

veelheid voedsel en van

alle gemakken voorzien:

er wordt eten voorde die-

ren buiten gezet in grote

metalen bakken! En die

tuinsproeiers, dat zijn

toch net defonteinen van

het Bellagio Hotel in

Vegas? Nadat de dieren

onder leiding van R.J. op

koekjesjacht zijn geweest,

zijn ze overtuigd. Verne

blijft echtertwijfelen,ook

aan zijn leiderschap.

Langzaam worden hij en

R.J. toch vriendjes en leren

ze met hun nieuwe

vreemde omgeving om te

gaan en deze uitte buiten.

Filmprogramma
06 t/m 12 juli
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OP HET
2ANW00KTSE Club Nautique

Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur €>
Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

Lijfspreuk:

Beweging leidt altijd tot verandering.

Jeroen

>v ramjwwft

Bij slecht en mooi weer
is het genieten \iar\

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Voor vlees - en
visspecialiteiten

/_ Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

Is de werkweek teneinde en

voelt u zich gespannen en moe?

Dan bent u wellicht aan

een yoga toe.

edere Zaterdag en Zondag

aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij

Kundalini meditatie aan

ledere Zaterdag aanvang 19.30 uur

Maand juli

Elke maandag Biefstuk
Elke woensdag Saté

Elke vrijdag Panga VJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club maritirse

www.g3np3ti.nl

Strandpaviljoen Thah
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 571566

Huig 5L Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

QOOOGXD®
"Concert voor groot en klein"
Koor Pro Musica (uit Polen) o.l.v. Dorota Munzberger Cabka

&
KennemerJeugd Orkest o.l.v. Matthijs Broers

Het is nu 10 jaar geleden dat het Kennemer Jeugd Orkest is ont-

staan uit een samengaan van het Haarlems en Bloemendaals

Jeugd Orkest. Inmiddels is het KJO uitgegroeid tot een groot

symfonie orkest met ruim 55 leden.

De meeste orkestleden, varië-

rend in leeftijd van 12 tot

21 jaar, hebben muziekles

bij privé docenten uit de

regio Kennemerland of bij

docenten verbonden aan

de Gemeentelijke Muziek-

school Bloemendaal en

het Muziekcentrum Zuid-

Kennemerland (MZK).

Het orkest wordt regelmatig

versterkt met jonge musici die

het leuk vinden om mee te

spelen en ervaring op te doen

in een symfonie-orkest dat

naast kwaliteit ook gezellig-

heid biedt, ledere vrijdag-

middag wordt er gerepeteerd

in de repetitieruimte van

het Muziekcentrum Zuid-

Kennemerland onder de

enthousiaste leiding van

Matthijs Broers. Naast deze

wekelijkse repetities is ertwee-

maal perjaareen studieweek-

end met groepsrepetities

onder leiding van repetitoren

uit beroepsorkesten.

Het jaar 2005-2006 is het ju bi-

leumjaarvan het Kennemer
Jeugd Orkest, wat dan al 10

jaar op deze aardbodem vrolijk

en succesvol musiceert. Het

bestuur is momenteel druk

bezig met het voorbereiden

van dit jaar, wat een zeer

speciale gaat worden. We
gaan twee grote concerten

geven in het vernieuwde

concertgebouwvan Haarlem,

in de prachtigste zalen van

Bratislava (Slowakije) en Brno

(Tsjechië) en als het weer mee
zit ook op de Grote Markt van

Haarlem in een openlucht

avondconcert.

Dat het Kennemer Jeugd

Orkest van alle markten thuis

is bleek wel afgelopen zomer-

concert. Daar voerde het orkest

een prachtig Amerikaans pro-

gramma op metThe Raphsody

in Blue van Gershwin en de

West Side Story. Het concert

werd een groot en swingend

succes!

Na afloop van het concert

wordt er collecte gehouden

voor het orgelfonds.

Jozef in de Protestantse kerk

Vanaf medio april zijn zo'n twintig enthousiastelingen bezig

met het instuderen van de musical 'Jozef'. Dat doen zij elke

woensdagavond van zeven tot negen uur in de Protestantse

kerk. De toneelleiding is in handen van Maaike Cappel en Sjaak

Verwijs. Na het succes van vorig jaar met de musical 'Draken

van mensen' heb-

ben ze de smaakte
pakken gekregen en

is besloten om door

te gaan, nu dus met

een musical over

Jozef.

Jozef is een bekende bijbelse

figuur die met vallen en

opstaan ontdekt wie hij is. Door

zijn grote ego maakt hij met

zijn dromen zijn broers tot op

het bot jaloers. Zij gooien hem
letterlijk in de put. De daarop-

volgende diepe ellende van

Egypte is voor hem een harde

leerschool, maar Jozef komt er

sterker uit dan ooit. Hij stelt zijn

ego in dienst van anderen en

hij vindt de kracht om zich te

verzoenen met zijn broers.

De musical begint met de

dood van Jozef. Familieleden

praten na over de begrafenis.

De halfzus van Jozef, Dina, is

net zoals Jozef beschadigd

door haar broers. Diep verbit-

terd wil zij het verleden verge-

ten door zo snel mogelijk al

zijn spullen op te ruimen. Maar

daar is de rest van de familie

op tegen. De spanningen tus-

sen de familieleden lopen

hoog op! Daarbij gaan de

gedachten steeds terug naar

Jozef in Egypte, die men voort-

durend in flashbacks op het

toneel ziet verschijnen...

De musical 'Jozef' wordt opge-

voerd in de Protestantse kerk

op zaterdag 15 juli om 20.00

uur. De entree is €3 voor vol-

wassenen. Toegangs kaarten

zijn telefonisch te bestellen bij

Maaike Cappel, tel. 5712999, of

op zondagmorgen te koop in

de Protestantse of Katholieke

kerk. Verder kunt u altijd een

kaartje bij de deur kopen.

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de

aanbiedingen van deze week

Uit eten, naar het Casino,

naar een feestje

of naar het strand:

pak eens een TukTuk!

nÉïiiinifiiiii|ifi| v+év*»*

Donderdag 6 juli t/m woensdag 12 juli

Japanse Kipsaté
100 gram €1,25

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vttaiiUil

'Ang n«»f de Kxwwween
Gml* KrwM K - M3-571KM

|Hoerkoop,nl © %>.

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

LaitreM4ardif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Maand juli op
•vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar
keuze

Kopje koffie na
Raadhuisplein 1 € 14,50 p.p.
(boven) Tel: 5712197

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.6g.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

üdfaB

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS

3-featfïer
Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Pashouders betalen
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666

De TukTuk

rijdt iedere dag vanaf

10.00 uur tot ca. 22.00 uur

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand juli:

Gratis contactlenzen

aanpassen.

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

G reeven
i/\Jj Makelaardij o.g

1 lïj 10% korting voor

» ~' *^ ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Koene Cleaning Servies KL S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

,|Ui Bij 10 keer

een diner,

Tl* "^ L sk
DL h.m-1'. mi BÏ

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

fr . \J '^ m"
Pashouders.

Take Five
JUHMVUT nM.Wnilll JMT *JJJ ITT

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

I7\iiv\

Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

»
%_J)l'ieuw

noocnUocUcnhuis

IBij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

voor pashouders

&e ^/Jncbende ^«randweg i

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

J Alle Italiaanse pizza's

iMIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en

schilderijen is binnen!
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

ZandvoortPas
deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

FOTO MENHO GORTER
Annecs *- Dviwi u^ne kmm

Gratis
Een wegwerpcamera :*.*«.«

voor
z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

(Imta KrochiM 7M»feH Ti. SJS iHUH

www*fotomcnnogortcnnl

bloemen aan icc
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
/ia t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Ü) FOTOGRAFIE
fflrWTAGïS LVEMIMEITTErl - PUWimiEH

EraHHffHB
ZandvoortP j s

Imjit iiilLfVuv-r/züLHjjjh*,!-!!

Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand juli

1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *

* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

bijzondere manier in beeld

ï'vHy^'" ;rarocu#ii

lïfrminl fyfittAf

ZandvoortPas houders

5% korting in juli

op alle behandelingen.

WWW.ZAMWOOftTrMBE ELD. N L

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Voor de

ZandvoortPashouders

Vouwgordijnen

speciale collectie

nu

20%
zomerkorting

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005
website: www.ed-onel.nl

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

Super
Actie

pq Ar vaawwwé *j^«b'

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5745390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr

5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

e en tren

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh.

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort- Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Keuzeweektnenu
(ma tlm vrij)

Italiaanse salade
Kip Al'Ajillo

Parmaham met meloen

Zigeunerspies
Portugese sardines

Varkenshaasje Stroganovsaus

Versefruitcocktail

€16,75
L 'hm- irrfanmTlir ^fi^T^T-jv-rj-fj Ir£- &2J-$s IfiJ^fr
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PELHU4
Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Krant niet ontvangen?
Bel vrij'dagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

/ * N » V Ö O q T

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Mef vergeten !

Vrijdag en zaterdag

verkiezing van

de lekkerste bal van Zandvoort

in 't Lokaal

Komt allen !

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR

A'SI'AWfBE-LIGHTS * -
9 ~M *

Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

44

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Kai
(gesneden kip met scherpe kung po saus)

* Foe Yong Hai

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

*
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
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ZEESTRAAT Ah TEL. 02.1 - 57 37 100

Miss Martini viert 35-jarig jubileum
als scheidsrechter

Zandvoortse Courant nummer 27 • 6 juli 2006

Scheidsrechter Olga Poots

werd afgelopen zaterdag op

het voormalig TZB terrein

stevig in het zonnetje gezet.

Aanleiding was haar 5o"e

verjaardagen haar verdienste

als scheidsrechter. Poots zit

al 35 jaar in het 'vak' en dat

moest gevierd worden. De
voorzitter van ZSC eerde haar

en prees haar staat

verdienste.

Om haarjubileum extra kracht

bij te zetten, speelde een oud

gelegen heidsteam van TZB (nu

gefuseerd tot ZSC) een wed-

strijd tegen het tweede elftal

van ZSC. TZB won de door

Poots geleide wedstrijd met

3-1. Na afloop was een recep-

tie waar vrienden, familie en

kennissen vanuit de sportwe-

reld met een drankje op haar

proostten. En om haar bijnaam

eer aan te doen nam ze er zelf

natuurlijk een Martini bij!

Vijfendertig jaar geleden

begon voor Poots het grote

avontuur als scheidsrechter.

Amper 15 jaar jong begon

zij samen met een andere

vriendin aan een scheidsrech-

terscursus. Je ziet ze niet veel,

vrouwelijke scheidsrechters,

en in die tijd al helemaal niet.

Maar dat deerde Poots niet.

"Mijn vader zat vroeger in

het bestuur van Zandvoort-

meeuwen en ik kwam als klein

meisje dan in de bestuurska-

mer. Dat vond ik prachtig! Ik

denk dat het toen al duidelijk

was dat ik scheidsrechter

wilde worden", aldus Poots.

In haar woning aan de

Zandvoortselaan vertelt Poots

openhartig over haar herinne-

ringen aan een van haar

eerste wedstrijden. "Ik zat op

het Coornhert Lyceum en

Olga Poots rondde al op 15-jarige leeftijd

moest een wedstrijd fluiten

waar klasgenoten in speelden.

De maandag erna op school

zeiden ze heel kinderachtig:

nou jij moet nog een hoop

leren! Dat vond ik toen zo

stom", vertelt Poots nu

lachend. De jeugd fluiten was

natuurlijk niet haar grootste

wens en na een aantal jaren

begon ze met het fluiten van

de senioren. "Ik mocht nooit

van de KNVB, waarschijnlijk

omdat ik een vrouw ben, maar

een andere scheidsrechter liet

mij een keer invallen en daar

was toevallig een rapporteur

van de bond bij. Vanaf dat

moment konden ze niet meer

om mij heen."

Poots, die zelf ook voetbalde,

vond dat ze zich in het begin

wel meer moest bewijzen dan

haar mannelijke collega's maar

na verloop van tijd wist ieder-

een wel dat ze kon fluiten en

werden de opmerkingen min-

der. "Wat ik altijd erg vond is

dat mannen bij een in hun

ogen verkeerde beslissing rie-

pen: ach meid ga toch strijken!

Dat vond ik zo denigrerend,

dan heb ik liever dat ze me
voor trut uitschelden", aldus

Poots. Voor de KNVB heeft

Poots in totaal elf jaar geflo-

ten, daarna is ze als vaste

scheidsrechter begonnen bij

TZB.

met succes de scheidsrechterscursus af

Sinds een meniscusoperatie

voetbalt ze zelf niet meer maar

ze houdt nog steeds enorm
van het wereldje. Bij haar thuis

staat een vitrinekast vol met

bekers, lintjes en andere prij-

zen die ze in de loop der tijd

gewonnen heeft. "Waar iktrots

op ben is de Bronzen Speld die

ik heb gekregen toen ik tien

jaar bij de KNVB floot. Ook de

oorkonde Sportvrouw van het

jaar 1999 van de gemeente

Zandvoort is leuk om te heb-

ben."Sinds hetjaar2000 is het

iets stiller geworden in het

dagelijks leven van Poots. "Ik

fluit geen senioren meer en

ben reservescheidsrechter bij

het tweede van ZSC. Verder

fluit ik nog op toernooien en

dat is het. Alleen maar leuke

dingen dus", zegt de jubilaris.

Dat het stiller is geworden valt

eigenlijk ook wel weer mee.

Poots werkt 40 uur in de week

als relatiebeheerder bij een

assurantiekantoor, is lid van

een filmclub, zingt bij het

Gemengd Koper Ensemble en

jogt elke zondagochtend met

haarbroeren schoonzus in de

duinen van Zandvoort. "En op

dit moment heb ikvierkante

oogjes gekregen van het kijken

naar de WK", lacht ze, "mijn

leven staat nog steeds in het

teken van de voetballerij en

dat zal het altijd wel blijven."

Ada Mol debuteert

met gedichtenbundel

Afgelopen vrijdag heeft Ada Mol haar debuut gemaakt als dich-

ter. Haar bundel ADAcadabra werd door haar grote inspirator,

de Poolse Wanda de Ruig-Sieradzka (83), in het Wapen van

Kennemerland ten doop gehouden.

Zandverstuiving, helm en duinvallei

uitzicht over zee en bospartij

Zandvoort, dorp met wurft en visserij

heden ten dage, een schilderij

Zo begint het gedicht

'Zandvoort' van Ada Mol, één

van de 67gedichten die haar

debuutalbum rijk is.

Ada Mol-Overpelt is in 1953 in

Alkmaar geboren maar heeft

het grootste gedeelte van haar

leven in Zandvoort gewoond.

Zij studeerde onder andere fysi-

otherapie, podologie, manuele

therapie en geriatrische fysio-

therapie. Naast haar werk be-

oefende ze onder andere dans-

expressie en ze is zeer sportief

aangelegd. Ze is getrouwd en

heeft twee kinderen.

Mol is door haar werk als fysio-

therapeut met Wanda de Ruig

in contact gekomen. Dat con-

tactverliep dermate ingrijpend

datje bijna kan spreken van een

dochter-moeder verhouding.

Op een gegeven moment heeft

zij Mol overgehaald om gedich-

ten te gaan schrijven. De Ruig

wordt in haar vaderland Polen

gezien als een soort Ivo Niehe

van de Poolse televisie. Ook

heeft zijn een aantal publica-

ties op haar naam staan en

spreekt ze maar liefst negen

talen vloeiend.

Mol:"lk wilde gedichten maken

en geen versjes. Wanda heeft

mij daarin bijgestaan en heeft

mij het een en ander geleerd.

Ik ben nu anderhalfjaarverder

en daar ligt mijn debuutbun-

del. Oorspronkelijk ben ik in

het Engels begonnen, omdat
ik me dan minder bloot hoefde

te geven. Later, toen ik meer

zelfvertrouwen kreeg ben ik

naar het Nederlands over

gestapt." Zij heeft ook uit on-

verwachte hoek hulp gehad.

De echtgenote van de Zand-

voortse burgemeester heeft

het correctiewerk, zowel van

de Nederlandstalige gedichten

als van de Engelstalige, voor

haar rekening genomen.

De bundel is door Uitgeverij

Boekenbent uitgegeven en

de omslag is door Rachel

Althuisius ontworpen. Hier-

door is het een bundel gewor-

den die door vier vrouwen is

gemaakt, van het begin tot

het einde.

De bundel ADAcadabra is te

koop bij Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht.

Ada Mol samen met haar grote inspirator, de Poolse Wanda Ruig-Sieradzka'
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Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

COMPUTERLES
VOOR BEGINNERS

bij het ROC Nova College.

Teksten maken, wijzigen en opslaan;

email versturen en ontvangen;

surfen op internet.

Gratis proefles!

Bel (023) 5319553

en vraag naar Corry Stuart.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

r H. WlLLEMSE
iUEKTHOTECHMEK

H-1-riiriWnUilJMi
r—Miiuwillfciyu^iiiifcji

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Staten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montogediênst

bij U oon Huis

Tel: 023 - 571 24 10

Mtftt&gÊ v4f$tttt Pölrtiè rUwriMit Vtili£ Wonen

UmiidMi HMnwtad* Ambocri-

de Manege Zandvoort

zaterdag 8 juli

Caribbean Showband

zaterdag 22 juli

* >

LJ

; *. Tra fassi t&

,

Geopend vanaf 10.00 uur

25 Dance Club de Manege
ClubM

Blinkertweg 2a
Zandvoort

Voor informatie:

bel 5720212 of mail

info@manegezandvoort.nl

RELAX
HET IS VAKANTI

Zoek jij een bijbaan

voor i dag in de week, waarmee
je een leuke zakcent voor je

vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook

VAKANTIEBEZORGER
van de Zandvoortse Courant

Met spoed gezocht:

Julia naweg/Emmaweg e.o.

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar

info@zandvoortsecourant.nl

BZANDVO0RT5E
CuriHAIST .

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

F^flbTI !" er- iin >sp vm* ihu» _f^3^t\
L^HfJ *rt [rMfüh mot Dr^Tl

Rn Ta.4owi«to ^55V
www.sutobedr^fiandvoo rt .nl

Vijfenvijftig plusVljftl< +
door Ton Timmermans

Nostalgie: de Pleiners en de Dijkers

In Amsterdam ontstond de eerste culturele variant van de

nozems. De vetkuiven van de jaren vijftig veranderden in

'Pleiners' en 'Dijkers'. Het hoofdstedelijk jeugd beeld begon op

het Leidseplen van de hoofdstad.
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Het beg/n ra/7 de welvaartsmaatschappij: de behoefte aan een 'kick' was groot.

Dat er ook geld besteed werd aan brommers, blijkt wel uit defoto.

De welvaart begint zich af te

tekenen. Na jaren van ellende

en armoe waren de verlokkin-

gen van het nieuwe dat de

maatschappij te bieden had

erg groot. Zeker voor de jonge-

ren met hun kleine budget.

Niet alleen het geld speelde

een rol, ook de spanning van

alles wat niet mag. Het zak-

geld werd veelal besteed aan

nieuwe, spannende zaken als

marihuana. Ook de duistere

kracht van hallucinerende stof

als LSD miste zijn uitwerking

niet over de jeugd.

De jongelui die op het

Leidseplein rondhingen veran-

derden van 'nozems' in 'plei-

ners'. Ze kozen café Reijnders

als het voornaamste trefpunt.

Hun tot dan toe stoere branie-

gedrag werd rond 1960 inge-

wisseld voor een 'artistieke'

houding. De jeugdige groep

koos als verzamelplaats de pof-

fertjeskraam op de Wetering-

schans en de Vijzelgracht. Toen

de Amsterdamse politie een

groot aantal winkeldiefstallen

aan de Leidsepleinjeugd toe-

schreef, was de stad in rep en

roer. De moeilijkheden werden

vooral aan de'poffertjeskraam-

groep' toegeschreven. Ook in

het centrum, bij de Dam, kwa-

men vaak nozems met hun

brommers bij elkaar. Hun ont-

moetingsplaats was de win-

kelstraat Nieuwend ijk, vandaar

dat ze 'dijkers' genoemd wer-

den. De groep bestond uit jon-

gelui uit Amsterdam Oost en

Zuid. Hun trefpunt was cafe-

taria'Oase' in de Geleenstraat.

De Amsterdamse krant Nieuws

van de Dag maakte in 1964

melding van een opstootje dat

heel Amsterdam wakker

schudde. "Een bloedige vecht-

partij tussen de twee roem-

ruchte nozembendes'Pleiners'

en 'Dijkers' is gisteravond in de

kiem gesmoord door het snel-

le optreden van een aantal

zwaargebouwde agenten. Het

strijdtoneel - de hal van het

Amstelstation - werd met

enige charges in een paar

minuten schoongeveegd. Drie

leden van de met fietsket-

tingen, stukken ijzer, hout

en boksbeugels bewapende
nozemgroepen werden aan-

gehouden. Twintig 'Dijkers'

stormden gisteravond de

stationsrestauratie binnen,

omdat zij achterna gezeten

werden dooreen 150 man ster-

ke groep 'Pleiners'." Het bleef

nog lang onrustig in de Stad.

Gratis seniorenconsult loopt storm
Een gratis gezondsheidscontrole. De 55Plussers in Edam-

Volendam kunnen sinds kort terecht bij het Seniorenconsult

Waterland. Het verzorgingshuis in de gemeente verzorgt gratis

controles van hun gezondheid, welzijn én biedt advies.

Problemen en ziekten ontdek-

ken of voorkomen. Wat het

consultatiebureau doet voor

kleine kinderen, doet het seni-

orenconsult voor 55 Plussers.

Sinds mei kunnen ouderen uit

de gemeente Edam-Volendam

gratis terecht bij het

SeniorenconsultWaterland in

verpleeghuis Gouwzee in

Volendam en in De Meermin

in Edam.

Een gespecialiseerde verpleeg-

kundige neemt met de

cliënt een vragenlijst door en

doet enkele onderzoeken.

Ondermeer wordt gekeken

naar bloeddruk, bloedsuiker-

cholesterol en gezichtsver-

mogen. Indien nodig krijgt

de cliënt een doorverwijzing

naar de huisarts, naar be-

paalde zorgvoorziening of

wordt gewezen op geschikte

hulpmiddelen. Ook geeft de

verpleegkundige advies over

gezonde leefgewoontes.

"Op het ogenblik loopt het

storm"zegt een woordvoerder

van Zorgcikel Waterland. "Tot

in september zijn we al vol-

geboekt". Het Seniorenconsult

Waterland is een samen-

werking tussen Zorgcirkel

Waterland, het Zorgkantoor en

de gemeente Edam-Volendam.

Het is een van de deelprojec-

ten van hetWWZ-project in de

gemeente. Zeker uit het reeds

behaalde succes blijkt dat een

dergelijk project navolging

verdient.

Het Zandvoortse verzorgings-

huis Huis In de Duinen kent

ook een dergelijke service. De

zogeheten 'Zorgstraat' staat

open voor oudere inwoners

van Zandvoort. Er worden

diensten op het gebied van

gezondheid aangeboden. Ook

zijn er behandelruimtes voor

fysiotherapie en ergotherapie.

Voorts is er het ZorgContact

Zorgloket waar deskundigen

klaarstaan voor allerlei vragen

over wonen en zorg.

Korter met vakantie voor
bijstandsouderen

PvdA noemt het kabinetsplan schandalig. Als het aan de rege-

ring ligt mogen binnenkort oudere bijstandsgerechtigden zon-

dersollicitatieplicht niet meer dan vier weken in het buitenland

doorbrengen. Dat plan heeft het ministerie onlangs bekend

gemaakt.

Nu geldt nog een termijn van

dertien weken. Senioren in de

bijstand die geen sollicitatie-

plicht hebben, mogen binnen-

kort niet meer dan vier weken

in het buitenland verblijven.

Het kabinet wil met die maat-

regel een einde maken aan de

leeftijdsdiscriminatie tussen

bijstandsgerechtigden jonger

en ouder dan 57,5 jaar.

Oudere bijstandsgerechtigden

zonder sollicitatieplicht mogen
maximaal vier weken in het

buitenland verblijven, zo vindt

het kabinet. Schandalig idee,

vindt de PvdA. Blijven de oude-

ren langer weg, dan riskeren

ze het verlies van hun bij-

standsuitkering, zo heeft het

kabinet besloten. Tot nu toe

mochten deze bijstands-

gerechtigden maximaal der-

tien weken in het buitenland

verblijven.

"Ik kan het niet anders zien

dan als pesten". PvdA-kamer-

lid Saskia Noorman-Den Uyl

wil dat het plan wordt terug-

gedraaid. "Deze mensen heb-

ben jarenlang hard gewerkt.

Ze zijn door het zware werk

dat ze in Nederland hebben

verricht vaak gedeeltelijk

arbeidsongeschikt of versleten

geraakt". De uitkeringsin-

stantie erkent ook dat deze

mensen geen kans meer

maken op nieuw werken geeft

ze daarom een ontheffing voor

de sollicitatieplicht. Het gaat

om mensen die een paar jaar

moeten sparen om een keer

hun familie in het moederland

te kunnen bezoeken. "En dan

eis je dat ze binnen een maand
weerterug zijn. Dit schiet echt

zijn doel voorbij" aldus

Noorman-Den Uyl.

Noorman vindt het argument

dat er sprake van gelijke

behandeling moet zijn, ook

onzin. "De commissie gelijke

behandeling heeft vorig

jaarjuist uitgesproken datje

zo'n uitzonderingsmaatregel

best voor oudere werklozen

mag toepassen". Het kabinet

legt de plannen voor aan

deTweede Kamer. De wet werk

en bijstand moet na het

zomerreces zo snel mogelijk

worden aangepast. Door

de perikelen in Den Haag

staat nog maarte bezien of

de plannen van het kabinet

doorgaan.

Stoppen met werken:
niet automatisch op 65

Meestal stopt een dienstverband op 65-jarige leeftijd. De rege-

ring ziet graag dat mensen blijven doorwerken. Daarom wil

staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(SZW) burgers informeren over de mogelijkheden van voortzet-

ting van het dienstverband.

Het kabinet wil dat mensen
erover gaan nadenken de

arbeidsverhouding na het berei-

ken van de pensioengerechtig-

de leeftijd voort te zetten. De

wet kent momenteel nauwe-

lijks belemmeringen als een

werknemer na het bereiken van

de 65-jarige leeftijd door wil

gaan met werken en de werk-

gever dit ook wil. Wel blijken er

veel culturele hindernissen te

zijn. Zo heerst veelal de mening

dat 65-plussers niet meer kun-

nen of mogen werken. Een en

ander blijkt uit een onderzoek

van bureau Astri in opdracht

van het ministerie Sociale

Zaken en Werkgelegenheid.

Steeds meerouderen willen na

hun 65ste doorgaan met wer-

ken. Ze voelen zich nog fit en wil-

len via arbeid deel blijven nemen

aan de sa men leving. "Sinds 1999

neemt het aantal werkende

65-plussers licht toe" a Idus een

persbericht van het ministerie

SZW. In 2004 werkten 83.000

mensen van 65jaaren ouder.
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Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch

rustig gelegen, wordt appartementencomplex 'Oranjehof' gesitueerd.

Mannen ook hip gekleed?

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-

ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-

keerkelder. De appartementen zijn verschillend

van omvang en variëren van 86m 2 tot 1 56m 2
.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-

door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het

jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART!

OPLEVERING
CA. JUNI 2007!

De ruime livings en royale afmetingen

van de overige ruimten zorgen voor een

comfortabele woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een

lift en een camera voor de video/phone

installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats

in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Makelaars 0.G.

CENSE n
I

ranLINGEN

ynrx/TTTtf'

Tel 023 -5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL
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ÖZANDVOORTSE
Courant

De Zandvoortse Courant

zoekt

redactiemedewerkers M/V

die op free-lance basis

artikelen schrijven

voor deze veel gelezen kTant.

Interesse?

En heb je enige ervaring of

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:

redactie@zandvoortsecourant.nl

en wij bellen spoedig terug

voor het maken van een afspraak

Aan het mannelijk geslacht is

de afgelopen maanden te we i-

ning aandacht besteed op

deze pagina! Het wordt tijd

om ook de jongemannen in

Zandvoort op de hoogte te

brengen van de hotste trends

en tips op het gebied van kle-

ding, waar je eigenlijk niet zon-

der mee kunt deze zomer! Wij

vrouwen weten als geen ander

hoe moeilijk het is om goed

gekleed naar je werk te gaan,

eindelijk een keer niet uren

voor de spiegel te hebben

gestaan om een leuk uitfit uit

te kunnen zoeken en doen

alsof het je geen moeite heeft

gekost om die niet-modieuze

kleding bij elkaarte hebben

gevonden. Vriendinnen maar

klagen dat hun vriendjes er zo

slonzig bij lopen (of juist zo

trendy dat het niet meer tren-

dy is). Ach... het is ook NOOIT
goed zullen de mannen den-

ken. Maar met de volgende

handigheden zal niemand

meer klagen over jouw outfit.

Zelfs de coolste boys-in-town

zullen jouw modegevoel

na-apen!

T-shirt

Koop eens niet die ene shirt

waar een foute tekst opstaat

(waarmee je de meiden echt

niet voor je wint) of waar de

halslijn te krap of juist te smal

is. Ga vooreen kwaliteits-shirt

met een mooie V-hals, met
strepen, met gekke printen.

Probeer dus eens iets nieuws.

Schaam je niet tegenover je

machovrienden, want zij

zullen stiekem jaloers op je

zij n ! Tl P: koop een T-shirt nooit

te strak, tenzij je ook wil opval-

len bij het mannelijke geslacht.

Kleur

Jongens, koop niet alleen maar

zwart, wit of donkerblauw.

Probeer eens vrolijke kleuren,

gekke printen en patronen of

borduursels (al moetje hier

wel mee oppassen, vooral voor

beginnelingen!). Durf je je

vrouwelijke kantte laten zien?

Vergeet dan niet om vooral iets

te hebben wat jouw manne-
lijkheid accentueert! Neem
een baard, brettels, of een

mannelijke spijkerbroek. Dan

komt het geheid goed.

Broek

Voorde man hebje natuurlijk

de wijde broek, maar ook de

broek met smalle pijpjes. Heb

je hele dunnen benen dan is

het aan te raden om geen

smalle broek te nemen. Je

moet juist je goede punten

laten

zien. Voor

jou zal de

wijde

broek een

oplossing

kunnen

zijn.

Probeer een

broek niet

te vaak te

dragen. Zorg

voor afwis-

seling. Ook
hierbij is het

van belang

dat het niet alleen bij saaie

kleuren blijft. Tegenwoordig

worden ook mannen met felle

broeken zeer aantrekkelijk

gevonden!

De volgende tips kun je gebrui-

ken ter afwisseling van je

kledingstijl.

• draag eens een gilet over je

hemd of T-shirt. Een gilet is

erg mannelijk!

• ook de man mag zich nu

met accessoires laten zien.

Je kan een sjaal omdoen, een

zonnebril dragen (ook al is

het niet zonnig) of een grote

tas (als handtas!)

met je meedra-

gen.

• een vest is hele-

maal hot deze

zomer. Draag

hem met een

oude spijker-

broek. Je outfit

is dan hele-

maal af!

Zandvoortse Courant

• heel veel bekende mannen
hebben een stijlicoon. Wees

niet gevreesd, dit is niet nood-

zakelijk voor een mooie stijl.

Tot slot

Ook als je na deze tips nog niet

weet wat je moet doen met je

kleding dan is er nog niets aan

de hand. Een outfit bij elkaar

vinden dat ook nog eens bij jou

past vergt veel tijd en energie.

Maar als je het voor elkaar

krijgt om er tiptop uit te zien

dan is je missie ook echt

geslaagd! Ga elke uitdaging

aan.
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What's
new and what's

hot!?

Vrouwen vinden over het algemeen mannen met veel haar op

hun hoofd (!!!!) zeer aantrekkelijk. Ben je van nature niet geze-

gend met een flinke haardos dan kun je het beste shampoos en

conditioners/serums gebruiken die de haargroei extra stimule-

ren. Hebje behoefte aan dikker en gezonder haar probeer dan

de nieuwe lijn van Clinique. Speciaal voor mannen zorgt dit voor

nieuwe impuls voor je haar. Het serum zorgt ervoor dat de con-

ditie van je huid wordt verbeterd waardoor het haar beter groeit

en voller en gezonder eruit gaat

zien. De deskundigen van Clinique

raden wel aan om het serum in

combinatie met de bijbehorende

Clinique shampoo te gebruiken

voor het beste resultaat. Clinique

Skin Supplies For Men Hair

Maximizing Serum kost €17,55 en

de Shampoo kost €22,50.

Hebje sinds de uitschakeling van Oranje slecht geslapen en heb

je hierdoor last van wallen? Ren dan meteen naar de dichts bij-

zijnde drogist en haal de

Nivea For Men oogcrè-

me Oio voor maar

€10,99. De Oio oogcrè-

me is parfumvrij en

handig om wallen weg
te krijgen. Smeer twee

maal per dag om de

wallen en de donkere

kringen te laten ver-

dwijnen. Bovendien

wordt de huid rondom

de ogen flink gehydra-

teert. Een goedkopere

oplossing is: je ogen een

kwartier bedekken met

schijfjes komkommer.
Niet heel mannelijk,

maar ach... het resultaat

telt.

Thaise TukTuk's

in Zandvoort

Misschien hebt u ze al zien

rijden. Met reclame bedekte

driewielige minitaxi's, die

mensen van en naar het

strand brengen. TukTuk's

genaamd. Zelf heb ik, tijdens

mijn reisje door Zuidoost

Azië, meerdere malen

per dag in een TukTuk ge-

zeten. Wat een uitvinding!

Gewoon midden op de weg
zo een wagentje aanhouden

en voor 50 cent naar de

andere kant van de stad

gebracht worden. DeTukTuk-

chauffeurs rijden met

kapjes voor hun mond
(tegen de vervuilde lucht) als

gekken tussen de auto's,

taxi's en brommers door de

chaotische straten van

Bangkok. De TukTuk is in

heel Thailand het meest

populaire vervoersmiddel

onder de plaatselijke bevol-

king en ook onder de toeris-

ten. Je moet wel even van te

voren een prijsje afspreken

met de chauffeur, want voor

je het weet betaal je zomaar

een eurootje of twee te

veel (en dat is écht veel

voorThaise begrippen). De

TukTuk's in Zuidoost Azië

zien er stuk voor stuk kleur-

rijk uit, het hoort daar echt

in het straatbeeld. Ik vraag

me af of de minitaxi's ook in

het Zandvoortse straatbeeld

passen. Zelf zal ik er denk ik

even aan moeten wennen.

En dan bedoel ikvoorname-

lijk aan het commerciële

aspect. De wagentjes zijn

deels bedekt met reclame,

zowel aan de binnenkant

als aan de buitenkant. Toch

jammer. We zullen het

moeten doen met de

'Linda'- en 'Bavaria'-TukTuk's.

Maar ja, er moet uiteraard

aan verdiend worden. De

Zandvoortse TukTuk biedt

ook voordelen. Er is een vaste

prijs (2,5 euro per ritje) en wij

zijn hiermee uniek in

Europa. Ik zeg: Sawasdie

Cha! Op naar een mooie

zomer met een Aziatisch

tintje.

St&phourwe/

£>
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Gemeentelijke publicatie week 2j - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 27 juni

en de verdere in week 26 door het college genomen
besluiten zijn 4juli vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 11 juli vanaf

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

open. De ent ree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de

agenda staat:

- Bestemmingsplan "Jaarrond paviljoens"

- Aanvraag krediet Zeestraat, Kostverlorenstraat en

Verlengde Haltestraat

- Armoedemonitor
- Brief aan Gedeputeerde Staten over regionale

best uursp rob lematiek

- Verbetering huisvesting wethouders

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 12 juli

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Jaarverslag Rekenkamer

- Briefwisseling Take Five inzake de nota

Evenementenbeleid 2006 en sluitingstijden strand.

- Jaarverslag Casca inzake jongerennetwerk Zuid-

Kennemerland

- Vraag CDA erfpacht Middenboulevard.

- Voorbereidingskrediet in verband met de voorberei-

dingskosten voor het op te stellen wijkontwikke-

lingsplan Zandvoort-Noord

- VerantwoordingsverslagWWB 2005 en verantwoor-

dingsverslag IOAW, IOAZ en Bbz 2005 gemeente

Zandvoort

- Baatbelasting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 13 juli vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Reiniging CFT rolemmers

Komende week worden de GFT-rolemmers weer

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het

legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.

Let op: Dit kan ook na 17.30U zijn.

Burgerjaarverslag 2005
Het Burgerjaarverslag 2005 is uit. In dit jaarverslag

leest u op welke manier de gemeente in 2005 heeft

samengewerkt met de bewoners van Zandvoort. Van

participatie tot de diverse projecten en de klachten en

meldingen: over van alles wordt verslag gedaan.

Daarmee is hetjaarverslag een belangrijkverantwoor-

dingsinstrumentvan de burgemeesterover de kwali-

teitvan de samenwerking en de gemeentelijke dienst-

verlening. Een van de onderdelen is het overzicht

aandachtspunten, waarmee het verslag start. In het

Burgerjaarverslag van 2004 waren verschillende aan-

dachts- en verbeterpunten geformuleerd. In het ver-

slag van 2005 kan gemeld worden dat de gemeente-

lijke organisatie velen punten heeft opgepikt en de

verbeteringen daadwerkelijk heeft doorgevoerd.

Nieuwsgierig? Een exemplaar van het Burger-

jaarverslag ligt voor u klaar bij de Centrale Balie van

het Raadhuis, in de Openbare Bibliotheek, bij woon-

en zorgcentrum Bodaan (Bentveld) en bij Pluspunt

(Zandvoort Noord, voorheen AKZA). U kunt ook op de

website terecht (Bestuur > Burgerjaarverslag).

Onherroepelijkheid bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat

- het bestemmingsplan"Nieuw Noord",goedgekeurd

bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland van 21 maart 2006 (verzonden 23 maart

2006) onherroepelijk is geworden.

- het bestemmingsplan"Circuitgebied",goedgekeurd

bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland van 15 februari 2006 (verzonden 16 februa-

ri 2006) onherroepelijk is geworden.

De bestemmingsplannen liggen overeenkomstig

artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor

een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de

centrale balie in het Raadhuis (ingang Swalüestraat 2)

van Zandvoort. De bestemmingsplannen zijn

tevens te raadplegen op de gemeentelijke website

www.zandvoort.nl (onderdeel Loket > Wonen en

bouwen > Bestemmingsplannen).

Aanpassing leges reisdocumenten

In de vergaderingvan 27 juni 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de 2e Wijzigingsverordening van

de verordening leges 2006 vastgesteld. Deze verorde-

ning treedt in werking op 28 augustus 2006. Een ieder

kan tegen betaling van leges van het besluit een

afschrift ontvangen of het besluit kosteloos inzien bij

de Centrale Balie in het Raadhuis. Het besluit is tevens

te vinden op de website. De verordening betreft een

wijziging in de tarieven voor reisdocumenten als gevolg

van de invoering van een nieuw reisdocument met

ingang van 28 augustus 2006.

Werkzaamheden bij spoorwegovergang Sofiaweg

Vorige week lieten wij weten dat in de nacht van 15 op

16 juli werkzaamheden aan het spoor rond de

Vondellaan plaatsvinden. Naar nu blijkt zijn de werk-

zaamheden niet bij de Vondellaan, maar bij de

Sophiaweg. Door het college is ontheffing verleend

(verzonden 29 juni 2006) in verband met eventuele

geluidhinder welke de werkzaamheden met zich mee

kunnen brengen. Tijdens de werkzaamheden zal de

overweg aan de Sophiaweg afgesloten en het verkeer

omgeleid worden.

Verordening Wmo
Vanaf 6 juli 2006 ligt de concept Verordening Wet
maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) voor 4 weken

ter inzage in het raadhuis. Ook is de concept verorde-

ning in te zien op de website van de gemeente,

www.zandvoort.nl. Belanghebbenden kunnen schrif-

telijk op deze verordening reageren en hun reactie stu-

ren naar het college van burgemeester en wethouders.

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Reageren per e-mail

kan ook: gemeente@zandvoort.nl.

In de verordening zijn de gemeentelijke regels rond de

verstrekking van voorzieningen van deWmo vastgelegd.

In de concept verordening Wmo is vastgelegd hoe

iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke ver-

zorging, een woonvoorziening of vervoersvoorziening

en op welke wijze deze voorziening wordt geleverd of

vergoed. Ook beschrijft de conceptverordening hoe de

gemeente invulling geeft aan de compensatieplicht

en het persoonsgebonden budget, belangrijke nieu-

we aspecten van de Wmo.

Verordening Klachtenregeling

In de vergadering van 27 juni 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Verordening klachtenbehan-

deling 2005 ingetrokken en de Verordening klachten-

behandeling 2006 inclusief de toelichting vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006 en

ligt ter inzage bij de Centrale Balie in hetRaadhuisen

staat op de website. De verordening betreft de wijze

waarop burgers klachten kunnen indienen bij de

gemeente en de wijze waarop de gemeente klachten

afhandelt.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Fazantenstraat 9, maken aanbouw, ingekomen 23

juni 2006, 2006-115LV.

- Kostverlorenstraat no.vergroten van de woning, 27

juni 2006, 2006-116LV.

- Duingebied het Kraansvlak, plaatsen afrastering tbv

uitzicht plek, ingekomen 27 juni 2006, 2006 -117LV.

- Leeuwerikenstraat 6, plaatsen dakkapel, ingekomen

29 juni 20o6,20o6-n8Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Zandvoortselaan 13,1 conifeer, aanvraag ingekomen

20juni 2006, boom is in slechte staat, wel herplant-

plicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-

lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Kostverlorenstraat 125, 1 es doorn, verleend 6 juli

2006.

- Treubstraat 16, 2 coniferen, verleend ójuli 2006.

- Zuid laan 37, 2 esdoorns, verleend 6 juli 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend

Een evenementenvergunning is verleend (verstuurd

26 juni 2006) voor het houden van de Wielerronde en

de Solexrace op 16 juli 2006 in het centrum van

Zandvoort.

Verkeersbesluit Kortebaandraverij

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten voor de Kortebaandraverij op donderdag 20

juli 2006 de Zeestraat en een gedeelte van de

Kostverlorenstraat fysiek af te sluiten en overte gaan

tot de plaatsing van een fysieke afsluiting (middels

dranghekken voorzien van retroreflecterend materi-

aal) inclusief de borden conform model C01 van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van 06.00

u tot 22.00 uur:

- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de

Jan Steenstraat;

- in de Zeestraat directten oosten van de Stationstraat;

- in de Brugstraat directten zuiden van de Zeestraat;

- in de Eltzbacherstraat direct ten direct ten oosten

van het Stationsplein;

- in de Spoorbuurtstraat directten directten zuiden

van de Zeestraat;

- in de Haltestraat directten oosten van de Achterweg;

- in de Nieuwstraat directten zuiden van de Zeestraat;

- in de Verlengde Haltestraat directten noorden van

de Zeestraat.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

tevens besloten om op woensdag 19 juli 2006 de borden

E01 (Verboden te parkeren) van bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met

onderbord "Donderdag a.s."te plaatsen op de locatie van

de Kortebaandraverij om zodoende de locatie van de kor-

tebaandraverij vrij te houden van geparkeerde auto's.

Middels deze maatregelen zal de Zeestraat en een deel

van het centrum niet meer bereikbaar zijn voor

bestemmingsverkeer. Vergunningshouders voor de

desbetreffende wegen, kunnen vanafwoensdagavond

na 20.00 uur tot en met vrijdagmorgen tot 12.00 uur

gratis parkeren op het De Favaugeplein.

Verkeersbesluit Wielerronde en Solexrace

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten voor de Wielerronde en Solexrace op zondag

16 juli 2006 de Zeestraat, Haltestraat, Kleine Krocht,

Swalüestraat, Prinsenhofstraat en Brugstraat fysiek af

te sluiten en overte gaan tot de plaatsing van een

fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van

retroreflecterend materiaal) inclusief de borden con-

form model C01 van bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgen-

de locaties van 09.00 tot 21.00 uur:

- inde Kostverlorenstraat/Zeestraat direct ten oos-

ten van de Haltestraat;

- in de Achterweg direct ten westen van de

Haltestraat;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de

Haltestraat;

- in de Koningstraat direct ten oosten van de

Haltestraat;

- in de Kanaalweg direct ten oosten van de

Haltestraat;

- in de Willemstraat direct ten oosten van de

Haltestraat;

- in de Schoolstraat direct ten oosten van de

Haltestraat;

- in de L. Davidsstraat direct ten oosten van de

Haltestraat;

- op het Raadhuisplein ten zuiden van de Haltestraat;

- in de Kleine Krocht direct ten westen van de

Swalüestraat

- in het Achterom direct ten westen van de

Swalüestraat;

- in de Rozenobelstraat direct ten westen van de

Swalüestraat;

- in de Rozenobelstraat direct ten oosten van de

Swalüestraat;

- in de Rozenobelstraat direct ten westen van de

Haltestraat;

- in de Pakveldstraat direct ten westen van de

Swalüestraat;

- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swalüestraat;

- in de Pakveldstraat direct ten westen van de

Haltestraat;

- in de Swalüestraat direct ten noorden van de

Prinsenhofstraat;

- in de Prinsenhofstraat ten westen van de Brugstraat;

- in de Spoorbuurstraat direct ten noorden van de

Prinsenhofstraat;

- in de Spoorbuurstraat ten zuiden van de Zeestraat;

- in het Voermanderijpad ten zuiden van de

Prinsenhofstraat;

- in de Eltzbacherstraat direct ten noorden van de

Zeestraat;

- inde Zeestraat direct ten westen van de Brugstraat;

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

tevens besloten om op zaterdag 15 juli 2006 de borden

E01 (Verboden te parkeren) van bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met

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

Wielerronde en Solexrace om zodoende de locatie van

dit evenementvrij te houden van geparkeerde auto's.

Middels deze maatregelen zal het centrum niet meer

bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. Vergunnings-

houders voor de desbetreffende wegen, kunnen vanaf

zaterdag 15 juli na 20.00 uur tot en met maandag-

morgen 17 juli tot 12.00 uur gratis parkeren op het

De Favaugeplein.

Verkeersbesluit straatbarbecue

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten voor de straat barbecue van zaterdag 15 juli

2006 een gedeelte van de van Ostadelaan eneendeel

van de Jan Steenstraat fysiek af te sluiten en over te

gaan tot de plaatsing van een fysieke afsluiting (mid-

dels dranghekken voorzien van retroreflecterend

materiaal) inclusief de borden conform model C01

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990. Op de volgende locaties worden

genoemde maatregelen getroffen vanaf zaterdag

15 juli 12.00 uur tot en met zondag löjuli 03.00 uur:

- in de Van Ostadelaan direct ten westen van de

Koninginneweg;

- in de Van Ostadelaan direct ten oosten van de

Oosterstraat;

- in de J. Steenstraat direct ten zuiden van de

Hobbemastraat.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balieter inzage.

U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van devergunning. Indien hetgeenver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-

ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen,

vertoningen op of aan de weg, het houden van optoch-

ten, snuffelmarkten, verruim ing sluitingsuur, onthef-

fing Zondagwet, exploitatie of speel automaten, dient

u uw bezwaarschrift aan de burgemeesterte richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Zwart van buiten rood van binnen
Eerste Nationale BBO week is in Nederland een feit

Hoe weet je wanneer de vis gaar is? En wat te doen met de roos-

ters die nog aangekoekt zijn van het vorige barbecuefeestje?

Dit zijn enkele vragen waar je op de site van de Nationale BBO-

week antwoord op krijgt. Deze week van 3 t/m 9 juli vindt in

ons land de eerste zogeheten Nationale BBO-week plaats. Het

weer zit mee, dus wat houd je tegen?

Haal de barbecues, roosters,

kooltjes en schorten maar

weer tevoorschijn. Deze hele

week staat Nederland in het

teken van de barbecue. De

Nationale BBO Week maakt

deel uit van de Europese cam-

pagne National BBO 2006. In

Engeland is de week al een

begrip en sinds vorig jaar

schoof Ierland aan. Dit jaar dus

ook Nederland.

Op de website www.national-

ebbq.nl kan je als leek volledig

aanje trekken komen. Al het

lekkers datje op de BBO kunt

maken, de beste technieken,

recepten, tips, benodigde

materialen en nog veel meer

komen aan bod. Ook worden

vragen behandeld als"Wanneer

zijn de kooltjes op de perfecte

temperatuur?", "Hoe gril ik

vlees?"en "wanneer weet ik of

de vis gaar is?" Verder staan er

nog allerlei andere wetens-

waardigheden over het berei-

den van voedsel op open vuur.

En dan wordt er met recht

geschreven 'het bereiden van

voedsel', want wie zegt datje

alleen vlees en vis kunt rooste-

ren? Ook de vegetariërs komen

gemakkelijk aan hun trekken.

Wat dacht je van gemarineer-

de groenten op een stokje of

gewoon verpakt in aluminium-

folie? Aardappels poffen tus-

sen de gloeiende kooltjes of

lekkere stukken stokbrood met

verschillende soorten kaas

even op de gril leggen.

Voor nog veel meer tips en

andere informatie kunt u

terecht bij

www.nationalebbqweek.nl

De Zandvoortse Courant

wenst u smakelijk eten!

BBO feitjes
• De meeste mensen barbecueën op platte BBO's, maar ook BBO's met deksel worden steeds

populairder.

• Amerikanen en Australiërs zijn BBO-liefhebbers bij uitstek, en claimen beiden de eerste te

zijn geweest. Drie van de vier Amerikaanse en Australische huishoudens hebben een bar-

becue en gebruiken hem in de zomer gemiddeld 8 keer per maand!
• 35% van alle mannen en 36% van alle vrouwen zijn 4 tot 6 keer per jaar bij een barbecue. 6%
van mannen en vrouwen tusen de 25 en 34 jaar hebben hun partner ontmoet bij een BBO!

• BBO staat tegenwoordig op nummer 1 op de lijst van zomerse activiteiten voor thuis.

Eén op de drie huishoudens in Nederland heeft een barbecue.

• In 2005, mede door de warmste julimaand in 30 jaar, steeg het aantal keren dat gebarbe-

cued werd tot 5 keer per gezin. Meer dan 330.000 gezinnen hebben minstens één keergebar-

becued. In totaal werd er ongeveer 1,5 miljoen keer gebarbecued. Dat is 700.000 keer meer

dan 3jaar geleden.

Bron: National BBO Association/Mintel

Kakuro is een combinatie van sudoku, Zweedse

puzzel en de kruiswoordpuzzel. In deze puzzel-

variant werkt u met de cijfers 1 tot en met 9.

Deze dient u in de witte vlakjes in te vullen.

De optelsom van de vakjes (= kruiswoordpuz-

zel) staat in het donkere vlakje naast de rij

(= Zweedse puzzel) of boven de kolom. Indien

u in een donkervlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet

staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet uit-

komen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn vele wegen die naar Rome leiden,

zo ook bij de Kakuro 's, er zijn soms meerdere

oplossingen mogelijk.

Oplossing Kakuro

week 26

7 9 2 6

5 6 3 4 9

5 1 6

4 1 17
19 2 3 6

5 8 6 7 2 4 3 1 9

9 3 7 1 8 5 2 6 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

1 5 3 8 9 6 4 2 7

4 7 8 2 3 1 5 9 6

6 2 9 4 5 7 8 3 1

8 1 5 6 7 2 9 4 3

Oplossing Sudoku 3 6 2 5 4 9 1 7 8

week 26 7 9 4 3 1 8 6 5 2

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Deze week in het teken
van de BBO week

Tomatentapenade
voor 600 gr. tapenade

Bereiding:

Week de ansjovisfilets circa

30 minuten in wat melkom
ze te ontzouten. Snijd het sja-

lotje in kleine stukjes. Laat de

groene olijven goed uitlekken.

Maal in de foodprocessor de

tomaten, de geweekte ansjo-

vis, gehalveerde knoflook-

teen, groene olijven, cas-

hewnoten, vermouth, cognac,

witte wijn, peper en olie tot

een vrij gladde massa. Voeg

Benodigdheden:

de gesnipperde sja lot toe

en laat de machine nog

5 seconden

draaien.

Lekker bij

de bbq!

200 gr. gedroogde

tomaten op olie,

3 ansjovisfilets,

1 75 gr. groene olijven,

i teentje knoflook,

100 gr. cashewnoten,

1 sjalotje,

• tijm,

• peper,

• 2 eetlepels ver

mouth extra dry,

• i eetlepel cognac,

• 0,5 dl. witte wijn,

• o, 5 dl. arachide-olie

Ananassaus

Ingrediënten:

• i blikje ananas in stukjes (450 gr),

• 2 grof gehakte teentjes knoflook,

• 0,5 etl sojasaus,

• 2 eetlepels droge sherry,

• i rood pepertje, var

en in stukjes gesr

• 0,5 thl witte pep

• 2 etl fijngesn ipper

bieslook.

Bereidingswijze:

Doe de stukjes ananas,

de knoflook, sojasaus,

sherry, het pepertje en

de witte peper in een

blender en pureer alles

30 seconden. Verwarm
de saus vlak voor het

opdienen in een panne-

tje en voeg dan pas de

gesnipperde bieslook

toe. Lekker bij geroosterd

varkensvlees, ham of

kip.

Chinese sparerib marinade
Ingrediënten:

• 2,5 cm geraspte gemberwortel,

• 4 tenen knoflook,

• 4 etl ketjap manis,

• 3 etl vloeibare honing,

• 2 etl rijstazijn (toko),

• 1 etl droge sherry,

• 1 thl vijfkruidenpoeder, (toko)

Bereidingswijze:

Alles mengen en circa drie

minuten laten koken. De

spareribs in de hete mari-

nade een half uur laten

marineren. Regelmatig

omscheppen.

Vipassana-meditatie

bij Ganpati
Mediteren langs de waterlijn op het strand. Vanaf zondag 9 juli

kan dat onder professionele begeleiding van Richard Buijtenhek.

Op elke 2^e en 4
c'e zondag van de maand vanaf negen uur

's ochtends bent u van harte welkom bij Beachclub Ganpati op

het naturelstrand.

De meditatie is gebaseerd op zelf, 2500 jaar geleden, is geïn-

de Vipassana-methode. Een troduceerd. Deze manier van

methode die door Boeddha mediteren is heel zacht en

Autosport

Belcar equipe Goossens en
Van Dongen opnieuw derde

In de derde race van het Belcar kampioenschap is het Belgisch/

Nederlands duo Mare Goossens en Danny van Dongen opnieuw

op de derde plaats geëindigd. Goossens en Van Dongen lijken

hier onderhand een abonnement op te hebben.

mild. Je hoeft niets en alles

mag. Kijk voor meer informa-

tie over deze meditatiesessies

op www.rbtc.nl

Wanneer: elke 2^ e en 4^ e zon-

dag van de maand. (9 juli, 23

juli, 13 en 27 augustus en 10

september. Locatie: langs de

waterlijn aan het strand bij

strandpaviljoen Ganpati (natu-

relstrand). Aanvang: 09.00 uur

's ochtends, kosten: €5,00 per

sessie per persoon.

Zandvoorter Danny van

Dongen ving de race, die

op donderdag 29 juni werd

afgewerkt op het circuit van

Zolder (België), aan. Inhalen

was een groot probleem

omdat de temperatuur van de

Marcos LM600 daardoor te

Honkbal

hoog werd. Goossens nam het

stuur over van Van Dongen

toen de Zandvoorter op een

derde plek lag. Deze derde plek

was het hoogst haalbare,

waarbij Goossens net als

Van Dongen veel last had van

oplopende temperaturen.

"Daardoor heb ik een deel van

mijn voeten verbrand", aldus

Goossens.

TeameigenaarWim Noorman
pleit daarom voor een regle-

mentswijziging. "Met een paar

aanpassingen zouden we het

daardoor de twee Corvette's,

die dit kampioenschap domi-

neren, wat lastiger kunnen

maken", aldus Noorman. In het

kampioenschap bezet het duo

Goossens /Van Dongen - hoe

kan het eigenlijk ook anders -

de derde plek.

Kaartverkoop 23
e Honkbalweek

De kaartverkoop voor de 23e

Haarlemse Honkbal Week,

welke van 21 - 30 juli wordt

gespeeld in het Haarlemse

Pim Muiier Honkbalstation, is

gestart. Kaarten en passe-par-

touts voor het toernooi, waar-

aan wordt deelgenomen door

USA, Cu ba, Ja pan, China, Taiwan

en Nederland, zijn te reserve-

ren via www.honkbalweek.nl.

Op deze site vindt u ook het

complete wedstrijd program ma.

In Haarlem zijn de voorver-

koopadressen Sporthuis Nihek

(Rijksstraatweg 86-g) en Sport

'N Styles Pim Jansen Sport

(Grote Houtstraat 139-141). Bij

deze voorverkoopadressen zijn

geen toegangsbewijzen met

gereserveerde plaats te verkrij-

gen, die kunnen uitsluitend via

de website worden besteld.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort

leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse De Heeren

Asian Delights Del Mar, Café Restaurant

Autobedrijf Zandvoort Familie Restaurant, 't

Bertram & Brood Gemeente Zandvoort

Bloems ierkunst Jef & Henk Blu ijs Het Plein

Boudewijn's Visservice Holland Casino

Bruna IJzerhandel Zantvoort

Café Oomstee Kippetrap

Cense en van Lingen Lokaal't

Circus Zandvoort Meijershof Restaurant

ClubNautique Monuta

CNG Groep Nicolaasschool

Danzee Nova College

Oranjehof

Pluspunt Boomhut

Tra de Ard

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Strandpagina

-3 Ganpati

9 ClubMaritime

11 Boom

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen Jeroen

23 Club Nautique

Autosport
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Het Italia a Zandvoort evene- nementen op ons nationale

ment op Circuit Park Zandvoort circuit, maar nu ontbraken er

heeft ook last van de warmte toch een aantal deelnemers

gehad. Normaal gesproken is die normaal gesproken zorgen

het één van de drukkere eve- voor de krenten in de pap.

Unieke race pizzakoeriers

Tijdens Italia a Zandvoort werd

onder meer 'The Domino's

Pizza Delivery Challenge' gere-

den op het Circuit. De 30 beste

koeriers van Domino.die waren

afgevaardigd vanuit de lande-

lijke winkels van Domino's,

Foto: Chris Schotanus

gingen voluit in een spectacu-

laire pizzakoeriersrace.

De winnaar mag zich een jaar

lang de beste pizzakoerier

van Domino's Pizza Nederland

noemen.

pluspunt
BOOMHUT „«

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

• Nieuwe dingen leren

• Creatieve activiteiten

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

Gk £>
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NVM virtual tour

KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

• Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand

woonhuis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

• 3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer en

woonkamer met openhaard.

• Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken

• Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer

• Woonopp. ca. 165 m 2
,
perceelopp. 278 m 2

Vraagprijs: € 498.000,-

VAN CALENSTRAAT 150 ZANDVOORT

3-kamerappartement (thans 2 kamers) op de

1
e verdieping (1 van de hoek zeezijde)

Gelegen in gebouw Sonnevanck met fraai zeezicht

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Per direct te aanvaarden

Woonoppervlakte 85 m 2

Eventueel garage te koop € 25.000,-

Vraagprijs: € 199.000,-

CELSIUSSTRAAT204 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met

royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,

4 slaapkamers en 2 badkamers
• In rustige woonwijk gelegen

• Gehele woning gestuukt in lichte tinten

• Volledig voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 398.500,-

NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

• Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning
• Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en

moderne badkamer
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren

• Geheel in wittinten afgewerkt

• Vrijstaande woning; dus geen buren

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

DA COSTASTRAAT 1 ZANDVOORT

• Goed onderhouden halfvrijst. 20-er jaren woonhuis
• Woonkamer-en-suite, moderne keuken, 3 slaapkamers,

badkamer
• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Zonnige betegelde achtertuin zuidwest met achterom

• Kindvriendelijke woonomgeving
• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

DR J.G. MEZCERSTRAAT 43 ZANDVOORT

• Modern 4-kamer hoekappartement
• Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee

• Moderne open keuken en luxe badkamer
• Gehele appartement betegeld met witte vloertegel

• Witte gestuukte muren en plafonds

• Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-

• Woonoppervlakte 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

DR. J.C. MEZCERSTRAAT 101 ZANDVOORT

• Modern, luxe afgewerkt 4-kamerappartement op Ie

etage gelegen met zonnig balkon

• Het appartement beschikt over een lift, berging en een

garage die binnendoor bereikbaar is

• Een appartement om zo te betrekken !

• Kunststofkozijnen met dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 98 m 2

Vraagprijs: € 245.000,- app. / € 27.500,- garage

KONINGSTRAAT 19 ZANDVOORT

• In centrum van Zandvoort gelegen vrijstaand woonhuis

met voortuin en vrijstaand zomerhuis met eigen ingang

• Woonkamer met eiken vloer, moderne keuken,

twee slaapkamers, balkon en luxe badkamer
• Hardhouten kozijnen met dubbel glas

• Strak stucwerk

• Woonopp. ca. 130 m 2

Vraagprijs: € 293.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

• Op de 2 e verdieping gelegen 4-kamer appartement

(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

• Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon

• Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,- appartement
€ 30.000,- garage
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Groots onthaal voor de TukTuk

De TukTuk verovert Zand-

voort. Bij de officiële presen-

tatie van afgelopen vrijdag

waren vele honderden

belangstellenden op het

Raadhuisplein aanwezig. De

burgemeester gaf samen

met de Counselor van de

Thaise ambassade, de heer

Krairawee Sirikul, het start-

sein voor deze alternatieve

manier van vervoer in

Zandvoort. De stichting

Standbus heeft het initiatief

van de TukTuk Company
omarmd en van een subsidie

voorzien.

Burgemeester Rob van der

Heijden mocht met zijn echt-

genote als eerste een ritje met

de grappige wagentjes maken.

Samen met de andere eregas-

ten werden zij via TukTuk ver-

voer naar strandpaviljoen Tyn

Akersloot gebracht voor een

groot openingsfeest.

De Strandbus en de TukTuk

worden ingezet om de bereik-

baarheid van de kust te verbe-

teren. De provincie heeft met

Burgemeester en zijn vrouw in de eerste TukTuk rit

De Mannetjes

Wielerronde in

Zandvoort

'Basso, Ullrich,

ze hebben allemaal

tijd genoeg...'

de kustgemeentes een aantal

maatregelen genomen die de

doorstroming van hetstrand-

verkeer op mooie dagen moet

bevorderen. Op zomerse dagen

treedt een Digitale Regie-

centrale in werking die midde-

len inzet om het verkeer te

coördineren zoals de inzet

van verkeersregelaars. Ook

start deze week de campagne
Reach the Beach, die bad-

gasten informeert hoe zij het

makkelijkst op het strand

kunnen komen en hoe weer

thuis te komen.

Om de strandbus - die al een

aantaljaren in Zandvoort rijdt

-te continueren, heeft de pro-

vincie hiervoorde mogelijkhe-

den van minister Karla Peijs

van Verkeer en Waterstaat

gevraagd en gekregen. Dat

was nodig,omdat vorigjaar de

Strandbus door de Inspectie

van Verkeer en Waterstaat van

de weg was gehaald omdat
deze valse concurrentie zou

zijn voor Connexxion. In eerste

instantie lag de concessiehou-

der, Connexxion, dwars. Echter

nadat deze vervoersmaat-

schappij zijn Beachliner, lijn 84

die uitsluitend vervoert tussen

NS station Zandvoort en het

Bloemendaalse strand, heeft

mogen inzetten, was de toe-

stemming snel geregeld. De

Stichting Strandbus, die alleen

nog maartussen het zuider-

strand en het station rijdt,

krijgt €154.739 subsidie van de

provincie voor het laten rijden

van de Standbus en TukTuk in

Zandvoort.

Cornelis Mooij, gedeputeerde

Noord Holland voor onder

andere Vervoer: "De provincie

wil de bereikbaarheid van de

kust verbeteren. Daarin passen

deal weer twee jaar rijdende

strandbussen. Omdat we pas

onlangs het groene licht van

minister Peijs hebben gekre-

gen, moesten we snel hande-

len om de strandbussen nog

te kunnen laten rijden. Het

strandseizoen begint nu. We
hebben er niets aan om nog

langer te wachten."

In het artikel over de TukTuk in

de vorige editie van deze krant

was enige onduidelijkheid over

de ritprijzen. De ritprijs is €3,50

indien er slechts één persoon

in deTukTuk plaats neemt, kin-

deren tot 6 jaar rijden gratis .

De prijs gaat naar €2,50 per

persoon indien ertwee of drie

personen in de TukTuk plaats

nemen, ledere persoon die een

ZandvoortPas kan tonen, krijgt

€0,50 reductie op de ritprijs.

Dus indien één persoon een

ZandvoortPas heeft en men
is met twee personen zal

de ritprijs €4,50 zijn in plaats

van €5,00. De andere onduide-

lijkheid die is ontstaan is

het zogenaamde voorrijtarief.

Omdat dit zeer omstreden is,

is dit per direct komen te ver-

vallen. De TukTuk is via een

te I ef00 n n u m m e r ove ra I bin-

nen de gemeentegrenzen te

bestellen: 06-48111666.

Trade Ard
WEEKAANBEDNG

Volvo 940 SE 2.0 Turbo sedan
b.j. 1992, 289300km, €2500

nu €1950 gjflVflfi

WWW.TRADE-ARD.NL

X
Bcrtfam
sS)B

ft°on

Geldig t/m zondag 16 juli

• Tijgerwit € 0,75

• Stokbrood wit of bruin € 1,-

• Harde wener appel € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

officieel dealer van :

Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana

Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan

Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

In het Burgerjaarverslag 2005 legt de

burgemeester verantwoording af over de

kwaliteit van de samenwerking met de

inwoners en de gemeentelijke dienstverlening.

Ëeme«fite £jndvwr(
Lees het stuk op de website nnn
of haal het op.
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Familieberichten

You will always be remembered

Deep in our hart

We won't forget you

We won't fall apart

Rust maar lieve papa

Wij zullen je nooit vergeten

Rust maar lieve papa

Je zit diep in ons hart

Rust maar lieve papa

Je bent nu in de hemel

En in ons hart waar je altijd was
Rust maar lieve papa

Anne en Lisa

Mee met de wind

een verloren mensenkind

Tot ons grote verdriet is,

na verval van krachten,

plotseling overleden onze dierbare zoon,

vader, broer, zwager en oom

Hans Peter Faber

"1 december 1961 t7 juli 2006

Leny Faber - van der Eijk

Martin Faber t

Anne en Lisa

Joke en Mart

Helen en Marcel

Tjeerd

Martin en Patricia

neven en nichten

Correspondentieadres:

H. Faber - van der Eijk

Kostverlorenstraat 13

2042 PA Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Waterstanden—^

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

Juli Hoog

water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 13 ^B 01.27 05.49 15.45 18.19

Vr 14 - 02.09 06.33 16.40 19.09

Za 15 ^B 02.49 07.19 17.23 19.53

Zo 16 - 03.44 08.12 16.10 20.43

Ma 17 ^B 04.40 09.10 16.59 21.39

Dl 18 - 05.23 10.09 18.04 22.40

Wo 19 ^B 06.39 11.08 19.14 23.40

Do 20 - 07.49 12.29 20.09 -
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Nieuw Noord krijgt

'infotainment
, dag

Er staan grote ontwikkelingen en projecten aan te komen in

Nieuw Noord. Speciaal daarvoor wordt door Pluspunt en de

gemeente een dag georganiseerd om iedereen uit Nieuw Noord

op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen.

Omdat de dag voor en door de

inwoners is, wordt een oproep

gedaan om in de organisatie

zitting te nemen. De eerste bij-

eenkomst is op dinsdag 18 juli.

De dag zelf is op zaterdag

18 november.

Alle inwoners van Nieuw

Noord hebben een brief gekre-

gen waarin zij op de hoogte

zijn gebracht van deze'info-

ta in ment' dag. Op 18 novem-

ber laten Pluspunt en de

gemeente Zandvoort zien

welke plannen, ontwikkelingen

en projecten er worden uitge-

voerd. Omdat het geen een-

richtingsverkeer is kunnen ook

bewoners hun zegje doen.

Volgens directeur van Pluspunt

Anja Vink is het de bedoeling

dat er communicatie over en

weer plaatsvindt. "We moeten

niet tegenover elkaar gaan zit-

ten, dus de gemeente en

Pluspunt die tegen de bewo-

ners even gaan vertellen wat

er moet gebeuren.We moeten

samenwerken en daarom wil-

len we dat er juist bewoners in

de organisatie komen zitten.

We verzoeken dan ook ieder-

een die zich geroepen voelt,

om te reageren en op dinsdag

18 juli te komen", aldus Vink.

Hoe de dag er precies uit gaat

zien is nog niet duidelijk. "De

voorbereidingen zullen doorde

organisatie worden getroffen

en uiteindelijk zal het een

leuke en informatieve dag wor-

den", aldus de directeur van

Pluspunt.

Kerkdiensten
\ miutt

ZONDAG 16 juli

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

Oecumenische dienst in St. Agatha kerk

Gereformeerde KetV.,Ju/ianaweg

Oecumenische dienst in St. Agatha kerk

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan y, Aerdenhout

10.00 uurds.JJ.F.van Melle uit Oudorp NH
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Oecuemenische dienst

Voorgangers ds. mr.J.W. Verwijs, pastor D. Duijves en

dhr. P.van der Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor E. Peijnenburg

Cartoon Hans van Pelt

WIELERRONDE

Verbaal vuurwerk
in commissie Raadszaken

De commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag heeft

voor verbaal vuurwerk gezorgd. Oorzaak was een schrijven van

OPZ van dezelfde dag waarin het werk van de Hoorcommissie

min of meer als ongeloofwaardig werd bestempeld. Dit werk

bevat de bezwaren van bewoners naar aanleiding van het

collegevoorstel voor het ontwerpbestemmingsplan Jaarrond

paviljoens, die ongegrond of niet ontvankelijk bleken te zijn.

Het bestemmingsplan moet later opgaan in het bestemmings-

plan "Strand en Duin".

Column

Hoofdzaak was de legalisering

van Take Five aan Zee als jaar-

rond paviljoen, dat nu via een

artikel ig procedure (was arti-

kel 17 procedure en afgewezen

door de Raad van State) zijn

beslag moet krijgen. Het zoge-

naamde postzegel bestem-

mingsplan (i.v.m. de kleinscha-

ligheid) moet per 1 februari

komend jaar opgaan in een

bestemmingsplan dat er nog

niet is, maar waaraan hard

wordt gewerkt.

Het werk van de Hoorcom-

missie was in een Adviesnota

aan het college gestuurd en

was onderdeel van de beraad-

slagingen. De gewoonlijke

tegenstanders van de vooruit-

gangvan Zandvoort hadden

bijna dertig bezwaren aange-

voerd tegen het ontwerpbe-

stemmingsplan. Woordvoer-

der Bruno Bouberg Wilson

(OPZ): "Als je ziet dat van de

selectie die de Hoorcommissie

heeft gemaakt, dat zijn er

28, er geen enkel maar dan

ook geen enkel bezwaar aan-

leiding heeft gegeven tot een

oplossing, dan betreurt OPZ
dat." Hij doelde voornamelijk

op bezwaren van geluids- en

stankoverlast die als een her-

haling van zetten door de

tegenstanders worden gehan-

teerd.

Daarvoor hadden alle andere

fractiewoordvoerders zich

lovend uitgelaten over het

werk van de Hoorcommissie en

distantieerden zich van het

schrijven van OPZ. Gert-Jan

B I u ijs ging zelfs zover dat hij de

opstellingvan OPZ'bp termijn

frustrerend voor het besturen

van Zandvoort" had genoemd.

B I u
i

j s
:

"Te pas en te onpas roe-

pen zij (OPZ, red.) dingen op en

vervolgens doen ze niets. Ze

roepen zelfs "het is in strijd met

de raadsopdracht".Welnu,stop

erdan mee. Stap er dan uitals

je elke keer vindt dat zaken

daartegen zijn."

Coalitiegenoot PvdA vroeg

zich af of de bezwaren van

geluids- en stankoverlast niet

veroorzaakt worden door de

slechte staat van de wonin-

gen. "Ik wil nog wel eens zien

of de behuizingen aan de

boulevard bouw- en geluids-

technisch nog wel van

deze tijd zijn", aldus Fred

Kroonsberg.

Ook de andere coalitiepartner

van de ouderen, VVD, was
bij monde van Michael van

Praag verbaasd over het schrij-

ven. De liberaal kon niet be-

grijpen dat Bouberg Wilson

allerlei zaken in dit 'postzegel

bestemmingsplan' wilde laten

opnemen die daar absoluut

niet in thuis horen. Van Praag

richting Bouberg Wilson:"Die

Hoorcommissie heeft zijn

werk goed gedaan. Het wil

niet zeggen dat men altijd

gelijk moet hebben. Want wat

u zegt van die 28 bezwaren

die de commissie heeft be-

handeld, wil nog niet zeggen

dat ze allemaal gegrond

waren. Maatregelen om over-

last te voorkomen horen niet

in een bestemmingsplan

thuis." Het betoog van Van

Praag was echtertegen dove-

mansoren gesteld, want
Bouberg Wilson was niet van

plan de liberaal gelijk te

geven hoewel hij dat wel had.

Uiteindelijk wilde alleen OPZ

niet zover gaan om het colle-

gevoorstel als een hamerstuk

te aanvaarden en zal dit

onderwerp de komende raads-

vergadering weer een her-

haling van zetten worden.

Als de andere fracties dan

voet bij stuk houden, zal het

enige jaarrondpaviljoen van

Zandvoort eindelijk een lega-

le basis kunnen krijgen.

Een basis die gebruikt kan

worden voor nog drie extra

jaarrondpaviljoens. Dat zou

een goede zaak voor onze

badplaats zijn!

Toerisme in Zandvoort

Altijd mooi weer. Het lijkt een

sprookje. Toch is het (vaak)

zo aan de Spaanse oostkust.

Neem Benidorm: zon overgo-

ten stranden, helder water

maarook toeristen. Heel veel.

Eens was ikdaarop uitnodi-

ging om Koninginnedag te

gaan vieren. Leuk, als je heel

lang niet in Nederland bent

geweest maar heel erg om als

nuchtere toerist rond te lopen.

Overal oranje vlaggetjes, op de

revers rood-wit-blauwe lint-

jes. Spelletjes op het terrein

van een hotel zoals sjoelen en

blikjes gooien maar ook rom-

melmarkten en haring. Vooral

haring met veel uitjes.

Benidorm met zijn Neder-

landse friet van Piet, Worst van

Koos en het café van Gré.

Nederlandse gehaktballen bij

Henkie. Benidorm! Ik was er

wéér op visite. Dit keer met
gemengde gevoelens. Prachtig

weer daar aan de kust. Veel

ouderen en invaliden, zich

koesterend in de warme zon

en keuvelend op bankjes. Op
de maat dansend in het café,

wang aan wang. Zestig en

zelfs zeventig plus. Benidorm.

Je hoeft maar enkele woorden

Spaans te kennen. Uno, dos of

tres. Vino en cerveza. Cortado

of café solo. De rest zeg je

gewoon in het Nederlands,

dat verstaan ze daar ook. Ik

zag een invalidenbus. Een

Nederlandse vrouw met gees-

telijke en lichamelijk geha nd i-

capte kinderen. Ook op vakan-

tie. Ze werden in een rolstoel

geholpen. Zo blij, zo in tevre-

den en uitgelaten heb ik kin-

deren zelden gezien. Met zijn

allen wandelden ze in colon-

ne over de boulevard. "Dat is

óók Benidorm", bedacht ik me.

Een plek waar mensen het

naar hun zin hebben. Op hun

manier genieten. Dan kan

Zandvoort wel een mooie

boulevard situeren, maar de

zon missen ze de meeste tijd.

Daar helpt geen moedertje

lief aan. Ons klimaat is anders.

Guur, nat, koud en winderig.

Ook leuk als je daarvan houdt

maaralsje de zon wilt hebben

en de mogelijkheden hebt, ga

dan. Geniet van de zon, des-

noods in Benidorm!
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Burgerlijke stand

1 juli 2006 -7 juli 2006

Geboren:

Savannah Elisabeth Jeliza, dochtervan:

van de Meene, Hendrik Pieter Cornelis Marie en:

de Groot, llja.

Ondertrouwd:
Vellinga, Thomas en: G ritte r, Mas ha.

Nieuwen burg, Frits en:Deinum,Clerinda Helene.

Gehuwd:
Sie me r, Hendrik en: Platel, Sylvia Hendrika Maria.

Overleden:

de Rood e, Peter Jan , oud 79 jaar.
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WEEK 28 • 2006

16 Wielerronde Zandvoort.

Tussen 10.30 uuren 20.00 uur o.a.

jeugdkoers/damescours en

vanaf 15.30 uureen prof cours.

Na 18.30 uur een solexrace.

/ 20 Paardenrennen,

Diverse races in de Zeestraat

21-30 Kermis. Binnenterrein Circuit Park

Zandvoort

30 Zandvoort (A)live, derde editie

/

30 DoDare Festival of Speed, Circuit Park

Zandvoort

Augustus
4-6 Mastersof Formula 3, Circuit Park

Zandvoort.

De Masters is inmiddels een instituut

geworden: de hoge school voor jonge

mensen, de meest competitieve

Formule 3 race ter wereld.

3-6 Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-

festival. Dit jaar vier dagen lang in en

rond het centrum. I

10-13 KLM Open. Internationaal Heren Golf

toernooi, Kennemer Golf Club

13 Zomermarkt

Grote markt met honderden kramen,

verspreid door het hele centrum

Zandvoort is klaar voor de wielerronde
Rintje Ritsma geeft startschot voor profronde

Nog een paar dagen te gaan en dan is het zover.

De grote Wielerronde van Zandvoort zal komende
zondag gereden worden. Met namen als Servais

Knaven en Max van Heeswijk zorgt de organisatie

voor grote namen in het deelnemersveld. Behalve

de heren komen ook de jeugd en de dames uitge-

breid aan de beurt. Een kijkje alvast in de keuken van

het deelnemersveld.

solexrace ig8j

Het parcours bestaat uit

een deel van de halte-

straat, de Zeestraat,

Kleine Krocht, Swaluë-

straat, Prinsenhofstraat

en de Brugstraat. De

renners zullen, in ander-

half uur tijd, een flink

aantal rondes afleggen.

Deze straten worden

tevens door de gemeen-

te fysiek afgesloten voor

al het andere verkeer.

Erworden dranghekken

en borden geplaatst.

Vergunninghouders

Colofon

foto:A. Koper, archiefCOZ

kunnen vanaf zaterdag

14 juli vanaf 20.00 uur

's avonds tot maandag

17 juli tot 12.00 uur

gratis parkeren op het

De Favaugeplein.

Aanstormend talent

Behalve de professional

die in de middag aan de

beurt komen is het eerst

tijd voor het aanstormen-

de talent dat Nederland

heeft op wielergebied.

Maar liefst 180 jongens

en meiden uit heel

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Nederland komen naar

Zandvoort toe om het

parcours af te leggen.

Jongste deelnemer is

Rens van Berkesteijn. Hij

wordt in augustus

8 lengtes oud en rijdt

voor RWV de Spartaan.

Samen met andere leef-

tijdsgenootjes zal hij de

dag beginnen. Na de

jeugd komen de dames in

actie.

Zevenendertig vrouwen

zullen alle toeschouwers

laten zien dat wielrennen

niet alleen voor mannen
is. Ruim anderhalf uur

lang zullen zij met een

bloedgang voorbij sjezen

in een tempo dat voor

normale mensen niet

langer dan tien minuten

vol te houden is.

Profs

Rond de klok van drie uur

begint de echte profrace.

Zevenendertig renners

strijden om de wielerron-

de va n Za ndvoort. G rootste

publiekstrekker is toch wel

Servais Knaven. Deze rij-

dervan Ouick Step heeft

al een aantal grote etap-

pes in grote ronden op zijn

naam geschreven. Zo is de

in 1971 geboren Knaven

winnaarvan ondermeer

de Grote Scheldeprijs in

1998 en Parijs-Roubaix in

2001. Sinds 1994 is hij prof

en stond hij in dienst van

TVM. Tegenwoordig rijdt

hij in het shirt van Ou ik

Step. Ook zal Max van

Heeswijk met grote vaart

voorbij komt fietsen. De

teamgenoot van Lance

Armstrong rijdt bij de

ploeg van Discovery

Channel en heeft als

belangrijkste overwinning

Parijs-Brussel in 2000 en

de Nokere Koerse in 2004

op zijn naam staan.

Ook zullen mannen als

Maarten den Bakkervan

Team Milram en Roy

Sentjes van de partij zijn

bij de Zandvoortse wieler-

ronde.

Solexrace

Een unieke race die voor-

al voor het ludieke gere-

den wordt, is de Solexrace.

Waar vroeger iedereen

nog op reed, is nu geen

plaats meer voor op de

overvolle Nederlandse

wegen. Toch heeft één van

de organisatoren, Arlan

Berg, de Solex weten

terug te brengen op de

Zandvoortse wegen. "Het

gaat niet om de snelheid

maar om de leukigheid",

zegt Berg tegen de

Zandvoortse Courant. "We

zetten een kookwekkeren

de eerste die de finish

bereikt nadat de wekker is

afgegaan heeft die ronde

gewonnen", legt hij uit.

Ook degene die zijn of

haar Solex het leukste

heeft versiert krijgt de

origina liteitprijs. Wat de

race nog een extra

cachet geeft, zijn de toe-

zeggingen van twee wet-

houders Wilfred Tates

(VVD) en Gert Toonen

(PvdA) en ex-wethouder

Hans Hogendoorn. Zij

zullen met een Solex

door de het Zandvoortse

centrum rondsnorren.

Schema:
zondag 16 juli 2006
• 10:00 t/m 13:00 Jeugd

in diverse categorieën

• 13:30 t/m 14:30

Landelijke dames
• 15:00 t/m 17:30 Profs

• 18:00 t/m 19:30

Solex race

Spetterende Expositie

Het Zandvoorts Museum presenteert van 21 juli tot

en met 22 oktober de expositie 'Splash!' van Donna
Corbani.

21 juli zal de expositie een

spetterende opening

beleven, met zeemeer-

minnen en live muziek.

Tussen 16.00 en 18.30 uur

kan men oog in oog

komen te staan met

kleurrijke, gracieuze zee-

meerminnen. Niet alleen

als schilderij of brons

maar ook in levende lijve!

Deze performance wordt

gedaan door muzen
van de Californische /

Zandvoortse kunstena-

res Donna Corbani.

32
e kortebaandravenj belooft

weer veel spanning!
De toeristische slogan 'Spannend Zandvoort' is zeker van toe-

passing op de 32e kortebaandraverij, die volgende week don-

derdag 20 juli op het vertrouwoude 300 meter lange parcours

in de Zeestraat en Kostverlorenstraat verreden zal worden. Vanaf

13.30 uur strijden 24 paarden, gezamenlijk vormend de top van

de Nederlandse kortebaandraverij, om de ereprijzen.

Ruud Pools, de winnaar van vorig jaar

De organiserende Stichting

Amsterdam Beach Zandvoort

weet zich ook dit jaar weer

gesteund dooreen groot aantal

sponsoren, waaronder zowel

Holland Casino Zandvoort als

Casino Royal uit de Haltestraat.

De 24 deelnemende paarden

zullen met elkaar in koppels,

waarvan degene die twee rit-

ten wint overgaat naar de vol-

gende ronde, uitmaken wie na

afloop in Grand Café Danzee

aan het Kerkplein de prijzen in

ontvangst mag nemen.

Het deelnemersveld is nog

niet bekend, maar zonder twij-

FotO:OvM Fotografie

fel zullen Ruud Pools, de win-

naar van vorig jaar met het

paard Hot Water en John de

Leeuw, die tweede werd met

Whiz Kid, opnieuw proberen

om ereprijzen in de wacht te

slepen. Dat geldt ook voor

Jolanda van Strien, Aad Pools

en Linsey Pegram, die in 2005

respectievelijk de tweede en

gedeelde derde plaatsen voor

zich opeisten.

Net als andere jaren belooft

de Zandvoortse kortebaandra-

verij weer een fantastisch

spannend evenement te wor-

den, dat voor het publiek

geheel gratis toegankelijk is.

Radio Stiphout gaat verhuizen

Het vertrouwde adres voor video, audio- en witgoedapparatuur,

Radio stiphout op de Thorbeckestraat gaat verhuizen. Vanaf

1 oktober kunt u op de Grote Krocht terecht.

Het was Jürgen Stiphout al een

tijd een doorn in het oog. Hij

kan en wil van alles verkopen

maar het ontbreekt hem aan

ruimte om alles op voorraad te

hebben. "Vooral het grote wit-

goedgebeuren zoals grote

koelkasten, vaatwassers en

wasmachines kunnen we niet

kwijt. Dat komt ook omdat er

tegenwoordig veel grote tv-

schermen in de zaak staan, dat

neemt veel ruimte in beslag.

We gaan nu naar een pand

met veel meer m 2 dan hier,

straks kunnen we alles dat we
willen verkopen ook in de zaak

hebben."

Stiphout zit al 19 jaar op de

Thorbeckestraat maar gaat de

twintig niet vol maken. Een

ander aspect dat ook mee-

speelt is het winkelend

publiek. Stiphout:"Er lopen hier

weliswaar veel mensen langs

maar het merendeel istoerist.

Niets ten nadele daarvan,

maar ze zijn niet bepaald uit

op het kopen van een TV of

koelkast. Als we op de Grote

Krocht zitten, komen er veel

meer Zandvoorters langs en

daar moeten we het toch van

hebben. Mede daardoor gaan

we per 1 oktober aanstaande

verhuizen naar het pand dat

vroeger onderdeel was van de

Rabo bank en nu een eigen

karakter zal krijgen."

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Start klaar

De rijdraden van de bovenlei-

ding aan het spoor bij de

overweg bij de Sophiaweg

worden in de nacht van

zaterdag 15 op zondag 16 juli

vervangen. Het betekent dat

de overweg van 0.00 tot

uiterlijk 06.00 op die datum

wordt afgesloten door hek-

ken. De hekken staan al vanaf

6 juli rondom de overweg

start klaar om geplaatst te

worden. Je kunt er maar

vroeg bij zijn, nietwaar? Of...

had men zich in de datum
vergist.

Gehakketak om hekken
Al heel lang zijn de 16

parkeervakken van de

Eltzbacherstraat (voorheen

Stationsplein) omheind door

hekken. Zonde, omdat nu

eenmaal parkeerplekken in

Zandvoort schaars zijn en

er zo minder parkeergeld

in het laatje van de

Gemeente komt. Het

bestemmingsplan van de

Stationsomgeving, zoals

vastgesteld in september

1998, geeft veel ergernis

bij de omwonenden en

belanghebbenden van de

Zeestraat. Die vechten al

jarenlang het bestem-

mingsplan aan. Zelfs de

bouwer, J.M. Stede onroe-

rend Goed B.V, is het zat

en heeft op 6 juli de hek-

ken 's avonds weggehaald.

Door het weghalen van

het hekwerk waren de ach-

tertuinen van de huizen aan

de Zeestraat onbeschermd

en de kans dat geparkeerde

auto's het talud af zouden rij-

den was groot. Bij navraag

onder de omwonenden,
bleek de Gemeente nog niet

op de hoogte van de huidige

situatie. Ondertussen zijn er

door de Gemeente nieuwe

hekken geplaatst. Hoelang

deze blijven staan is onbe-

kend, net zoals de vraag wan-

neer het Stationsplein opge-

knapt wordt. De

Stationsomgeving verdient

niet de schoonheidsprijs en

is zeker geen visitekaartje

voor de toerist die met het

openbaar vervoer Zandvoort

bezoekt. Er is een schone taak

weggelegd voor het nieuwe

college.

Draaihek

Het toegangshek bij de

spooroverweg van de

Verlengde Haltestraat naar

het perron is veranderd. Dit

is gedaan om de overlast van

fietsen op het perron te voor-

komen. Alleen is er geen reke-

ning gehouden met kinder-

wagens, rol lators en

eventuele rolstoelen die,

komende vanaf Nieuw
Noord, het perron op willen.

Zij kunnen niet meer door

het hekje en moeten nu een

grote omweg maken om het

perron te bereiken. Daar is

niet echt over nagedacht.

Een afzakkertje

Om de strandpaviljoens te

bevoorraden, moeten de

vrachtwagens vaak moeilijke

toeren uithalen. Zo ook afge-

lopen zaterdag. Toen zakte

een vrachtwagen weg en

deze kon niet meer op eigen

krachten naar boven komen.

Goede raad is duur, want er

was geen vervoermiddel of

bedrijf in Zandvoort aanwe-

zig die de pechvogel kon hel-

pen. Het heeft anderhalf uur

geduurd voordat er hulp uit

Amsterdam kwam om de

vrachtwagen omhoog te

trekken.

Controle

Regelmatig komt het voor dat

overdag honden op het

strand worden gesignaleerd.

Zoals bekend mogen alleen in

de wintermaanden honden

vrij op het Zandvoortse strand

rondlopen en vanaf 15 april

zijn hondenbezitters alleen

na 19.00 uur of voor 09.00

uur met hun trouwe viervoe-

ter er welkom. De honden

moeten dan wel zijn aange-

lijnd en de hondeneigenaar is

altijd verplicht ervoor te zor-

gen dat de uitwerpselen van

de hond onmiddellijk worden

verwijderd. De politie en de

handhavers van de Gemeente

Zandvoort hebben besloten

in de komende periode de

controle aan te scherpen.

Mensen die buiten detoege-

stane tijden met hun hond op

het strand komen
en deze niet aange-

lijnd hebben of de

hondenpoep niet

opruimen krijgen

onverbiddelijk een

boete van €75.

U bent gewaar-

schuwd!

Gedogen
De controle voor de

poepoverlast zou

eigenlijk uitgebreid

moeten worden in

het centrum en

omgeving. Want
niets is zo smerig

dan om overal uitwerpselen

te zien liggen en nog erger,

ommetje geribbelde schoen-

zool er in te staan. Misschien

kan de machine, die ooit is

aangekocht om de uitwerp-

selen op te ruimen, uit de

Gemeentekast gehaald wor-

den. Of is deze verdwenen?

Net als de ludieke bordjes

met 'honden vrijge bied', die

rondom het Badhuisplein ston-

den. Nu wordt het gecreëerde

duin naast hetCasinogebruikt

als honden uitlaat plaats. Ook

het schoonspuiten van stra-

ten zou een optie kunnen zijn

bij aanhoudende droogte.

<fa
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FNV Horecabond Zomertour
komt naar Zandvoort

Krijgjij deze vakantie wel watje verdient?

Ook dit jaar zullen in de zomerweer veel scholieren vakantie-

werkgaan verrichten, waarvan werken in de horeca het meest

favoriet is. Om deze tijdelijke arbeidskrachten, maar ook de

vaste werknemers in de horeca en recreatie te informeren over

het vak, sa la ris en arbeidsvoorwaarden trekt de FNV Horecabond

Zomertour met een camper naar Zandvoort, op zaterdag 15 en

zondag 16 juli.

Horeca- en recreatiepersoneel

kan in de Zomertour camper

bij juristen van de FNV
Horecabond aankloppen voor

informatie over het salaris en

arbeidsvoorwaarden. Daar

blijken vaak onduidelijkheden

over bestaan.

De FNV Horecabond weet dat

veel vakantiewerkers flink

onderbetaald worden en te

lange dagen maken. Ook
komt het regelmatig voor dat

tijdelijke vakantiekrachten

geen contract en/of loon-

strookjes krijgen, geen recht

op vakantiedagen over ge-

werkte uren opbouwen en

niet uitbetaald worden bij

ziekte. Daarnaast denken veel

vakantiewerkers dat ze beter

af zijn met zwart werken. Dit

misverstand wil de FNV
Horecabond graag uit de

wereld helpen.

De camper is op 15 en t 6 juli

op het Badhuisplein in

Zandvoort te vinden voor

personeel en publiek. De

bezoekers van de camper kun-

nen daar tevens kennis

maken met nieuwe gadgets

en opkomende rages zoals het

crossen op een segway en

cursussen fliptrixen en cock-

tailshaken. Daarnaast kan

men speciale vliegers en fris-

bees winnen.

Verkiezing 'Beste gehaktbal van Zandvoort'

voor herhaling vatbaar
De afgelopen zaterdag gehouden verkiezing 'De beste gehakt-

bal van Zandvoort' in café 't Lokaal is absoluut voor herhaling

vatbaar. Niet alleen omdat het een ludiek evenement is maar

ook om de personen die mee hebben gedaan een tweede kans

te geven.

De gehaktballen jury aan het werk

Maar liefst 25 gehaktballen en

-balletjes van zeer uiteenlo-

pend niveau kreeg de jury 'te

verwerken'. Een jury die

bestond uit twee chef-koks en

een zeer bekende slager, men-

sen dus die weten hoe een

ouderwetse gehaktbal moet

smaken. Uiteraard werd het

een 'blinde' test, de jury wist

niet wie de ter beoordeling

aangeboden gehaktbal had

gemaakt. Dit leverde diverse

hilarische momenten op want

niet iedere bal werd met
smaakverorberd. Veelal waren

niet ter zake doende kruiden

gebruikt door de welwillende

hobby koks. De vraag was ech-

ter: "Wie maakt de lekkerste

gehaktbal die in een ouder-

wets café kan worden geser-

veerd". Volgens de jury horen

daar zeer zeker geen Indische

kruidenbij, die veelal waren

verwerkt.

De toeschouwers mochten de

restanten ook op waarde

schatten maar duidelijk was

dat zij niet overeenkwamen
met die van de jury. Uiteindelijk

werd de vrouw van één van de

initiatiefnemers, Melanie

Rietberg, met een redelijke 'bal'

eerste. Op de tweede plaats

kwam de echtgenote van de

uitbater, Marti ne v.d.Werff en

derde werd Gon Brunner. De

aanmoedigingsprijs was voor

Edwin Kloos. Opmerkelijk

detail: Rietbergs tweede inzen-

ding werd roemloos laatste.

Een zeer ludiek evenement dat

zeer zeker een vervolg zal krij-

gen, al was het alleen maar om
de grijze middenmoters tot

betere prestatie aan te sporen.
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Politiek Interview met raadslid VVD:

Jerry Kramer

"Ik ken niemand meer die vertrouwen

heeft in de Zandvoortse politiek"

Van jongs af aan had Jerry Kramer overal een mening over.

Maar vooral over de plek waar hij woont en is opgegroeid, de

gemeente Zandvoort. De 22-jarige Kramer zit sinds de

afgelopen verkiezingen in de Zandvoortse gemeenteraad.

"Het is prettig om een podium te hebben waar je lekker op kan

spuien", aldus Kramer.

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.nl

Met dit mooie weer moetje

niet binnen gaan zitten dus

spreken we af bij strandpa-

viljoen Skyline. Genietend van

een lekker koel drankje vertelt

Kramer rustig over hoe hij

denkt over de Zandvoortse

politiek.

"Niemand in Zandvoort heeft

meer vertrouwen in de politiek,

zelfs ik niet. Nou, dat is toch

erg? Daar moeten we nu als

nieuwe raad echt wat aan

doen!"vertelt Kramer."Het zit

hem niet in die grote projecten,

maar ook in kleine dingen.

Als we die ook serieus nemen
en goed luisteren, dan hoop

ik echt dat elke inwoner van

Zandvoort weer vertrouwen

krijgt in de politiek en zich

er ook weer voor gaat interes-

seren."

Kramer.die studeert voorarchi-

tect en stedenbouwkundige

aan deTechnische Universiteit

in Delft is twee jaar geleden bij

de VVD gekomen en sinds de

verkiezingen raadslid namens

die partij. "Ik denk dat je pas

echt wat kunt bereiken als je bij

een grote partij zit. Tevens

spreekt het gedachtegoed van

de VVD mee rg aan en ben ik

net als de restvan de partij lek-

ker eigenwijs", lacht Kramer.

Met een eigen weblog is

Kramer erg actief met internet.

"Met de verkiezingen had ik

een eigen site gemaakt,

www.stemopmij.nl. Zo kon

iedereen zien wie ik ben en

iedereen kon medaargewoon
op aanspreken. Internet is

gewoon het medium."

Kramer heeft ook op andere

manieren al van zich laten

horen. "Ik zit nu in de ra ad, dus

nu moet het juist. Ik ga niet

alleen maar een beetje ja en

nee knikken", aldus een nuch-

tere Kramer. "Ik zet me voor

alles in, maarstel natuurlijk wel

prioriteiten. Je moet heel breed

zijn. Soms moet je je bijten in

dingen waar je eigenlijk niet in

geïnteresseerd bent en dat is

soms heel lastig."

Op de vraag of hij nog wat

kwijt wilt, begint hij resoluut

over het burgemeesterschap.

"Ik vind het heel bela ngrijk dat

de burgemeester de man van

het volk is en dat mis ik nu. Ik

zou het anders willen zien. Het

zou een leuk beroep moeten

zijn, iets wat iedereen zou wil-

len worden. Maar dat mis ik nu

wel, echt zonde hoor!"

Drukbezochte afscheidsreceptie

Afgelopen donderdag heeft

Maarten Bothe, tot dat mo-
ment directeur van de Nico-

laasschool, een afscheidsre-

ceptie aangeboden gekregen.

Hij verlaat de Zandvoortse

basisschool om als leerkracht

in Heemstede weer aan het

werk te gaan.

Het leek wel een reünie! Velen

hadden de moeite genomen
om de aimabele Bothe voor de

laatste keerde hand te schud-

den. Collega's en oud-collega's,

oud-leerlingen die zelf alweer

kinderen op de Nicolaasschool

hebben zitten, bestuurders en

oud -bestuurders van de diver-

se instanties en nog veel meer

mensen in andere functies

bedankten de scheidende

directeur. Veel emotionele tafe-

relen leverde dit op. Het was

dermate druk dat hij om 18.45

uur nog handen stond te

schudden. Bothe kreeg als klap

Maarten Bothe met zijn gezin

op de vuurpijl van zijn collega-

directeuren een bedrag dat hij

mag gebruiken om zijn motor-

rijbewijs te gaan halen, een

lang gekoesterde wens van de

Hillegommer. In zijn dank-

woord haalde Bothe diverse

momenten terug in zijn herin-

nering en sprak hij van zijn

levensfilm die in zijn gedach-

ten voorbij gaat. Hij sprak ook

het volste vertrouwen uit in

zijn opvolger Thea van der

Woerd, zijn stand-in van de

laatste maanden toen het niet

zo goed met hem ging. Het

was laat toen hij en zijn gezin

weer naar huis terugkeerden.

Piramidecertificering voor 4 Zandvoortse
peuterspeelzalen en basisscholen

Vier jaar geleden is door de gemeente Zandvoort geld beschik-

baar gesteld voor de voor- en vroegschoolse educatie. De

Zandvoortse scholen hebben toen gekozen voor de methode

Piramide. Piramide is een educatieve methode voor drie tot zes-

jarigen, die inmiddels ook internationaal wordt ingezet,om kin-

deren ineen veilige omgeving kans te geven zich optimaal kun-

nen ontplooien.

Het team van de Nicolaasschool wordt

Om te kunnen werken met
deze methode hebben de peu-

terspeelzaalleidsters en de

leerkrachten gedurende4jaar

een intensieve training

gevolgd, verzorgd door Anita

Guth en Marijke Vermeer van

Drielanden en Linda Neerincx.

De Zandvoortse peuterspeel-

zaalleidsters en leerkrachten

gefeliciteerd

hebben met plezier met deze

methode gewerkt en zijn

ervan overtuigd geraakt dat

deze vruchten afwerpt. Er

wordt gewerkt met een jaar-

programma dat bestaat uit

een programma "welkom"en

12 projecten. De samenwer-

king met de ouders is hierbij

erg belangrijk. Door het suc-

ces wordt er nu ook bij een

aantal scholen in groep 3 met

de Piramidemethode gewerkt.

Op 6 ju li vond een feestelijke

bijeenkomst plaats, waarbij

onder andere de certificaten

werden uitgereikt aan de peu-

terspeelzaalleidsters en leer-

krachten van groep 1 en 2 van

de Hannie Schaftschool, De

Duinroos, de Beatrixschool en

de Nicolaasschool. Daarnaast

werd tijdens deze bijeenkomst

door de leidsters en leerkrach-

ten van de peuterspeelzalen

en de basisscholen een pre-

sentatie gegeven over de ver-

anderingen die het werken

met de Piramidemethode in

de praktijk met zich heeft

meegebracht. Ook hun erva-

ringen met de intensieve

Piramidetraining kwamen
voor het voetlicht. De Hannie

Schaftschool liet zien hoe

Informatie en Communicatie

Techniek (ICT) ingezet kan

worden ter bevordering van de

taalontwikkeling bij jonge kin-

deren.

Goedkoper reizen met de TukTuk? -

dan snel een ZandvoortPas aan!

Vul de bon in op pagina 12



Autobedrijf Zand voort
Hét APK keuratalton

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

I^fl 1
- er- «w* sop vr- IHUIV jJjtf^Ï"Y

lil' 4A(HWUhUI CT^V

www.autabedrulzaridvDon.nl

Z*£tpeizery

*P, va* XleeU

^Vaste planten en^
éénjarige ,

van StoI bergweg 1 Tel. 57 1 70 93

SflflienrtHïrkisn aan rendertie-n.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

NjfrKANT'*
Wy $aan er even tussenuit

Van Maandag 17 Juli t/m. Maandag 7 augustus.

Dinsdag 8 augustus zijn wij weer open.

Met vriendelijke groeten,

Bloemsierkunst h

"Jef en HenkBluijs"

Haltestraat 65 Zandvoort

Telefoon 5712060.

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-, wit- en

schilderswerkzaamheden

Te koop:

4 golfclubs, merk Mizunu.

Driver, houten 3-5-7,

met draagtas.

Koopsom tesamen €440,00.

Tel. 5712310 (na 18.00 uur)

Te koop:

Salontafel 70 X140,

facet geslepen glas,

plaat messing. €50,-

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speelgoed,

kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6, Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Overcompleet:

Imperiaal voor dakrail

met skihouder 4pr,

beide afsluitbaar €45.

Tevens twinny-load zgan:€50.

Tel. 5715199

Schoonheidssalon Chez-Ans.

Behandelingen met

biologisch dynamische

producten van Weleda.

Tel. 5713196, Flemingstraat 52.

Te huur: Gedeelte van garage in

centrum Zandvoort. Niet voor

auto! Prijs n.o.t.k. Tel. 5730797

Gevraagd: meisje

voor de bediening (± 18 jaar).

Restaurant Harocamo,

Kerkstraat 14. Tel. 5712102

Te huur:

Gedeelte van garage in centrum

Zandvoort. Niet voor auto!

Prijs n.o.t.k. Tel. 5730797

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

ït geld) afgeven bij: Tevens do

*; leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U IN TE VULLEN: '

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade (Redrüfsna
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Heeft u ondergewicht of juist een maatje te groot?

Ik kan u begeleiden naar uw gewenste gewicht.

12 jaar praktijkervaring als gewichtsconsulent en

als Herbalife distributeur. Bel Adèle Schmidt

0622249100 / 0235737267www.pureherbal.nl

DE ZANDVOORTSCHE
HOCKEYCLUB

ZHC heeft nog PLAATS voor

JEUGDLEDEN

• Alle categorieën

• Geen wachtlijsten

• Kleine, gezellige, vereniging met

het juiste ambitieniveau

• Professionele training en begeleiding

• Altijd spelen op kunstgras

Veel activiteiten

• ZHC is meer dan hockey alleen !!

Info bij Floris GoezinneT. 023 573 I 742 of

f.goezinne@planet.nl

mLights
Iemand bedanken, feliciteren of verrassen?

Spotlight €io,- Met ZandvoortPas:€5,-
Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Een uitdaging van 18 duizend kilometer

Uitdaging voor mens en machine. Zo'n 18 duizend kilometer

lang. Een Nederlandse karavaan doorkruist tussen 15 juli en 13

augustus veertien landen op twee continenten. Een stoet van

klassieke auto's trekt van Amsterdam naar Beijing. Met een

Zandvoortse autofanaat aan het stuur van een camera-auto.

Wekelijks zal Cees Ceursen in deze krant zijn verslag doen van

de monstertocht.

Zandvoorter Cees Geursen

In zijn werk voelt hij zich als

een vis in het water. Dagelijks

is Cees Geursen te vinden als

instructeur in 'zijn' auto. Al

jaren brengt hij met veel ple-

zier anderen de fijne kneepjes

van het autorijden bij op

Slotemakers a nt i-s I i pschool.

Neem zorgpas mee
op vakantie

Ook op vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje. Soms
met vervelende gevolgen. Ook financieel kan een en ander

behoorlijke lasten met zich brengen.

Als u deze zomer binnen

Europa op vakantie gaat,

doet u er goed aan de

Europese zorgpas aan te vra-

gen bij uw zorgverzekeraar.

Met deze pas heeft u recht

op noodzakelijke medische

hulp in alle landen van de EU

en ook in Zwitserland,

Noorwegen, IJsland en

Liechtenstein.

Bent u in het bezit van de

Europese Zorgpas dan hoeft

u gemaakte medische kos-

ten niet voor te schieten. De

rekening wordt namelijk

rechtstreeks naar uw zorg-

verzekeraar in Nederland

gestuurd. Overigens wil dat

niet zeggen dat u niets zelf

hoeftte betalen, dit is name-

lijk afhankelijk van de dek-

king van uw zorgverzeke-

ring.

Zorgverzekeraars zijn ver-

plicht om u op verzoek gra-

tis een Europese Zorgpas te

verstrekken. Meer informa-

tie over deze pas is op de

websites van veel verzeke-

raars niet gemakkelijkte vin-

den. Enkele verzekeraars

hebben van de Nederlandse

zorgpas direct een Europese

Zorgpas gemaakt. Als u ook

een Europese zorgpas wilt

aanvragen, raden wij u aan

contact op te nemen met

uw zorgverzekeraar. Via

www.ehic.nl kunt u bij een

aantal zorgverzekeraars

direct de Europese zorgpas

aanvragen.

Bron: Independer.

Daarbij gaat het vooral om een

koelbloedige beheersing van

de wagen. Hij heeft vaker een

auto gereden van waaruit film-

opnamen werden gemaakt:

vakmanschap dat een soepele

manier van rijden vereist. Door

zijn grote rijervaring is Cees

uitgekozen om een van de

camera-auto's in de karavaan

te rijden.

Om op de afgesproken datum

van 13 augustus in Beijing te

zijn, is het een vereiste dat per

dag minimaal 700 kilometer

wordt afgelegd. Dat wordt een

enorme klus die het uiterste

vergt voor iedere deelnemer.

Zeker de Goby-woestijn met

zijn brandende hitte zal voor

het nodige spektakel zorgen,

ledere avond verzorgt RTL7 een

korte televisieimpressie. Speciaal

voor de Zandvoortse Courant

zal Cees Geursen een dagboek

bijhouden, dat wekelijks wordt

gepubliceerd. "Ik hou Zand-

voort op de hoogte, want het

zal bizar zwaar worden."

Nationaal MS
Fonds zoekt

collectanten

Het Nationaal MS Fonds zoekt

vrijwilligers die in november

willen collecteren. De organi-

satie zet zich in om de kwali-

teitvan leven van mensen met

Multiple Sclerose (MS) te ver-

beteren. Het Nationaal MS
Fonds verstrekt voorlichting,

organiseert activiteiten, bege-

leidt mensen metMSen hun

partners, verricht epidemiolo-

gisch onderzoek en streeft

ernaarom meerbekendheid

over de ziektebeelden te ver-

strekken. De opbrengst van

deze collecte is hard nodig,

want 1 op de 1.000 mensen
lijdt aan MS. Daarom is de

steun van vrijwilligers die wil-

len helpen collecteren heel

hard nodig.

Vrijwilligers kunnen zich mel-

den bij het Nationaal MS
Fonds, 010-591 98 39 of via de

website: www.nationaalms-

fonds.nl
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Toerist van de week

De zoektocht naar de Toerist van de Week ging dit keer wat
sneller dan vorige week. Ik hoorde wat Oost-Europese klanken,

liep er op af en had meteen beet. Beata Kinder, 24 jaar, was foto's

aan het maken van haar vriendinnen op de boulevard. Beata

komt uit Polen en is inmiddels alweer voor de zesde keer in

Nederland.

Door Stephanie Vork

Sinds 2001 komt Beata eikjaar

in haar eentje twee maanden

naarons land, om hiervakan-

tie te vieren en om te werken.

Maar echt alleen is ze niet, ze

heeft inmiddels al een aardige

vriendenkring hier opge-

bouwd. Volgens Beata zijn er

Vorig jaar is Beata voor het

eerst in Zandvoort geweest.

Een Poolse vriendin had haar

op Zandvoort geattendeerd.

Dievriendin iserdit keer ook

bij en zegt: "We zijn vandaag

op de fiets vanuit Hillegom

gekomen. We vinden het hier

zo mooi en gezellig!" Dat blijkt

Dziendobre, Witam w Zandvoort!

veel Poolse jongeren die rich-

ting Nederland komen. Dit

schijnt helemaal in te zijn.

Alleen al uit haar dorp met

400 inwoners, kent zij velen

die deze kant op willen of zijn

gekomen.

Beata is afgelopen jaar in Polen

afgestudeerd in economie. Nu

wilt ze in Nederland komen
wonen en werken, omdat ze

het hier zo naar haar zin heeft.

De taal kan ze ook al vloeiend

spreken. Op dit moment werkt

ze in de bloemenbranche in

Hillegom en woont ze in Den

Haag. Ze zou graag op kamers

in Leiden willen.

als Beata vertelt dat ze pas net

is aangekomen in Nederland.

Meteen de eerste dag naar

Zandvoort gegaan. Als ik haar

vraag of ze wat mist in

Zandvoort, begrijpt Beata in

eerste instantie mijn vraag

niet. "Of ik wat mis?" vraagt ze

vol ongeloof/'nee, hier is alles."

Gajedan nietje familie heel

erg missen als je voor vast in

Nederland komt wonen? "Ja,

dat wel. Ze missen mij ook als

ik weer zo lang wegblijf. Maar

ja, je moet toch je eigen leven

opbouwen." Dan schiet haar

ineens iets te binnen. "Mijn

antwoord is 'bergen', die mis ik

als ik hier ben."

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

.^BVOüKÏ Met een ZandvoortPas

wordt winkelen, uitgaan en

eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk



RADIO + TV

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

12.00 -18.00 uur

18.00 -22.00 uur

22.00 - 08.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziekvoornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
UAIllÜ-TV NCHIRIJ-HÜLLAMU

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

pluspunt

Webijnsorga"
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Vind je Zandvoort saai?

Laten we er eens

over praten!

Stichting Pluspunt organiseert voor jongeren

tussen de 16 en 22 jaar een avond waar op een

relaxte manier gediscussieerd kan worden over

Zandvoort. Veel jongeren klagen altijd dat er zo

weinig te doen is behalve uitgaan en dat het in

de winter helemaal doods is. Met deze avond

wil Pluspunt proberen daarin verandering te

brengen.

Zaterdagavond 15 juli

wordt in Café de

Bierburcht tussen

20.00 en 22.00 uur op

een luchtige en leuke

manier aandacht

besteedt aan alles wat

jongeren in Zandvoort

bezighoudt. Iedereen

mag zijn zegje doen en

heeft recht om te

zeggen wat hij/zij

vindt van wonen in

Zandvoort. Zo'n 400
jongeren uit de

gemeente Zandvoort

hebben dezeweekeen

persoonlijke uitnodi-

ging gekregen om de

avond bij te wonen.

Natuurlijk ben je ook

welkom als je geen

brief hebt ontvangen.

Bij aanvang krijg je een

code waarmee later op

de avond een Ipod te

winnen valt. Tijdens de

discussies zal er een DJ

zijn die het feestje

compleet maakt. Na

afloop wordt de Ipod

verloot en kan je lekker

nababbelen tijdens

het happy hour.

Zaterdagavond 15 juli

vanaf half acht tot een

uurtje of tien is ieder-

een van harte welkom

om mee te praten over

de toekomst van

Zandvoort.

J i .1 . II»
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Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

1 23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

De Duinroos tweede
kansschool in Nederland

Op donderdag 29 juni jl heeft OBS De Duinroos, als

tweede school in Nederland, het keurmerk

Kansschool behaald. De Duinroos is nu een gecerti-

ficeerde kansschool. Met het keurmerk tonen scho-

len aan dat zij extra kwaliteit in onderwijskansen

bieden aan basisschoolleerlingen.

De afgelopen jaren werk-

ten deteamsvan meer

dan 100 basisscholen in

Nederland aan de kwali-

teit van hun onderwijs

met het schoolontwikke-

lingstraject Kansschool.

Het traject richt zich op

de thema's: schoolorga-

nisatie, didactisch han-

delen en leerstofaanbod,

pedagogisch beleid en -

klimaat, leerlingenzorg

en ouderbetrokkenheid.

Het keurmerk Kansschool

is het bewijs dat er spra-

ke is van een goede

school, waar aandacht is

voor alle kinderen. Waar
extra zorg is voor (zorg)-

lee Hingen, aandacht voor

basisvaardigheden en de

sociaal-emotionele ont-

wikkeling, een veilig

pedagogisch klimaat is,

samenwerking met peu-

terspeelzaal en het voort-

gezet onderwijs voor een

goede doorgaande lijn

zorgt en waar de ouder-

betrokkenheid groot is.

Ook is er aandacht voor

het halen van het maxi-

maal haalbare in ieder

kind.

Het keurmerk Kansschool

is vastgelegd bij het

Benelux merkenbureau.

Het heeft daarmee

dezelfde status als bij-

voorbeeld de ISO-certifi-

catie. Het keurmerk

wordt toegekend door

een onafhankelijke visi-

tatiecommissie voor de

duur van een aantal

jaren. Daarna moet de

school opnieuw kunnen

aantonen dat het vol-

doende kwaliteit biedt.

Omdat het maken van

de certificaten en het

keurmerk enige tijd kos-

ten is besloten om de

feestelijke uitreiking hier-

van na de zomervakantie

in september plaats te

laten vinden.

Filmprogramma
13 Vm 19 juli
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Vurig dubbelconcert in

Zandvoortse kerk
Het bewijs dat jongeren enthousiast en aangenaam kunnen

musiceren. Afgelopen zondagmiddag klonken in de Protestantse

kerk krachtige, maar ook ingetogen klanken van klassiek

getinte composities. Het Poolse koor 'Pro Musica' en het

'Kennemer Jeugd Orkest' bleken ieder op zijn eigen manieren

op uitstekend niveau muziek ten gehore te brengen.

Door Ton Timmermans

Vlakvoorde pauze kwamen ze

écht op stoom. Onder de bezie-

lende leiding van dirigent

Matthijs Broers speelde het

Kennemer Jeugd Orkest (KJO)

bewerkingen uit musicals van

Andrew Lloyd Webber. De

meeste orkestleden variëren in

leeftijd van 12 tot 21 jaar en

hebben muziekles in de regio

Kennemerland. De ene keer

leek hun muziek bij wijze van

spreken 'op haar tenen te

lopen', dan weer rolden de

klanken vol en afgerond de

kerkruimte in.

Uitzonderlijk mooie akkoorden.

Het concert opende met een

compositie dat gelijk al een

warme sfeer schepte. De ijle

meisjesstemmen van het

Poolse koor werden aangevuld

met de klanken van het KJO.

Aan de uitstekende zangresul-

taten was te merken dat

dirigente Dorota Munzberger

Gabka haar koorleden de nodi-

ge discipline en concentratie

heeft bijgebracht. Vanaf de

kansel klonk de bevallige en

fragiele zangstem van de

sopraan, die vraag-en-ant-

woord leek te spelen met de

bronzen meisjes-alt op de kerk-

vloer.

Voor spetterend vuurwerk

zorgde de filmmuziek van

Klaus Badelt, 'Pirates of the

Carribean'. Deze filmmuziek

werd gecomponeerd dooreen

achttal componisten en negen

orkestrators. Dit mini-legertje

realiseerde een muziekstuk

met wervelende orkestraties.

Een compositie die het KJO

met verve wist te brengen. De

vier(!) paukenisten onder-

steunden de violen en trom-

petten krachtig en met vaste

hand.

Het Zandvoortse talent Cherida van het

Het Oostzaanse koor'Belcanto'

- de gastgezinnen voor de

jeugdige Poolse koorleden -

verraste de organisatie én het

publiek, door uit de kerk op

te duiken. Als ode zongen de

kinderen uit volle borst

het overbekende 'We gaan

naar Zandvoort'. Spontaan

antwoordde het Poolse koor

met het lied 'Tulpen uit

Amsterdam'. Zichtbaar was de

spanning nu gebroken. Na een

ovationeel staand applaus

bedankte het KJO door nog-

maals het zwierig-bombasti-

sche lied van de'Pirates of the

Carribean' met volle kracht te

brengen. Wederom roerden de

paukenisten zich uitstekend.

Storend was de vele keren dat

het koor van plek verwisselde

met het orkest: het deed

afbreuk aan de concentratie en

de sfeer.

De jongeren van het koor 'Pro

Kennemer Jeugd Orkest

Musica' uit Polen logeren bij

gastgezinnen uit Oostzaan.

Het Kennemer Jeugd Orkest

bestaat uit 65 leden in de

leeftijd van 12 t/m 22 jaar. Het

orkest viert dit jaar haar

10-jarig bestaan en wordt

regelmatig versterkt met jonge

musici die het leukvinden om
mee te spelen in een sym-

fonie-orkest.

Zoals gebruikelijk in de serie

Kerkpleinconcerten wordt na

dit gratis toegankelijk concert

gecollecteerd voor de restau-

ratie van het prachtige Knip-

scheerorgel. Classic Concerts

laat weten dat vanaf de start

van de concertenreeks in 2002

de opbrengst inmiddels is

gestegen tot € 20.014,26. Er

is echter voor de restauratie

van het orgel nog veel geld

nodig. Het volgende concert in

de serie is op zondagmiddag

20 augustus.

Zandvoort, 22 juni 2006

Geacht College,

Wederom dreigt een cultu-

rele uiting binnen de ge-

meente te verzanden in een

reeks van procedures waar-

bij de negatieve interesse

van enkele inwoners met

betrekking tot het Zand-

voorts cultuurgoed blijkbaar

de overhand krijgt boven

het gemeenschappelijk cul-

tureel belang van Zandvoort.

Ik doel in deze op de plaat-

sing van mijn bronzen sculp-

tuur 'The Seas of She' in de

zeereep aan de Boulevard

Paulus Loot ter hoogte van

nr. 37, zijnde al de tweede

locatie die door mij en de

gemeente voor plaatsing is

uitgekozen. De betreffende

sculptuur werd in juni 2004

door mijn opdrachtgever makers

aan de gemeente ter bruik-

leen aangeboden en door

het College aanvaardt,

waarna het College voor de

benodigde vergunningen

zorg heeft gedragen.

De plaatsing van de sculp-

tuur, waartoe het College

d.d. 10 mei 2005 heeft beslo-

ten, is een duidelijke aanvul-

ling op het culturele erfgoed

van Zandvoort. Het kan

echter niet bestaan dat een

dergelijke aanvulling wordt

gefrustreerd door de bezwa-

ren van een drietal non-

culture inwoners die niet

verder wensen te kijken dan

hun beperkte zicht op

strand, zee en hun horizon

in het bijzonder. De bezwa-

ren zijn geheel en al gericht

op de angst van de bezwaar-

dat zij mogelijk

zouden kunnen worden

geschaad in hun eigenbe-

lang. Waarbij door de

bezwaarmakers gemaks-

halve volledig wordt voor-

bijgegaan aan het culturele

belang van Zandvoort als

geheel.

Aan het College is de taak

om het beleid op het gebied

van Kunst en Cultuur een

duidelijke en feitelijke invul-

ling te geven om te voor-

komen dat ons dorp nog

verder voorbijglijdt aan het

absolute culturele vriespunt.

Met deze open brief wil ik een

stem geven aan hen die, in

tegenstelling tot de bezwaar-

makers, wel zijn begaan met

het culturele erfgoed van

Zandvoort. Namens alle onder-

tekenaars, zijnde de actieve

beeldende kunstenaars, gale-

riehouders en overige belang-

hebbenden van Zandvoort,

vraag ik het College in deze een

daad te stellen door in contrai-

re te reageren op het advies

van de commissie Bezwaar en

Beroep, en, voorbijgaand aan

verdere procedures, over te

gaan tot onmiddelijke plaat-

sing van de sculptuur 'The Seas

of She'.

Mark Sjerps,

Beeldhouwer.

Kunst is de lijm van de samenleving en te belangrijk om te worden gegijzeld door de

terreur van angst, eigenbelang en een koortsachtige blik op de einder.

Lijst ondertekenaars

open brief

'The Seas of She'

Ide Aukema

Remo De Biase

Penelope Bergen

Gert-Jan Bluijs (cda)

Victor Bol

llja Botman

Bruno Bouberg Wilson (opz)

Noor Brandt

Jos Broersen (emm)

Ger Cense

Donna Corbani

Cees van Deursen

(groen links)

M. Dingarten

(Bvd P. Loot 33)

Loes Dirksen

Joke Draijer (gbz)

Jan Drommel

Floris Faber

Edwin Feith

Ed Fransen

K. Gansner (Vino & Arte)

J.B.C Groesbeek

(Galerie Bvd P. Loot 31)

Erik Holtkamp

Mariska van Huissteden

Hilly Janssen

Paul Jansen

Anke Joustra

Pieter Joustra

Renee Keislair

Maaike Koper

Cor de Koster (sp)

Johnnie Kraaykamp jr.

Wim Kruiswijk

(Juttersmuseum)

Pim Kuijken (pvda)

Ted vd Leden

(Galerie Paulus Loot)

René van Liemt

Robert Maas

Mare Ie Mair

Margreet Mayenburg

Jan van der Meer

Lily van der Meer-de Haas

Mona Meier

Truus Menger-Helderman

Onnovan Middelkoop

Wim Nederlof

Thijs Ockersen

Fred Paap (vvd)

Willem Paap (sp)

Hans van Pelt

George Polman

Patricia Possy

E.J. Poster jr

Patricia Ramaer

Margreet Ras

Marianne Rebel

Raymond Reurings

V. y
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#$andvoo*? Voor alle ZandvoortPashouders de^ aanbiedingen van deze week

I iii
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

«^NllUllHl I'*.'|HII<

Donderdag 13 juli t/m woensdag 19 juli

Ierse Runder Schouderhaas
Biefstuk - Kilo €15,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vttaiiUil

'Anrj tiij dr Kxwwwn*n
Gml* Kr«M K - K3-571KM

^1oerkoop,nl © &

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS

Uit eten, naar het Casino, naar
een feestje of naar het strand:

pak eens een TukTuk!

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Laitr#M4afdif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Koene üeönincj Servies KciT

* i

10% korting op schoonmaakartikelei

Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders betalen
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666

De TukTuk rijdt iedere dag vanaf

10.00 uur tot ca. 22.00 uur

WIDW1
ïCïiaTSCirc

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze zomercollectie!

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Alleen bij Videoland Zandvoort

Vakantie aanbieding
10 films voor 10 euro voor 2 weken.
Deze aanbieding is alleen geldig met Zandvoortpas

eenmalig geldig ^r
niet in combinatie met saldohaart y-

1,1^
niet in combinatie met andere acties jJr ^k, ^v'

deze aanbieding is geldig tot 6 augustus 2006

. VIDEOLAND . ,

videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13
_2042 L5 Zandvoort

023-5712070
wja/w.videoland.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naarde

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.6g.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Tbids & Pittozvs
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrting o-p gordijnen.*»»
<Dr, J.g.9dezgerstraat32 TeC: 5715084

zvzvzv.pe. trasp faiefsp ittozvs.nl

A
TDPSLAGER

Vn-EEBUFG&Zfl

Lasagne
per portie
(400 gram)

€5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

.

i

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

*****
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Nu uitverkoop!

10% KORTING OP VERTOON
VAN ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en

schilderijen is binnen!
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

ZandvoortPas
deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

FOTO MENNO GORTER
AnüHu *- Dvlwi u^ne hm 14

Gratis
Een wcgwerpearïncra ,„, iiM

voor
Z-V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

flrato KreerriM ?«rimcri Tm SJS SntËtH
nuikiig fm utvdtof wilIKw

www*fotomcnnogort*r<ol

blcemen aan iee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
/ia t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

l

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

%JYieuw
pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

voor pashouders

)e ^/Jncbcnde Strandweg

:

futt

I Aanbieding voor pashouders

io% korting op

permanent make-up
Zeestraat 56 06-54640714

HONG KOMG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voor ZandvoortPas

houders

Zandvoort, t: 023 57Ü691
Q-l'til «'Tl M fl.0MDI"l1'¥ «^( in#|rf PLUlK.

DICHTBIJ VOOR -VEfi WEC'WW W . B E I S B U R F AU K VSA N L
Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar- Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Crote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Crote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Crote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

orgingen vrije

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Crote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Casthuisplein

Wonen en onderh*

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stoibergweg

Ed Onel Home Decoration - Crote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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ASI'A'NtDE'LIGHTS > m
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Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Kai
(gesneden kip met scherpe kung po saus)

* Foe Yong Hai

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

BI

WK winst Italië uitbundig gevierd!
Eén persoon in

Zandvoort ging hele-

maal uit zijn dak bij

de finale van het

wereld kampioen-

schap 2006 tussen

Italië en Frankrijk. De

bekende uitbater

Alfredo, beter bekend

als 'de Neus' van het

Italiaanse restaurant

Fontanella, kon zijn

geluk niet op. Daarna Foto: Paul Zonneveld

is er beslist een klein feestje gevierd want het is alweer een poosje geleden

(1982) dat Italië het wereldkampioenschap in Spanje behaalde.

J

'xKlppduaf
OOK VOOR FEESTEN EM PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT Ah TEL. 023 - 57 M 1(1(1

CSffr OOTS1

Heinekcris

Café Oomstee

Zaterdag 15 juli

vanaf 20.30 uur:

"The Mainstream
Jazz Combo"

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Take Fjve
Boulevard Pau lus Loot, pav. 5 Zaisi dvoo rt

Keuzemenu 15 t/m 28 juli €24,50

Stuffed mushroom
GEVULD MET O.A. KRAB EN BOSUI

OF

Salade van Pastrami
EN GROENE ASPERGES

OF

Artisjokbodems,
GEVULD MET FARCE VAN TOMATEN

EN KNOFLOOK, GEGRATINEERD MET MOZZARELLA

• • •
Gegrilde meerval

MET KREEFT-LIMOENMAYONAISE
OF

Brochette van Hollands biefstuk
MET BANYULSSAUS

OF

Gegratineerde wraps
METGROENE ASPERGES, PAKSOI,

PECANNOTEN, CRÈME FRAÏCHE EN OLD AMSTERDAM
• • •

Dessert van de dinerkaart

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

/\ Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat zijn Byssusdraden? tgp\f
Degene die het best omschreven antwoord j*

geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassingrSj

Tot 31 juli 2006 kunt u uw oplossing sturen naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK te Zandvoort

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermeldenJ

LA frNTANELLA
pizzeria ' rl&corante icaüano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

rtsi:

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Ben Abeelen: een man met een bijzondere hobby

Toen Ben Abeelen veertien jaar geleden met vervroegd pen-

sioen ging, kon hij nooit bevroeden dat hij nog eens in een

ouderwetse stoomtrein zou komen te rijden. Nu is hij al weer

bijna vijftien jaar lid vandeStoomclub Hoogovens in Um uiden.

Ben Abeelen in 'zijn' Bennie

Zijn zwager nam hem, toen hij

gepensioneerd werd, mee
naar een biljartclub. Dat was

echter niet voor hem wegge-

legd want Ben is een persoon

die veel te doen moet hebben.

Via een collega van zijn

schoonzoon kwam hij in

contact met de Stoomclub

Hoogovens, die al in 1972 is

opgericht. Oprichter Piet

Lubbers (82) nam hem graag

bij zijn club, want aan

goede en technische vrijwil-

ligers is niet gemakkelijk

te komen. "In die tijd hadden

wij een stoomloc die volledig

uit elkaar is gehaald.

Onderdelen die kapot waren

werden vervangen en op een

gegeven moment reed dat

ding weer. Dat is een mooi

moment als die locomotief

weer onder stoom gaat", her-

innert hij zich.

Ben is niet'in de stoom'geble-

ven. De club kreeg de beschik-

king over een diesellocomotief

die nu niet bepaald goed meer

was. Abeelen stortte zich met

al zijn energie op het project,

haalde alles uit elkaar en

bouwde de locomotief weer
vanaf de grond op. Dat 'klusje'

duurde drie jaar en het resul-

taat mag er zijn. Een schitte-

rend in de verf zittende loc die

ge moed e lijk 'dieselt'. Abeelen

is de dieselexpert van zijn

vijftig leden tellende club

geworden.

Hij was ook de man die twee

jaar geleden ervoor zorgde dat

'keizerin Sisi' met een stoom-

trein naar Zandvoort kon wor-

den vervoerd. Hij bewaart daar

mooie herinneringen aan:"lk

had ineens een idee: een

stoomtrein naar Zandvoort

laten rijden. Dat heb ik inge-

diend. Ik werd direct doorToos

Bergen gebeld of ik wel serieus

was en dat kon ik alleen maar

beamen. Als ikvan tevoren had

geweten hoeveel werk hieraan

zat, had ik het waarschijnlijk

niet gedaan. Je komt met aller-

lei regelgeving in aanraking.

Ook kostte het ons een aardig

bedrag want je moet het spoor

huren, het talud (eigendom

van Rijkswaterstaat) moetje

huren en voor de vergunnin-

gen moetje betalen. Al met al

een bedrag van ongeveer

€7000. Dat hebben we alle-

maal zelf moeten betalen,

maar de voldoening maakte

alles weer goed. Het mooiste

was nog dat we oorspronkelijk

op het noordspoor van

Zandvoort zouden aankomen.

Het werd echter plotseling het

zuidspoor en toen zag ik, ik

reed als stoker mee, die gigan-

tische massa mensen naarde

andere kant van het station

lopen, geweldig. Pia Douwes
heeft mij ook nog bedankt. Ze

wilde mij een hand geven

maar ik liet zien dat die niet

bepaald schoon waren. Geen

nood, ze trok haar handschoen

uit en gaf me alsnog een hand.

Heel sportief!"

De Stoomclub Umuiden rijdt

ook voor andere bedrijven en

mensen. Zo kan een iederop

elke laatste zondag van de

maand een ritje maken met de

stoomtrein over het terrein van

Corus.Via een tussenstop om
foto's te kunnen maken, rijden

ze dan inanderhalfuurdoor

het immens grote terrein van

de voormalige Hoogovens.

* Heden
Verladen

Wielrennen in Zandvoort

Komende zondag wordt weer de eerste Ronde van Zandvoort

verreden. Het peloton keert dan na een afwezigheid van veer-

tien jaar terug in de straten van Zandvoort. Een voortzetting

vaneen traditie die stamt uit het Olympische jaar 1928, welke

zich echter pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde. Toen

werd er een lange reeks van nationale kampioenschappen

voor de diverse categorieën op het circuit verreden.

Nationale kampioenschap-

pen werden op het circuit

verreden in 1949,1950,1951,

1953,1954,1955,1961,1964,

1965, 1968 waarbij in de

meeste gevallen de ama-

teurs aan de start kwamen.

Maar begin jaren vijftig

reden ook een aantal keren

profs mee, met legendari-

sche namen als Gerrit

Voorting,Wim van Est, Peter

Post en Wout Wagtmans.
Naast deze wedstrijden voor

de top van het Nederlandse

wielrennen werd in die jaren

ook een titelstrijd voor poli-

tie georganiseerd. Bovendien

fungeerde het circuit in de

jaren vijftig als finish- en start-

plaats voor de Ronde van

Nederland.

Het sportieve hoogtepunt was

echter het weekend van 15 en

16 augustus 1959, toen het

Wereldkampioenschap voor

profs en amateurs werd

gereden. Het parcours, dat

vanaf het circuit reed over

de Boulevards dè Favauge

en Paulus Loot, door de

Brederodestraat, Marisstraat,

Thorbeckestraat, Burg. Engel-

bertstraat, Parallelweg, Van

Lennepweg en Vondellaan.

WK wielrennen op Zandvoort, 1959

Vervolgens kwam men bij het uit de periode 1981 -1992. Toen

hek bij de Vijverhut weer op

de racebaan terecht. De

Oostduitser Schulz was de

sterke bij de amateurs na een

felle strijd met Bas Maliepaard,

die kansloos was nadat hij

in de laatste ronde in de

Tarzanbocht onderuit ging. De

Fransman André Darrigade

was de snelste prof in een

eindsprint van een kopgroep

van tien coureurs, waarin

Darrigade ook onze landge-

noten Coen Niesten en

Ab Geldermans achter zich liet.

De meest recente geschiede-

nisvan het wielrennen dateert

werd gereden op een parcours

met start en finish in de

Haltestraat. Verder bestond

de route uit het Raadhuis-

plein, Louis Davidsstraat,

Prinsesseweg, Koninginneweg

en Kostverlorenstraat. Nieuwe-

lingen, veteranen en (top)ama-

teurs die, op initiatief van de

HRC De Kampioen en Peter

Versteege, met elkaar de

degens kruisten. De organisa-

tie slaagde er telkens in om
een aantrekkelijk rennersveld

aan hetvertrekte krijgen. Vele

malen vervulde onze plaatsge-

noot Wim Koene een belang-

rijke. In 1992 kwam er echter

Foto:A. Bakels, archiefGOZ

een einde aan deze aantrek-

kelijke vorm van amuse-

ment, die komende zondag

samen met deal even tradi-

tionele solexrace weer

terugkeert in de straten van

Zandvoort.

De bekendste plaatselijke

wielrenner was Roy Schuiten

die in 1975 Nederlands

Kampioen achtervolging

werd. De enige wereld-

kampioen was in de jaren

tachtig Kees Bruin die in

Oostenrijk tijdens het WK
voor medici en paramedici

met de hoogste mondiale

eer ging strijken.

<Efa £>
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Zondag
16 jul

2Ü06
Het 1ste Que Pasa

Playa Backgammon Open toernooi.

Schrijf je nu in bij Que Pasa of

kom gezellig langs voor meer info.

Que Pasa Playa

strandtent 6 in Zandvoort.

Backgammon Open 2006

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ®
STRANDPAVILJOEN 23 T. 023 571 57 07

DZ1-Ï7LE4M

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren wan uw jubileum of feestje.

Voor foto's en live webcam
www . wanderenkarin . nl

Uat u v

u. j;r-

Jeroen
.\.-.i.'--

Bij slecht en mooi weer
is het genieten van

zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

(jcjHP^tl op het natu i-elsti-a

. Bij mooi weer

'Zondagmiddag a.s. 16 juli

Live muziek!
Boom Strandpaviljoen 11

(023) 5717580 Zandvoort

Is cje werkweek teneinde en

voelt u zich gespannen en moe?

Dan bent u wellicht aan

een yoga toe.

ledere Zaterdag en Zondag

aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij

Kuncialini meditatie aan

ledere Zaterdag aanvang 19.30 uur

Info:

023.5712460

06.54270763

g3c23ggnpgti.nl

Maand juli

Elke maandag Biefstuk
Elke woensdag Saté

Elke vrijdag Panga VJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub roqrjtime

www.g3np3ti.nl

Strandpaviljoen Tl
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

UW REIS MET KVSA
DAT IS GEREGELD...

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA. Bij de voorberei-

dingen is hst maken van keuzes soms moeilijk. De ervaren specialisten van

Reisbureau KVSA bieden u de helpende h^rd bij zoeken en boeken van uw reis,

zowel zakelijk als privé, Zo makkelijk heeft u nog nooit geboekt, En de moeilijke

keuzes? Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen,

zelfs die over uw vervoer,.,

HLIbiUUHLflLl

^ Ww*Mtt*v*t-i<iHftrt*"

dichtbij voor 'ver weg'
* www.reisbureaukvsa.nl
eirjemendaal - Haarlem - IJmundtn - Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Spaeialrel

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mentogedienst

bij U oon Hui

s

Tel: 023 - 571 24 18

MHlt&gË ¥tikjt*B Politie KeurrtMifc V«.ihg VVdiiuii

r H. WILLEMS E

1LEKTWOTECHHIEK

ilmb-hiil Jilin
rtnart riv. bt ingu^itnvi

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

www.zandvoortpas.nl

Vijfenvijftig plus

Wie kent 'm nog: De Puch

De dandy van de jaren vijftig en zestig. Voor jong Nederland

vertegenwoordigde de Puch méér dan een 'gewoon' vervoer-

middel. De bromfiets verschafte de gebruiker status en aanzien,

vooral bij de dames. Menige oudere van nu kijkt met plezier

terug naar die rebelse ja ren met dat vreemde, hoge stuur.

De motorflink laten brullen,

de koppeling met een rukop

laten komen en tegelijk flink

aan het stuur naar achteren

gaan hangen. Het voorste wiel

van de Puch schoot wel een

meter omhoog en met een

vaart vloog de bestuurder met

zijn machine naar voren, het

asfalt op. Dan waande de berij-

der zich op een steigerende,

wilde hengst. Nagestaard door

hordes gillende meiden.

In weerwil van alle technische

onvolkomenheden werd de

Puch door de Nederlandse

schooljeugd tot statussymbool

nummer i gezien. In die jolige

jaren zestig stond de brommer

op een vergelijkbaar voetstuk

als het Lelijke Eendje of de

Volkswagen Kever. De Puch

werd een middel om je te

onderscheiden, om te impone-

ren en om mee te versieren.

Veel jongeren konden dankzij

vakantiebaantjes hun droom

verwezenlijken. Eindelijk een

brommer met hoog stuur, een

doorgeslagen uitlaatpot en

een zweefzadel.

Ongetwijfeld reden er betere

brommers rond. De Puch blonk

niet uit door hoogstaande

Zusters op toernee door
Nederland

"Wij komen bij u langs". Het Nationaal Museum Verpleging en

Verzorging geeft een wel heel verrassende kijk op zorgverlening.

Het instituut wil met een unieke campagne blijk geven voor haar

waardering voorwerkers in de ouderenzorg. Trots zijn op de zorg,

is haar motto.

Steeds opnieuw melden

media hoe erg het is om in een

verpleeg- of verzorgingshuis

te verblijven. Voor de 116.000

verzorgenden is dat bepaald

niet leuk. Zij doen hun werk

met inzet en passie. "Op die

harde werkers in de zorg

mogen wij allemaal wel eens

wat zuiniger zijn", vindt de

overheid. Het museum gaat

bij ze langs om ze op hun

eigen werkplek een verdiende

pluim te geven. Ze worden in

het zonnetje gezet met de

sprankelende theatershow

'Zusters on Tour'.

Op ieder halteplaats bieden

twee Pleegzusters een verfris-

sende theatervoorstelling met

situaties die iedere verzorgen-

de en verpleegkundige zal her-

kennen. Een spiegel van de

praktijk waar je om kunt

lachen en waar je met elkaar

over kunt doorpraten. Na de

show laten de Pleegzusters

een 'trotsopdezorg-koffer' ach-

ter. "Want de directie, mana-

door Ton Timmermans

techniek. Het hoge stuur bij-

voorbeeld bleek niet erg vorm-

vast. Het kwam wel 'ns voor

dat het afbrak. Ook de snelheid

van de machine liet te wensen

over. Zogeheten buikschuivers

alsZundappen Kreidler lagen

vaster op de weg en waren

over het algemeen stukken

sneller. Niet alleen omdat je

met zo'n kapstok-stuur veel

meer wind ving dan liggend

op zo'n brommertje, maar ook

omdat zowel motorblok als

constructie van hetframeveel

minder degelijk was.

Artistiekelingen dweepten

meteen zwarte Puch met erop

een verchroomd bagagerek. De

nozems hielden het op de

gekleurde uitvoeringen met

buddyseats. Waar de Puch-

rijders nu precies vóór waren

is nog steeds on duid e lijk. Tot

hun wereld behoorde muziek

van de Doors, de Stones en

Jimmy Hendrikx. Maar ook

meisjes en lekker rijen op de

brommer. Heerlenaar Rob

Lambers roemt in zijn boek De

Puch-storyde brommer:"Het

maakte niet uit op welke

school of schooltype je zat, als

je maar Puch reed of iets dat

daarop leek. Je vond elkaar in

tegendraads uiterlijk, en dat

was de reden dat de wereld tij-

delijk blonkvan optimisme".

gers, verzorgenden en niette

vergeten de bewoners kunnen

wel een oppepper gebruiken",

meent de minister.

Met de geplande shows start

het Nationaal Museum
Verpleging en Verzorging

(NMVV) een 'beroepstrotscam-

pagne'. De actie wordt uitge-

voerd in opdracht van het

ministerie van VWS samen
met nog enkele beroepsvereni-

gingen. De campagne is

bedoeld om verpleegkundigen

en verzorgenden in de ver-

pleeg- en verzorgingshuizen

een hart onder de riem te ste-

ken. Met een speciaal uitgerus-

te bus gaat het NMVV een jaar

lang 'on tour' langs 130 ver-

pleeg- en verzorgingshuizen.

De daar werkzame verzorgen-

den krijgen een persoonlijke

Lesgevers gezocht

sportproject GALM
Vele senioren zijn gaan bewegen. Vanaf eind 2005 is in onder-

meer Zandvoort het sportstimuleringsproject GALM gestart.

Voor het vervolgtraject worden lesgevers gezocht.

Voor lesgevers die geïnteres-

seerd zijn in het leiden van de

sport- en bewegingsgroepen

binnen GALM, organiseert

Sportservice Noord-Holland

een cursus GALM-leider. Deze

cursus vindt plaats in Opmeer
en begint op 16 september

2006.

GALM is de afkorting van

Groninger Actief Leven Model.

Een sportstimuleringsproject

om senioren in de leeftijd

van 55 tot 65 jaar (weer) aan

het bewegen te krijgen en te

houden. De GALM-strategie is

de afgelopen jaren een uitvoe-

rig geteste en succesvolle met-

hode gebleken. De strategie

is inmiddels in 13 Noord-

Hollandse gemeenten geïntro-

duceerd, waaronder Zand-

voort. Binnenkort gaan nog

eens 7 gemeenten met een

GALM-project van start.

Ervaringen hebben uitge-

wezen dat middels GALM
per project zo'n 100 senioren

actief meedoen aan het bewe-

gingsprogramma. Dit bete-

kent dat er voor ongeveer

vijf groepen gekwalificeerde

GALM-leiders nodig zijn. Van

GALM-lesgevers worden spe-

b I ij k va n waardering in

de vorm van een thea-

tershow, verzorgd door

de pleegzusters van het

museum. De voorberei-

dingen voor dit evene-

ment zijn in volle gang

en vanaf september a.s.

kunt u de pleegzusters

in de goed herkenbare

bus op de snelweg

tegenkomen.

Kent u zelf een ver-

pleeg- of verzorgings-

huis waarvan u vindt

dat de verzorgenden

een pluim verdienen?

Bel dan het secretariaat

van NMVV:

0488-473390.
Internet:

www.nmvv.nl

en www.zustersontour.nl.

cifieke kennis en vaardigheden

gevraagd. Het begeleiden van

de groepen vraagt deskundig-

heid met betrekking tot de

diverse sporten en hun aan-

passingen naar senioren. De

deelnemers aan de bewe-

gingsprogramma's zijn name-

lijk zeer divers voor wat betreft

hun motorische vaardigheden

en bewegingservaring.

De cursus is bedoeld voor

lesgevers met een sportvoor-

opleiding (ALO, CIOS, MBvO
e.d.) én belangstelling voor

de doelgroep. De cursus

beslaat 22 uur en wordt in

Opmeer gegeven op vier

zaterdagen. De eerste bijeen-

komst is op 16 september.

Geïnteresseerden dienen zich

zo spoedig mogelijk aan te

melden.

Voor meer informatie en/of

een aanmeldingsformulier

kunt u contact opnemen met

Sportservice Noord-Holland,

Linda Schouten,

tel. 023-531 9475 of

e-mailadres lschouten@sport-

servicenoordholland.nl.

U kunt ook inschrijven via de

website www.sportservice-

noordholland.nl.

<fr £>
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Woningaanbod Zandvoort

Brederodestraat 4 Zandvoort

N4EU\N

UMR
Vraagprijs:

€ 649.000,- k.k.

• Een verrassend royale, romantische vrijstaande

villa met oprit voor meerdere auto's en
besloten tuin rondom!

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart" van Zandvoort;

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar

karakteristieke elementen;
• Royale hal, sfeervolle woonkamer met open-
slaande deuren naar de keuken en naar de tuin,

zeer ruime woonkeuken voorzien van div. in-

bouwapparatuur, riante kelder, luxe badkamer
met ligbad, bidet, tweede toilet, designradiator,

wastafelmeubel en openslaande deuren naar

Frans balkon, 4 royale slaapkamers;
• Een onderhoudsvrije- en kindvriendelijke tuin

omringt deze villa en zorgt voor voldoende
privacy;

• Woonoppervlakte ca. 200 m 2
,
perceelgrootte

ca. 274 m 2
, inhoud ca. 530 m 3

.

Gasthuisstraat 15 Zandvoor

>Di»
A

wf*
Vraagprijs:

€ 495.000,- k.k.

• Uniek halfvrijstaand woonhuis met praktijk-

ruimte en appartement (totaal 8 kamers)!
• Ideale woning om een pension te exploiteren

of voor praktijk/kantoor aan huis;

• Gelegen in een autoluwe straat aan de rand

van het centrum van Zandvoort;
• Indeling woonhuis: eetkamer, royale woon-
kamer met schouw, luxe landelijke keuken,

bijkeuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer,
royale werk/praktijkruimte;

• Indeling appartement: woonkamer met open
keuken, nette badkamer, 2 slaapkamers, eigen

entree en parkeergelegenheid;
• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin

op het westen;
• Woonoppervlakte ca. 255 m 2

, perceelgrootte

ca. 210 m 2
, inhoud ca. 640 m3

.

Marnix van St. Aldegondestraat 11 Zandvoort

tlflMl |UrH
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Vraagprijs:

€ 349.000,- k.k.

* Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

* Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-

vriendelijke woonomgeving, op loopafstand

van strand, zee, duinen en centrum;
* Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-

open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

* Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel

gerenoveerd;
* Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

* Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

* Woonoppervlakte: ca. 85 m 2
, perceelgrootte

ca. 1 14 m 2
, inhoud ca. 220 m 3

.

•Laagste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!

• Nieuw: 50+ VIP-pakket, met extra voordeel en zéér

persoonlijke begeleiding.

• Vraag naar de voorwaarden

I

Vrijehuizenmarkt

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

W: www.vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999

Tennis Instructie DV
'Winnende dubbel tact
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2i mrt. - 20 apr.

Er dient zich een gouden kans aan

en d ie ga jij grijpen, want deze once-

in-a-lifetime-opportunity isjou op

het lijf geschreven. Een oude vrien-

din heeft problemen met geld en

vraagt jou om financieel advies. Geef

haar echter geen geld uit eigen zak!

**A Stier

* jj 2i april -20 mei
De maandjuli wordt top voor je. Op

je werk heb je niets te klagen en ook

met de liefde zit het wel snor. De

prins op het witte paard tegenge-

komen? Not! Maar: hij heeft wel

een cabrio. Misschien dan maar

toch de prins in een toffe bak?

Tweelingen

2i mei - 20juni

De laatste tijd heb je roofbouw op

jezelf gepleegd en dat is duidelijk

te merken. Dus een beetje dimmen

vrouw; jij hebt geen tijd om ziekte

zijn. Iemand uitje naaste omgeving

is emotioneel uit balans. Probeer

daar begrip voor te hebben.

^ \{ Leeuw

-¥r
Kreeft

2ijuni'
- 22juli

Aankomend weekend wordt tres

aangenaam, want je maakt een fijn

reisje en komt als herboren terug.

Gelukkig maar, Kreeftje, want je

had het hard nodig. Je was de afge-

lopen tijd niet echt in the mood.

23ju/i - 22 aug.

Met jou gaat alles prima, maarje

hebt een beetje een onbevredigd

gevoel. Creeër een nieuwe uitda-

ging of gooi het roer helemaal om.

Het klinkt een beetje eng, maar

probeer het gewoon!

ET* Maa8d
23 aug. - 22 sept.

Deze week staat in het teken van

de artistieke ontplooiing, Maagd,

want je bentvolledig in touch met

de Crea Bea in jezelf. Je kunt alles

zelf en dat is voorje vrienden een

beetje moeilijk, aangezien je ze

niet meer zo vaak opbelt.

• Weegschaal
*-— 23 sept. - 22 okt

Of je nu één of twee nachten

totaal bent losgegaan.de volgen-

de dag oogje stralend as ever. Pet

af hoor, meid, alle vrouwen zouden

een moord doen voorjouw goede

genen. Ook de mannen zijn va nje

gecharmeerd....

ic; Schorpioen

23 oktober -

22 november

De investeringen die je de afgelo-

pen tijd hebt gedaan, betalen zich

deze week terug. Dubbel en dwars,

dus het is tijd om te cashen.

Grootmoedig alsje bent, laatje

anderen delen in je geluk.

Boogschutter

23 nov. -2i dec.

Hand op de knip, is het devies voor

deze week, want je bent de laatste

tijd als een dolle aan het uitgeven

en de zomer moet voor jou nog

beginnen!! Tijd vooreen shopstop

dus en daar hoefje echt niet rou-

wig om te zijn!

Steenbok

22 dec. - 20jan.
De maandjuli brengt je frivole kant

naar boven en je bent dan ook

behoorlijk in een partymood.Doeeen

sapdag, trekje flirt-outfit uit de kast

en bel jeTweelingen-vriendin voor

een date. Succes verzekerd!

MBm » Wate rm a n

Ö 21jan. - ipfeb.
Opportunity knocks, maar jij lijkt

wel stokdoof. Wat is er dan, lieve

Waterman? Geen zin in een mooie

promotie of zo? Gooi al je charmes

in de strijd om die vette baan als-

nog binnen te halen. Je hebt een

behoorlijke kans.

tSM: : Vissen

^» 20feb. - 20 mrt.

Op liefdesgebied blijft het behel-

pen, Visje-lief. Maar dat is nog geen

reden om in zak en as te zitten.

Concentreer je aandacht voorlopig

op zaken die je al een tijdje ver-

waarloosd hebt. Zoals je vrienden,

je thuis en familie....

Boeken
top tien

(meest verkocht)

Bereikje ideale gewicht!

Sonja Bakkers €13,95

Komt een vrouw bij de

dokter...

Kluun €12,50

De weduwnaar
Kluun €16,-

4- Nieuwe buren

Saskia Noort € 18,95

5- Rendez-Vous

Esther Verhoef € 19,95

6. De Davinci code

Dan Brown € 19,95

7- In het maanlicht

Nicci Gerrard € 18,95

8. De eetclub

Saskia Noort € 19.95

9. De Delta deceptie

Dan Brown €19,95

10. En de minnaar is?

Jill Mansell €16,95

Verdubbel uw tennis niveau in 60 minuten!

Eindelijk is ereen DVD voor

de echte ten nisliefhebber op

de Nederlandse markt geko-

men! De officiële première

van de"Winnende Dubbel

Tactiek"vond plaats tijdens

het Ordina Open in

Rosmalen. De interesse van

het publiek, waaronder ook

veel tennisleraren, was erg

groot. Zij waren zeer enthou-

siast over de kwaliteit en de

inhoud van deze Neder-

landstalige instructie DVD.

Hieruit blijkt, dat er behoef-

te is om op deze manier de

tactische kant van het dub-

belspel te verbeteren. De DVD
werkt uitstekend als aanvul-

ling op de reguliere ten nisles.

De "Winnende Dubbel

Tactiek" DVD is geschikt

voor alle tennissers

van niveau 8 t/m 4.

Door middel van duidelijke

beelden, animaties en slow

motions, krijgt de kijker een

goed beeld van de juiste

keuzes.

De DVD bestaat uit de volgen-

de hoofdstukken:

1. Opstellingvan de

netspeler

2. Poachen

3- De baselijnspeler

4- Servicereturn

5- Service

6. Service volley

7- Teamwork

8. Speciale situaties

Elk hoofdstuk wordt afgeslo-

ten met handige tips, die direct

in de praktijk gebracht kunnen

worden! Als extra kunt u door

middel van devragen in een

leuke quiz uw ken-

nis van het spel

nog eens testen.

Met elke verkoch-

te DVD wordt

er een bedrag

geschonken aan

de Richard Krajicek

Foundation. Dus

u verbetert niet

alleen uzelf, maar

u steunt ook het

goede doel!

De DVD "Winnende
Dubbel Tactiek"

kost €24,95 en i s

te bestellen via

www.tennisdvd.nl.

Voor meer infor-

matie en bestellen

kijkt u op

www.tennisdvd.nl

of mailt u naar

info@tennisdvd.nl

Internetcafé

Een van mijn grootste erger-

nissen is verveling. Is het stil

op mijn werk, word ik cha-

grijnig. Duurt iets me te

lang, begin ikte zuchten en

steunen. De hele dag thuis

zitten doe ik alleen als ik ziek

ben. Je kunt je daarom mis-

schien wel voorstellen hoe

ik me laatst voelde. Twee
dagen vrij, slecht weer, geen

flikker op tv en geen vrien-

din in de buurt. Toen ik nog

thuis woonde verzon mijn

moeder altijd wel iets om
haar verveelde lastpak

weer te laten lachen.

Tegenwoordig moet ik het

zelf doen.

Meestal na een half uur

ergeren, wat rondlopen, drie

keer verkleden en voor de

vierde keer deze week stof-

zuigen, kom ik wel op een

goed idee. Lukt dat nou echt

niet is er gelukkig altijd nog

Internet.

Heel vreemd maar de tijd

vliegt als een straaljager

voorbij als ik achter mijn

computer kruip. Eerst mail

checken, beetje msn-en,

bol.com plunderen als mijn

girorekening het nog aan

kan. Jammer genoeg zit ik

met éé probleempje. Ik heb

thuis nog steeds geen

Internet. Ach, dan maar even

naar het beachnet-cafe. Ik

hoop dat ze daar plaats heb-

ben, erg veel computers

staan er niet. Normaal

Internet ik op de computer

in de Yanks, maar aangezien

ik daar al bijna bij het meu-

bilair hoor ga ik toch maar

eens op zoek naar een ander

plekje. Shit! Beachnet is

natuurlijk niet de hele

avond open. Wat nu? Toch

maar weer de shop? Even

nadenken, waar hebben ze

in het dorp nog meer open-

bare computers... Nergens?

Nergens!! Ik weet ze in ieder

geval niet te vinden. Zou dat

niet mooi zijn voor onze toe-

risten en bewoners, een

mooi internetcomplex? Dan

hebben we in ieder geval

een bruisende plek, en dat

het hele jaar door.

McU/
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Gemeentelijke publicatie week 28 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 4juli

en de verdere in week 27 door het college genomen
besluiten zijn 11 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Burgerjaarverslag 200$

Het Burgerjaarverslag 2005 is uit. In dit jaarverslag

leest u op welke manier de gemeente in 2005 heeft

samengewerkt met de bewoners van Zandvoort. Van

participatie tot de diverse projecten en de klachten en

meldingen: over van alles wordt verslag gedaan.

Daarmee is hetjaarverslag een belangrijk vera ntwoor-

dingsinstru ment van de burgemeester over de kwali-

teitvan de samenwerking en de gemeentelijke dienst-

verlening. Een van de onderdelen is het overzicht

aandachtspunten, waarmee het verslag start. In het

Burgerjaarverslag van 2004 waren verschillende aan

-

dachts- en verbeterpunten geformuleerd. In het ver-

slag van 2005 kan gemeld worden dat de gemeente-

lijke organisatie velen punten heeft opgepikt en de

verbeteringen daadwerkelijk heeft doorgevoerd.

Nieuwsgierig? Een exemplaar van het Burgerjaar-

verslag ligt voor u klaar bij de Centrale Balie van het

Raadhuis, in de Openbare Bibliotheek, bij woon- en

zorgcentrum Bodaan (Bentveld) en bij Pluspunt

(Zandvoort Noord, voorheen AKZA). U kunt ook op de

website terecht (Bestuur > Burgerjaarverslag).

Strandafgangen

Het college van burgemeesteren wethouders heeft in

devergaderingvan20Junijl.opgrondvanlidivan

artikel 5.1.14 van de APV Zandvoort plaatsen aange-

wezen waar het verboden is fietsen of bromfietsen

onbeheerd te laten staan buiten de daarvoor bestem-

de ruimten of plaatsen. Dit in het belang van het

uiterlijk aanzien van de gemeente, tervoorkoming of

opheffing van overlast, dan wel tervoorkoming van

schade aan de openbare gezondheid. De volgende

plaatsen zijn hiervoor aangewezen:

- strandafgang ter hoogte van Reddingspost Zuid;

- strandafgang ter hoogte van Reddingspost Noord;

- strandafgang ter hoogte van de KNRM
- laatste strandafgang in de Zuid ter hoogte van

strandpaviljoen ïC.

Bovengenoemde strandafgangen worden veel gebruikt

door de hulpdiensten en dienen derhalve vrij te blijven,

zodat vrije doorgang te allen tijde gewaarborgd is.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Haltestraat 48, plaatsen stalenbalk, ingekomen 30

juni 2006, 2006-ngLv.

- Prins Mauritsstraat 5, verplaatsen raam, ingekomen

30juni 20o6,20o6-i2oLv.

- Wilhelminaweg 5, vergroten woning, ingekomen

04 juli 2006, 2006-122LV.

- Cort v/d Lindenstraat 40, ged.vergroten woning,

ingekomen 06 juli 2006, 2006-123LV.

- Weimarweg 2, ged.vergroten woning, ingekomen

06 juli 2006,2006-124Lv.

- Kostverlorenstraat 114, ged.vernieuwen tuinhuis,

ingekomen 07 juli 2006,2006-125^.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstelling

Het college van Burgemeester en Wethouders is

voornemens om met toepassing van artikel 17 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het tij del ijk ge brui ken, gedurende de periode van

27 september 2006 tot en met 04 oktober 2006,

van de navolgende locaties in Zandvoort, als kampeer-

terrein ivm de Ai Grand Prix:

de sportvelden nabij camping"Sandevoerde";

het parkeerterrein "Zuid";

de parkeerterreinen nabij "Sportpark Duintjesveld"

het strand ter hoogte van de strandhuisjes,

Voormelde vrijstelling ligt met ingang van 14. j

u

I i 2006

gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw
brief"zienswijze" te vermelden.

Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijze

kunt u contact opnemen met de heer J. Pach te berei-

ken onder telefoonnummer 023-5740149.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Oranjestraat 12, splitsen in appartementsrechten,

verzonden 4juli 20o6,20o6-oo7Sp.

- Tolweg 29, uitbreiden van de woning, verzonden 07

juli 2006, 2006-061 Rv.

Gehandicaptenparkeren

Op grond van het op 1 november 1999 in werking

getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op

Gemeente Zandvoort

28 juni 2006 besloten tot:

- het aanleggen van een gereserveerde gehandicap-

tenparkeerplaats ter hoogte van Pieter Paapstraat 12

- het opheffen van een gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaats ter hoogte van Linnaeusstraat 5-1.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechtervan

de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus

956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

€fa

Communicatieworkshop op basis van
Speaking Cirdes

Authentiek spreken en waarderend luisteren
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Volledig jezelf zijn in communicatie met één of vele anderen.

Dat is de kracht en het geheim van Speaking Circles, een sim-

pele methode die een sterk groeiende belangstelling geniet.

Op zaterdag 15 juli start Richard Buijtenhekmet deze workshop

bij strandpaviljoen Canpati.

Naar ervaring is het moeilijk

om in èèn keer deze methode

te leren erkennen en te gebrui-

ken, daarom organiseert

Buijtenhek deze workshops

drie keer. Deze zijn op zaterdag

15 juli, zaterdag 12 augustus en

zaterdag 9 september. Alle

workshops starten om 10.30

uur en eindigen rond 16.30 uur.

Bij slecht weer wordt de work-

shop binnen gegeven.

De kosten voor deze Speaking

Circles bedragen voorde eerste

workshop €40. Doe je de twee-

de workshop ook mee, dan krijg

je €5 kort ing. Wil je alle drie de

workshops volgen, dan kost de

laatste dag €30. Opgeven kan

bij Richard Buijtenhek 56 53767

of strandpaviljoen Ganpati

57 12460). Emailen kan ook:

Richard@RBTC.nl of

A3@ganpati.nl

Zwemmen

350 deelnemers bezochten een
spetterende zwem 4daagse

Er zal de komende weken weer enige rust komen in de huizen

van Ankie Miezenbeek en Martine Joustra. Zij zijn de stuwende

krachten achter de Stichting Zandvoortse 4daagse. De
zwem4daagse is een onderdeel van de fiets- en wandel 4daag-

se die niet meer zijn weg te denken uit de badplaats.

Voor de medailletafel stond een lange

Door Nel Kerkman

De evenementen zijn vooral

bedoeld voor de lokale inwo-

ners maar ook niet inwoners

van Zandvoort zijn welkom.

Door een subsidie en directe

medewerking van de gemeen-

te, plaatselijke sponsoren

uit de middenstand van

Za n dvoo rt e n n iet te ve rgete

n

de inkomsten van de lotenver-

koop, zijn de evenementen

financieel nog steeds te reali-

seren.

Aqua-discofeest

De slotavond op 14 juli was

druk en warm, vooral de jeugd

was goed vertegenwoordigd.

Langs de kant van het binnen-

bad van Park Zandvoort ston-

den enthousiaste ouders.opa's

rij te wachten

en oma's, de sportievelingen

aan te moedigen. Vrijwilligers

van het Duikteam Zandvoort,

de Zandvoortse Redding

Brigade en het Rode kruis hiel-

den vanaf de kant de deelne-

mers goed in de gaten. Aan het

eind van de zwemprestatie kon

men een medaille in ontvangst

nemen. Had je meegedaan
met alle drie de '4 daagse' eve-

nementen, de zogenaamde
triatlon, dan kreeg je als extra

herinnering een fraaie beker

mee. In totaal waren er 80

deelnemers die de triatlon

beker uit handen van wethou-

der sportzaken GertToonen in

ontvangst mochten nemen.

De leeftijden waren heel

divers; de jongste deelneem-

ster was 4 jaar (met zwem-

.ii _-^-_—,_

diploma) en de oudste deelne-

mer was 84 jaar. De kleintjes

die met broer of zus mee kwa-

men en nog niet in het bezit

zijn van een zwemdiploma,

konden onder toezicht van

'tante Dien' in het peuterbad

spetteren. Aan alles was
gedacht; op een tafel stond

gratis limonade en voor de

inwendige mens waren er lek-

ker hapjes, aangeboden door

diverse sponsors. Na afloop

was er een grote loterij met

zelfs twee hoofdprijzen: een

midweek in Center Parcs en

een fiets die spontaan was
aangeboden dooreen enthou-

siastefamilie. Na de loterij, die

vakkundig door wethouder

Toonen gepresenteerd werd,

kwam dan eindelijk het lang

verwachte aqua-discofeest.

Maar eerst vroeg de speaker

nog een terecht applaus

voor alle vrijwilligers en voor

de organisatie van de

Zandvoortse 4 daagse. Na

toezegging van de wethouder

dat hij in 2007 ook mee gaat

zwemmen gingen eindelijk

de discolampen aan en

werd de muziek een paar

streepjes hoger gezet. Onder

geschreeuw en gelach werd

het zwembad gevuld met
springende en dansende

kinderen. Begeleid door de

muziekklanken 'met de

sneltrein naar Zandvoort' ver-

lieten de ouderen met een

sneltreinvaart het warme
zwembad. De jeugd kon zich

lekker uitleven tot laat in de

avond. Er wordt door menig-

een alweer halsreikend uit-

gekeken naar de 4daagse

evenementen in 2007.

Hockey

Zandvoortsche Hockey Club

ZHC start nieuwe fase...

Als kleine speler op het drukbezette regionale hockeyveld,

begint ZHC aaneen nieuwe fase in haar ontwikkeling. Om van

het ambitieuze jeugd beleidsplan een succes te kunnen maken,

was het nodig om een nieuwe hoofdtrainer en trainings-

coördinator van hoog niveau aan te trekken.

Met gepaste trots melden

bestuur en jeugdcommissie

van ZHC dat ze er in geslaagd

zijn om een toptrainer aan te

trekken in de persoon van

Djurre Roggeveen. Djurre is

tevens werkzaam bij Rood Wit

en hetfeit dat hij nu ook bij

ZHC komt, past buitengewoon

goed in de plannen van beide

verenigingen om de komende

jaren tot een steeds nauwere

samenwerking te komen.

Interessant is bovendien dat

de speel moge lijkheden op het

tweede combiveld zijn veilig-

gesteld waardoor er in alle

categorieën nog plaats is voor

nieuwe jeugdspelers. Neem

voor informatie contact op

met Floris Goezinne op,

tel. 5731742 of email:

f.goezinne@planet.nl

Gelet op de vaak overvolle

jeugdafdelingen bij de 'grote

broers' in de regio, kanZHCdus

een aantrekkelijk alternatief

bieden. Het is een kleine, gezel-

lige vereniging waar met groot

enthousiasme wordt gewerkt

aan een leuk en uitdagend

hockeyklimaat voor onze regio-

nale jeugd!

Wat bestuur.jeugdcommissie

en Djurre Roggeveen betreft

dus heel graag: "Tot ziens, tot

hockey, tot ZHC!"

SOFTBAL

Onverdiende nederlaag
Softballers

Het herensoftbalteam van ZSC speelde vrijdagavond in Haarlem

één van de betere wedstrijden van het seizoen, maar moest

toch een onverdiende nederlaag accepteren tegen DSS 2.

De tegenstander, met een

oud-honkbalinternational en

een werper die op hoofdklas-

se niveau speelde, was ge-

durende een groot deel van

de wedstrijd niet in staat

de Zandvoortse defensie, die

slechts één veldfout maakte,

op de knieën te krijgen. Pas

in de laatste slagbeurt zagen

de Haarlemmers kans om
de winst met 5-4 binnen te

halen.

Al in de ie inning scoorde ZSC

twee punten via een homerun

van catcher Peter Douma
met Ruud Bijl op de honken, o-

2. Het antwoord van DSS

kwam direct via voormalig

honkbalinternational Frank

Koot, die ook een homerun
produceerde maar dan

met twee ploeggenoten

aan boord, 3-2.

In 3e inning nam ZSC een

voorsprong, nadat Ernsto

Vonssee een driehonkslag

sloeg waardoor Edgar Koper en

Marcel Paap de thuisplaat

bereikten, 3-4.

In de daarop volgende in nings

volgde een kwalitatief hoog-

staande wedstrijd, waarin de

verdedigers kans zagen de

thuisplaat schoon te houden.

De aanval van DSS was in

deze periode iets slagvaardiger,

maar verder dan drie honken

bezet in de 6e inning kwamen
ook de Haarlemmers niet.

In de zevende en laatste slag-

beurt moest ZSC-werper

Han van Soest (0x3 slag, 1x4

wijd, 10 honkslagen tegen)

toch capituleren. Een homerun

van Sprengers besliste de wed-

strijd in het voordeel van de

thuisclub, 5-4.
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4-seizoenen ZOMER wandeling
in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Zaterdagavond 15 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland

de 3e excursie van een serie 4-seizoenenwandelingen door de

Amsterdamse Waterleidingduinen, leder seizoen een stevige

wandeling met dezelfde route maar steeds is de natuur en de

wandeling fascinerend anders! Dwars door de duinen in stilte

op zoek naar verrassingen!

IVN ZK/Huib Koel

Tijdens deze wandeling staat

de ZOMERavond centraal! Het

kale zand op de zuid hellingen

is nog warm, in sommige

duinvalleien hangt al de koel-

te van de komende nacht. Op
dat moment wordt er gelo-

pen van het dichterbegroeide

binnenduin naar het meer

open duingebied. Men kan er

zien welke invloed de water-

winning en het beheer heb-

ben op de natuur; regelmatig

wordt het pad verlaten en kan

men struinen door de vrije

natuur!

Wie zelf wil zien en ervaren

hoe het gesteld is met de

natuur van de Amsterdamse

Waterleidingduinen is van

harte uitgenodigd om aan

deze excursie mee te doen.

Trek stevige schoenen aan,

neem warme kleren mee en

voldoende drinken!

Er wordt om 18.00 uurvertrok-

ken vanaf ingang Pan neland,

Vogelenzang. De wandeling

duurt drie uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig, maar een

toegangskaart verplicht.

Deelname aan de excursie is

gratis. Bel voor meer informa-

tie Margot Slot, 023-5276145 of

kijk op www.ivnzk.nl.
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HET
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Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week, waarmee

je een leuke zakcent voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook

VAKANTIEBEZORGER
van de Zandvoortse Courant

Met spoed gezocht:Julianaweg/Emmaweg e.o.

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl

Dier van
de week

Deze week SunddV, een

mooie rood witte gecastreer-

de kater van bijna een jaar

oud. Hij is hier geboren en

was heel bang en schuw,

daardoor zijn er niet veel

mensen die echt geïnteres-

seerd waren in deze lieve kat.

Hij begint nu pas echt te

begrijpen dat de wereld niet zo eng is als hij

dacht en datje mensen kan misbruiken om
je te aaien en te verwennen. Hij is natuurlijk

niet een echte knuffelkat, maar dat begint te

komen. Als hij merkt datje rustig bent en dat

er geen wilde dingen gaan gebeuren komt hij

langzaam op je af en wil wel een aai. Niet te

lang want dat is stiekem toch best eng, maar

het begin is er.We zoeken voor deze verlegen

man een rustig huisje, waar hij de tijd krijgt

om te wennen. Dat zal namelijk wel even

duren. Hij moet natuurlijk helemaal over-

^

nieuw beginnen als hij in een andere

situatie terecht komt.

Dus wie zoekt een maatje en een uit-

daging, kom gerust kennis maken met

Sunday of met zijn vriendje. Dat kan in

het asiel in zandvoort, Keesomstraat 5.

Geopend van maandag tot en met zater-

dag van 11.00 tot 16.00 uur, tel. 5713888.

www.dierentehuiskennemerland.nl.

Ook voor heel veel andere lieve en

gezellige dieren.
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Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te

vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor

in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

7

2 4 5

4 3 6 2

7

4 5 1

3 1 4

3 4

7 5 8 2 3

5 8 4 9 6

Oplossing Kakuro

week 2j

7 3 9 6

5 7 8 1 3

1 4 5

6 8 6 3

3 4 3 8

Tientallen piraten

gesignaleerd op het

Zandvoortse Strand!

ir #^ :JSB-
p^ 1 Hi^|i

1

Afgelopen dinsdag was het

erg onrustig op het strand. Ter

hoogte van paviljoen Jeroen

waren zo'n 60 jongens en

meisjes van de kinderdagver-

blijven Pluken Pippeloentje

neergestreken.

De kinderpiraten werden in

groepen verdeeld en speelden

acht verschillende spelletjes.

Als aan alle spellen goed was

meegedaan, iets dat door de

begeleidende ouders en bege-

leidsters werd gecontroleerd,

kon een heus piratendiploma

worden verdiend. Naar verluid

is niemand gezakt en hebben

alle kinderen een diploma in

ontvangst mogen nemen.

Autosport

Zandvoortse successen bij

Super Prix weekend in Zolder

Bij de BRL Light heeft Theo Stor samen met Peter Furth voor

Zandvoortse successen gezorgd tijdens het Super Prix weekend

in Zolder. Stor mocht als eerste de hoogste trede op het podium

nemen. Hij reed tegen het einde op kop, maar moest achterlig-

ger Ca Hijn Bergsma passeren.

Bergsma werkte niet echt mee
en bij het passeren moesten

zowel Stor als zijn achtervol-

gers René Zwikker en Dick

Freebird met handen en voe-

ten er omheen. "Ik kwam op

het vuile gedeelte en daardoor

slipte ik. Ik dacht dan maar

derde. Maar ineens hadden

ook Zwikker en Freebird pro-

blemen. De één sloeg linksaf

en de ander rechtsaf. Zo een

race winnen is natuurlijk wel

prettig. Zeker als je

op de voorste rij zit

en als je concurren-

ten zich verslikken",

aldus Stor die de

lachende derde

was. In de tweede

race wist hij het lang vol te

houden, maar uiteindelijk was

de nummer twee inde eerste

race, Dick Freebird hem te slim

af. Desondanks was onze

plaatsgenoot tevreden.

Peter Furth kende in de trai-

ning de nodige problemen. De

Zandvoorter moest van ver

komen in de eerste race en zag

zijn inspanningen beloond

met een vijfde plek. In de twee-

de race werd Furth derde. "De

tweede race was de leukste,

omdat ik met Marijn van

Kalmthout aan het strijden

was. Marijn verslikte zich en

daardoorhad ikverdergeen

last meer van hem", aldus

Furth.

Bij de BRL V6 werd de eerste

race gewonnen voor Donald

Molenaar direct gevolgd door

de Belg, Mare Goossens, die

samen met Zandvoorter

Dannyvan Dongen een equipe

in de Belcar vormt. Derde werd

Zolder

SUPER PRIX ^

wegviel. Jammer, maar Mare

reed weer een tweetal puike

races", aldus de Zandvoorter.

Uiteindelijk werd hij achter

Crevels vijfde.

Al la rd Kalff reed in de eerste

race dicht tegen de top vijf

maareen lekke band gooide

roet in het eten. Op dat

moment was hij onder meer

met Donny Crevels in een hef-

tige strijd verwikkeld. De twee-

de race verliep wel wat beter.

Doordat Kalff in de eerste race

het probleem met de lekke

band had, moest hij vanaf de

zeventiende plek beginnen.

Toch wist hij bij de start een

aantal van zijn collega's voor-

bij te komen. "Alleen tolde ik

daarna in de rondte en kwam
ik tussen de BRL Lights te zit-

ten en werd ik uit-

eindelijk elfde. Ik ga

in ieder geval vol

goede moed naarde

Nürburgring", aldus

Kalff.

klasse me nts leider Jacky van

der Ende. In de tweede race

won Goossens.

Naast Goossens reed zijn co-

equipier in de Belcars Danny

van Dongen ook mee. In de

eerste race wist van Dongen

vlak achter het podium te

finishen. In de tweede race

was hij met Donny Crevels in

gevecht. "Ik heb in detweede

race teveel van mijn banden

gevraagd, daarbij kreeg ik ook

een forse tik van Donny,

waardoor de sporing ook

Sebastiaan Visser beleefde

aan de Super Prix weekend
weinig plezier. In de training

blies de Zandvoorter zijn

motor op. "Daarna mocht ik in

een andere auto het proberen,

maar daar ging de brandstof-

toevoer kapot. Dan denk je

het voor elkaar te hebben, en

dan kreeg ik weer te maken
met elektronicaproblemen.

Maar goed, als we deze pro-

blemen voor alleen dit week-

end hebben gehad, dan vind

ik het best", aldus de onfor-

tuinlijke Visser.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort 1

leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in a Ifabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek

Asian Delights Hockeyclub ZHC Zandvoort Optiek

Auto Strijder IJzerhandel Zantvoort

Autobed rijf Za nd voort K.V.S.A.

Bertram & Brood Kippetrap Strandpagina

Bloems ierkunst Jef & Henk B 1 u ijs La Fontanella -3 Ganpati

Boudewijn's Visservice Monuta 6 Que Pasa

Café Oomstee Oranjehof 8 Wander&j Karin

Cense en van Lingen Pvan Kleeff 9 ClubMaritime

Circus Zandvoort Take Five 11 Boom

Club Nautique TennisDVD.nl 18 Thalassa

CNG Groep Trade Ard 20a Strandpaviljoen Jeroen

. Danzee Vrijehuizenmarkt 23 Club Nautique .

Golf

Prachtig weer zorgt voor mooi
Zandvoorts Open

Het mooie weer van afgelopen maandag zorgde voor een mooi

Zandvoorts Open. Op de prachtige baan van de KennemerColf

en Country club streden 88 Zandvoortse inwoners om de titel

'Kampioen van Zandvoort'.

De beker ging naar René de Kluijver (midden)

In flight van vier werd erom
11.00 uur via een shotgun

gestart. De fairways en de

green worden zo langzamer-

hand in conditie gebracht voor

het KLM Open dat op 10 augus-

tus op de Ken nemer van start

zal gaan. Velen hadden dan ook

moeite met vooral de snelheid

van de greens, die ze duidelijk

hadden onderschat. Toch

waren velen tevreden met hun

scores en meer nog dat ze deze

mooie wedstrijd op juist deze

baan mogen spelen. Uitein-

delijk werden om 17.30 uur de

prijzen door burgemeester Rob

van der Heijden uitgereikt.

Als eerste eindigde de heer R.

de Kluyver met 44 Stableford

punten. Goede tweede werd

de heer K. van den Bos met 43

punten en de heer H. Kerkman

completeerde het podium met

42 punten.

Goud voor echtpaar

Heldoorn!

Maandag ijjuli hoopt het echtpaar H. Heidoorn hetfeit te vieren dat zij

50 jaar geleden trouwden. Herman is vooral bekend in de voetbalwereld

als scheidsrechter en heeft mede daarvoor onlangs een Koninklijke

Onderscheiding gekregen. Van harte proficiat!

Gk £>
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

CORTV/DLINDENSTRAAT2/8 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een

heerlijk balkon

• Celegen op de l
e en 2 e verdieping en beschikt over

lift, berging en een garage

• Dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2 (exclusief de balkons)

• Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT
1 In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe

vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

1 Het pand is onder architectuur gebouwd
• Complete B & O installatie door gehele pand

Totaal voorzien van dubbele beglazing.

Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair

1 Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-

NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

• Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning
• Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers

en moderne badkamer
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren

• Geheel in wittinten afgewerkt

• Vrijstaande woning; dus geen buren

• Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs: € 199.000,-

TOLWEC 16 ZANDVOORT

• Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin,

achterom en een grote garage.

• 7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
• Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 175 m 2
,
perceelopp. 189 m 2

Vraagprijs: € 469.000,-

VAN CALENSTRAAT 150 ZANDVOORT

• 3-ka merappartement (thans 2 kamers) op de

l
e verdieping (1 van de hoek zeezijde)

• Gelegen in gebouw Sonnevanck met fraai zeezicht

• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

• Per direct te aanvaarden

• Woonoppervlakte 85 m 2

• Eventueel garage te koop € 25.000,-

Vraagprijs: € 199.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

• Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand

woonhuis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

• 3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer

en woonkamer met openhaard.

• Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken

• Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer

• Woonopp. ca. 165 m 2
,
perceelopp. 278 m 2

Vraagprijs: € 498.000,-

CELSIUSSTRAAT 204 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met

royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,

4 slaapkamers en 2 badkamers
• In rustige woonwijk gelegen

• Gehele woning gestuukt in lichte tinten

• Volledig voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 398.500,-

MARISSTRAAT15 ZANDVOORT

• Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren

hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

• Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken,

2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

• Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing

• Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren

• Woonopp. ca. 75 m 2
,
perceelopp. 1 12 m 2

Vraagprijs: € 249.500,-

M. VAN ST. ALDECONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

• In de watertorenbuurt gelegen 20-jaren hoekwoning
• Zonnige achtertuin op het zuidwesten

• Sfeervolle woonkamer met openhaard, moderne woon-

keuken en 2 ruime slaapkamers

• CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005
• Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden
• Woonopp. ca. 95 m 2

,
perceelopp. 1 10 m 2

Vraagprijs: €299.000,-
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Max van Heeswijk wint profronde 3
Max van Heeswijk won zon-

dag de ie Profronde van

Zandvoort. Niet alleen Van

Heeswijk kan terug zien op

een prima optreden, datzelfde

geldt voor de organisatoren

Arlan Berg, Mark Rasch en hun

medewerkers. In samenwer-

king met Peter Michalides,

directeur van Holland Casino

Zandvoort, hebben zij een eve-

nement neergezet dat een

aanwinst is voor de toeristi-

sche agenda.

Slechts één factor werkte

tegen: het warme zomerweer!

Bij wat mindere omstandighe-

den was de publieke belang-

stelling zeker groter geweest

dan het aantal toeschouwers,

dat nu hoofdzakelijk het par-

cours in de Haltestraat en

Raadhuisplein omzoomde.

Profs

De ie Profronde van Zandvoort

is uitgegroeid tot een echt wie-

lerspektakel. De ruim dertig

coureurs die door schaats le-

gende Rintje Ritsma werden

weggeschoten, leverden van

meet af aan strijd. In eerste

IffHÉH-mfitp
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Max van Heeswijk wint

instantie om de premies die in

diverse tussensprints te verdie-

nen waren en uiteindelijk in

een adembenemende slotfase

om de eindoverwinning.

Internationaal erkende renners

als Servaas Knaven, Aart

Vierhouten, Bobbie Traksel,

Matthé Pronk, Danny Stam,

Robert Slippens, Roy Sentjes,

Addy Engels, Maarten den

Bakker, Jens Mouris en de

Australiër Greame Brown Ne-

de ronde van Zandvoort

ten zien bereid te zijn om hard

te werken. Telkenmale werd

geprobeerd op het ruim één

kilometer lange parcours

Haltestraat, Raadhuisplein,

Kleine Krocht, Swaluëstraat,

Prinsenhofstraat, Brugstraat

en Zeestraat te demarreren.

Maar even zovele keren wer-

den de koplopers na een paar

ronden weer ingelopen door

het peloton.

Pronk, Slippens, Knaven en

Kleinhout staken als eerste de

lont in het kruitvat. Ruim acht

ronden lang verdedigden zijn

een voorsprong die varieerde

tussen de 10 en 20 seconden.

Half koers tekende zich een

verschil af tussen de top-

renners en de rest van de

deelnemers, waaronder ook

Japanners en Polen.

Vijftien ronden voor het einde

vormde zich een kopgroep

bestaande uit Knaven, Van

Heeswijk, Engels, Vierhouten,

Pronk, Stam, Hou ben en Honig,

waarbij zich tijdens de jacht

van het peloton ook nog

Sentjes voegde. Met nog drie

ronden te gaan sprong Knaven

weg uit de kopgroep. Eén

ronde voor het einde strandde

zijn vlucht en kreeg een com-

plete kopgroep de bel voor de

laatste ronde. Daarin sloeg Van

Heeswijk toe. Hij reed tijdens

de 'beklimming' van de

Brugstraat iedereen uit het

wiel en kwam als winnaar over

de meet. Direct gevolgd door

de rest van de kopgroep van

wie Vierhouten de tweede,

Sentjes de derde en Knaven de

vierde plaats voor zich op eiste.

Casino-directeur Peter

Michalides huldigde na afloop

de winnaars.

De Mannetjes

Tates in Solexrace

Wie was toch die Gorilla?

f^r

'Een andere wethouder

omver rijden,

dat is pas daadkracht!'

Een hoop mensen vroegen zich

dat af tijdens de solexrace

afgelopen zondagavond.

Nadat de professionals in

84 rondes het parcours had-

den verkend, was het de beurt

aan de solexen. Aan de vraag

om er zo origineel mogelijk uit

te zien werd ruimschoots

gehoor gegeven: clowns, een

ki p, ja zelfs een gorilla versche-

nen aan de start!

De solexrace werd in twee

manches verreden. Ook beken-

de Zandvoorters, waaronder de

wethouders Gert Toonen

(PvdA) en Wilfred Tates (VVD),

streden om de eer. De win-

naarsvan de twee races waren

Peter Koeleman uit Voorhout

en de heerJ. Hovius uit Baarn.

Tr&éB Ard
WEEKAANBEDNG

Renault Clio1.4i-16V AUTOMAAT 3drs.

b.j. 2002, 126500km, €8500

nu €7950 glOWD
WWW.TRADE-ARD.NL

s M
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"ROOD

Geldig t/m zondag 23 juli

•Casino wit heel € 1,50

half €0,75

•10 witte bollen €1,95

• Harde wener peer € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

^J. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

alleen deze week !

MARLIES DEKKERS
ZONNEBRILLEN

20 % KORT/NG
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

Hete solex-kip

23 en 30 juli de kadobraderie.

Wat zijn de verkeersmaatregelen?
Gemeente Zandvoort

U leest het in de gemeentelijke

advertentie in deze krant.
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In Memoriam

19-07-2000 19-07-2006

Lieve Ellie,

Als iets liefs je verlaat,

blijft nog altijd de liefde

liefs Willem

Lieve Mam,

Als ik aan jou denk,

denk ik aan liefde,

elke dag

ik mis je, Jeannette

Lieve Mam,

Jij bent nog steeds een deel van mijn bestaan.

veel liefs Marco

Nooit even aanwaaien,

nooit even kletsen,

ik had het zo graag gewild.

Rina

Lieve Oma,

Jij bent mijn mooiste droom,

ik mis je en hou van je.

Heel veel liefs van Marielle

Djmklvlutfrïnjj

Lieve nnuiin,

L;inks Ai-ni Wit n-illi-rt »^j tj'todiirilu-n vwrili'

wie luidncn. britv*n. blonnii'iM-n condnlKiiu

«a die wij va» U mochtcB otHVAHRcn na hei

invriijdL'ii wdJiunKL*

Piet sr.

AnouL
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Burgerlijke stand

8 juli 2006 -14 juli 2006
Geboren:

Tonnie, zoon van: Markhof, Edgar Anthony en:

Hofstra, Sabrina

Overleden:

Faber, Hans Peter, oud 44 jaar.

Jordans, Johanna, oud 84jaar.

Breuer geb. Hu pkens, Maria Helen a, oud 82 jaar.

Galavazi, Wilhelmus, oud 83 jaar.

Reeders geb. Bronkhorst, Henriëtte, oud 90 jaar.

Jonkman geb. van Dijk, Trijntje, oud 78 jaar.

van Sabben, Pieter, oud 96 jaar.

Waterstanden

Club Nautlque£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57

Keuken elke avond geopend!

1 uli Hoog

water

Laag

water

Hoog

water

Laag

water

Hoog

water

Do 20 07.49 12.29 20.09 ^m
Vr 21 00.49 08.49 13.40 21.18 17.09

Za 22 02.00 10.14 14.39 22.28 17.45

Zo 23 03.09 11.18 15.39 23.40 18.24

Ma 24 03.59 12.28 16.22 ^B
Dl 25 00.09 04.50 14.11 -

Wo 26 00.59 05.23 14.50 8
Do 27 01.39 05.59 14.44 -

^^
Kerkdiensten

lllll
|

ZONDAG 23 JU LI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur dhr. P.van Veelen uit Heemstede

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur dr. A.A. Spijkerboer uit Santpoort-Zuid

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor H. Kaandorp

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty®

zandvoortsecourant.nl

advertenties!?

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email:gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email: joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

www.irdesignzandvoort.nl

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
dvoortsecou ra nt.n I

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Burgemeester ontvangt
ideeënindieners

Los van elkaar hebben circa 10 kinderen de laatste tijd een soort-

gelijk idee in de bus bij de Centrale Balie van het raadhuis

gedaan. Ze hadden allemaal dezelfde strekking: speelplaatsen

creëren in de wijken.

De een wil graag een skate-

baan en de ander een speel-

tuin, terwijl een derde genoe-

gen neemt met een aantal

speelattributen. Burgemeester

Rob van der Heijden ontving de

jonge ideeënindieners in de

raadzaal waar limonade en

cake op ze stond te wachten.

Bijgestaan door een beleids-

ambtenaar legde de burge-

meester uit dat het niet zo sim-

pel is om zomaar eventjes

ergens iets neer te zetten. Eerst

moeten er plannen door het

college worden ingediend en

moet de gemeenteraad geld

beschikbaar stellen. In die plan-

nen moet worden aangegeven

waar het komt en wat er komt.

De kinderen hadden zich goed

voorbereid en gaven de burge-

meester een aantal tips met

locaties die volgens hun het

meest geschikt zouden zijn.

Ook was er een voorstel om
direct een speelterrein op het

Van Fenemaplein te maken,

alleen moest de burgervader

dat afkeuren in verband met

geluidsoverlast. Wel gaf hij de

ambtenaar opdracht om te kij-

ken of er op korte termijn iets

gerealiseerd kan worden.

De ambtenaar meldde nog dat

het eerste, experimentele

speelterrein bij het Huis in de

Duinen zal komen. Het zal een

ontmoetingsplaats voor de

jongere en oudere jeugd wor-

den en er wordt tevens

gedacht aan een schaak- of

damtafel. Wan neer dat gerea-

liseerd gaat worden is voorals-

nog niet bekend.

Cartoon Hans van Pelt
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Wielerspektakel groot succes!
Voorafgaande aan de profronde werden koersen gehouden voor

de jeugd van 8 tot 15 jaar. Onder de deelnemers ook een aantal

Nederlandse Kampioenen. Vooral bij de jongste deelnemers

toonden de meisjes aan de even knie te zijn van de jongens.

Aan de race voor de oudste

jongens en meisjes werd ook

deelgenomen door onze

plaatsgenoot Ralf van der

Ham. Hij mocht uit handen

van Sportraad voorzitter Wim
Buchel als enige Zandvoortse

deelnemer een aanmoedi-

gingsprijs in ontvangst nemen.

Hetslotvan het voorprogram-

ma was de wedstrijd voor

elite-dames, waarin drie ren-

stersvan begin af aan domi-

neerden. Oud Nederlands kam-

pioene Sissy Alebeek bleef

baan- en mountenbike kampi-

oene Adri Visser en Esther

Pennings voor.

Succes

Samenvattend kan gesteld wor-

den dat de Ronde van

Zandvoort een groot succes is

geworden en beslist voor her-

haling vatbaar is. Dankzij de

perfecte organisatie, zowel qua

veiligheid (met een optimale

parcours afzetting) als vooral

qua deelnemersveld en gezien

de belangstellingvan sponso-

ren, kan dit evenement uitgroei-

en tot een begrip. Een ronde

waaraan de renners die niet zijn

geselecteerd voor de Tour de

France graag zullen deelnemen.

Afgelopen zondag is een gewel-

dig stukje Zandvoort Promotie

gepresenteerd.

Uitslagen

De winnaars in de diverse categorieën zijn:

8/9 jarigen: Micha el Groot (Ulysses Amsterdam)

9/10 jarigen: Jip van de Bos (DTS Zaanstad)

10/11 jarigen: Jordi Talen (DRC De Mol)

11/12 jarigen: Sem Blei ksloot (Ahoy Rotterdam)

12/13 jarigen: Ashlynn van Baarle (Ahoy Rotterdam)

13/14 jarigen: Fabian Ammerlaan (Ahoy Rotterdam)

Dames Elite: 1. Sissy van Alebeek (RCMD De Coureur)

2. Adri Visser (Alcmaria Victrix) en

3. Esther Pennings (RTV Bollenstreek)

Profsn. Max van Heeswij k (Discovery Channel),

2. Aart Vierhouten (Skil-Shimano),

3. Roy Sentjes (Rabobank)

4. Servaas Knaven (QuickStep).

pluspunt
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

Nieuwe dingen leren

Creatieve activiteiten

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

Volgens mij,

Volgens mij ben ik nog niet

gewend aan het Zandvoortse.

Ik mis de rust, de blauwe zee

en het Griekse strand leven. De

strandtentjes zijn daar een-

voudiger.de bedjes plus para-

sol zijn gratis en de cappucci-

no kost maar 1 euro. In de

Libelle lees ikde strandtenten-

test langs de Nederlandse

kust waarin ons strandpavil-

joen Zout op één na duurste

cappuccino zonder koekje ver-

koopt en verder staat er dat

de strandtent het gehele jaar

open is. Klop dat laatste wel?

Om op de hoogte te blijven

wat er zoal in Zandvoort

afspeelt ga ik naar de laatste

commissievergaderingen voor

het zomerreces. Eén van de

belangrijkste agendapunten

is het bestemmingsplan over

de jaarrondpaviljoens en de

verruiming van de sluitings-

tijd. De 28 bezwaren van de

belanghebbende burgers aan

de Boulevard zijn door een

commissie gehoord en alle

klachten zijn verworpen. Op
de OPZ na, hebben de partij-

en geen bezwaarom het ont-

werpbestemmingsplan aan

te nemen. Enkele raadsleden

van de VVD en PvdA vinden

dat de bewoners aan de

Boulevard niet moeten zeuren

over de overlast want men
woont nu eenmaal niet in

Wassenaar aan zee.Trouwens;

dan had men daar maar niet

moeten gaan wonen. Tevens

vraagt men zich af of de

betreffende huizen wel goed

geïsoleerd zijn. Boute uitspra-

ken, vooral als men weet dat

deze raadsleden op rustige

plekjes van Zandvoort wonen.

Zelfs de nieuwe directeur van

Take Five, de heer Heino,

woont buiten Zandvoort en

dan is het iets makkelijker pra-

ten wanneer voor jouw deur

geen overlast is gesitueerd.

Heel vervelend maar als

Zandvoortse burger moetje

nu eenmaal alert blijven, want

voor je het weet staan er

straks geen 4 maar minstens

10 jaarrondpaviljoens meteen

verruimde sluitingstijd in je

straat. Dan ben je te laat om
je bezwaren in te dienen bij

een "bruisende en stralende"

gemeenteraad.
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20 Paardenrennen,

Diverse races in de Zeestraat

25

30 Kermis. Binnenterrein Circuit Park

Zandvoort

29 Tropicana Festival, live muziek

op diverse podia in centrum

30 Zandvoort (A)live, derde editie

/

30 DoDare Festival of Speed, Circuit Park

Zandvoort

Augustus
4-6 Masters of Formula 3, Circuit Park

Zandvoort.

De Masters is inmiddels een instituut

geworden: de hoge school voor jonge

mensen, de meest competitieve

Formule 3 race ter wereld.

r1 10-1-

I

3-6 Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-

festival op diverse locaties

10-13 KLM Open. Internationaal Heren Golf I

toernooi, Kennemer Golf Club

13 Zomermarkt

Grote markt met honderden kramen,

verspreid door het hele centrum

20 Kerkplein Concert: Koorconcert

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk (na afloop

collecte voor de restauratie van het

unieke Knipscheer kerkorgel). Utrechts

Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori

20 Racemarkt. Centrum en Noord-

boulevard tot aan het circuit

Pannenkoekenhuis De Duinrand

is gelegen naast de ingang van de

duinen aan de Zandvoortselaan te Zandvoort.

Na een wandeling in deze prachtige omgeving

kunnen de gasten genieten van onze pannenkoeken

die nog op ambachtelijke wijze worden gebakken!

Ter versterking van ons jong en

gezellig team zoeken wij:

Serveersters
Voor de vakantieperiode en de weekenden

en tevens voor vast

vanaf 1 6 jaar

die zelfstandig kunnen werken, representatief,

enthousiast enklantvriendelijk zijn

Voor info neem contact op met Onno Randsdorp

Tel. 023-5730062 of 06-42745673

Pannenkoekenhuis De Duinrand

Zandvoortselaan 130A,

2042 XC Zandvoort

Swingen aan zee met
Swingsteesjun

Drie Strandfeesten op zondag

23 juli, 13 en 27 augustus

Swingsteesjun, in de wijde regio bekend van het

rookvrij swingen in het treinstation van Haarlem,

gaat deze zomer drie keer swingen aan zee bij strand-

paviljoen Take Five.

Naast de wekelijkse

dansfeesten op vrijdag

en zaterdag, worden

drie extra beachparties

georganiseerd. De dj's

draaien vanaf 17.00 uur

tot middernacht een

zomerse mix van muziek

uit de jaren 60,70 en 80

en hedendaagse muziek.

Voor de beachparties

kan in de voorverkoop

nu al kaarten worden
besteld bij Take Five aan

Zee.

Kijk voor meer informa-

tie op

www.swingsteesjun.nl

Binnenkort opent

Het Wapen van Zandvoort

weer haar deuren.

^„fW

ar

Met spoed zoeken we ervaren

barpersoneel
(fuil time/part time)

ibv diploma Sociale Hygiëne

Bel Wim Pastoors: 06-2523 1846

F.B. Weenink, huisarts

Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort

Tel. 5712499

Wegens vakantie is de

praktijk gesloten

21 juli t/m 4 augustus 2006
Voor waarnemingen:

A t/m K: dr. Scipio

(tel. 5712058)
L t/m Z: dr. Van Bergen

(tel. 5719507)

Na 17.00 uur en in het weekend,

bel: 5453200

De BIAmed spreekuren gaan wel door.

Houd u rekening met extra blikken maaltijd

vervangers, deze kunt u in deze periode alleen

tijdens de BIAmed spreekuren aanschaffen!!

I

\Klppdkap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Deze laatste woensdag van de maand

26 juli

strandpaviljoen 6

%m*M ,NL

023-5716406

Live muziek van IHJM tot 2JUM)

Burgemeester tegen andere
openingstijd jaarrondpaviljoen

De raadscommissie Planning & Control behandelde vorige week
woensdag drie agendapunten, die de gemoederen al enige tijd

bezighouden. In de eerste plaats was er de vraag of het

jaarrondpaviljoen wat betreft de openingstijden een uitzonde-

ringspositie moet krijgen. Samen met het door de CDA-fractie

ingebrachte punt over de erfpacht voor de omgeving van

het Van Fenemaplein en het terugbetalen van de volgens een

rechterlijke uitspraak ten onrechte geheven baatbelasting,

zorgde dat voor een interessante vergadering.

Jaarrond paviljoens

"Als er straks meer jaarrond pa-

viljoens komen zal ik met de

eigenaars komen tot de oprich-

ting van een aparte belangen-

groep". Dat liet de insprekende

Leo Heino als vertegenwoordi-

gervan het jaarrondpaviljoen

de commissie en burgemees-

ter Van der Heijden weten, tij-

dens zijn inspraakbeurt over

het verzoek om de sluitingstijd

voor het bedrijf op te rekken tot

oi.oo uur.

Een verzoek dat zowel door de

PvdA bij mondde van Fred

Kroonsbergals door de VVD via

Fred Paap krachtig ondersteund

werd en ook bij de SP, GBZ en

Groen Links geen bezwaren op

riep. Des te meer waren die er

bij OPZ. Bruno BoubergWilson,

die zijn zieke fractiegenoten

Boevé en Suttorp verving,

maakte duidelijk dat zijn partij

wil dat de afspraken worden

nagekomen, die bij de start van

de pilotperiode gemaakt zijn.

Bovendien was hijvan mening

dat het verlenen van toestem-

ming aan één strand bed rijf om
langer open te mogen zijn een

precedent zou scheppen ten

opzichte van de niet-jaarrond

paviljoens. Ook vreesde hij, net

als de avond ervoor in de com-

missie Raadszaken, dat de

belangen van omwonenden
geschaad zouden worden door-

dat zij meer overlast zouden

ondervinden. De men ing van de

OPZ-vertegenwoordiger, dat de

gemaakte afspraken die bij de

start zijn gemaakt moeten wor-

den nagekomen, werd gedeeld

door CDA-er Gert Jan B I u ijs.

Portefeuillehouder burgemees-

terVan der Heijden bestreed de

mening van PvdA en VVD, dat

kijkend naar de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV)

hij voldoende ruimte had om
toe te staan dat het jaarrond-

paviljoen bij bijzondere gele-

genheden tot één uur open

mocht blijven. Gezien de posi-

tie die OPZ innam, moet wor-

den afgewacht wat er in de

raadsvergadering van septem-

ber beslist zal gaan worden.

Erfpacht

Het CDA had verzocht het

agendapunt erfpacht Midden-

boulevard aan de orde te stel-

len, omdat de Christen Demo-

craten van oordeel zijn dat het

college in deze afwijkend heeft

gehandeld dan de raad heeft

besloten. Volgens wethouder

Toonen is daar geen sprake van.

Hij stelde binnenkort in overleg

te gaan met de bewoners en de

zaak voor september geregeld

te hebben. Hij verzocht de com-

missie dit overleg af te wach-

ten. Een verzoek dat door een

meerderheid werd ingewilligd.

Baatbelasting

"Wie gaat de € 830.000 op-

hoesten die de gemeente vol-

gens een rechtelijke uitspraak

moet terugbetalen of kwijt-

schelden aan de eigenaren van

panden in het centrum, die tot

voor kort in aanmerking kwa-

men voor de heffing van baat-

belasting?" Die vraag stelde

Gert Jan Bluijs (CDA) aan het

college. WethouderToonen is

van mening dat de gemeente

moreel verplicht is deze uit-

spraakzosnel mogelijk uit te

voeren en dat de gederfde

inkomsten moeten worden

betaald uit de algemene reser-

ve. Een uitgangspunt dat geen

genade vond in de ogen van het

CDA. Bluijs is van mening dat

niet klakkeloos moet worden

overgegaan tot uitbetaling en

dat eerst moet worden geke-

ken naar andere mogelijk-

heden, omdat anders de burger

moet opdraaien voordit verlies

aan inkomsten van de gemeen-

te. Wethouder Toonen en de

overige fracties deelden de

mening van Bluijs niet. Toonen

daagde de CDA-er uit zelf met

een oplossing te komen die

dan in de raadsvergaderingvan

september kan worden meege-

nomen.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

De internationale vier-

daagse van Nijmegen
De redactie van oog en oor is

zeer nieuwsgierig naar het

aantal Zandvoorters dat de

go ste Nijmeegse gaat lopen

en hoeveel jaar achter elkaar

ze al meedoen. Misschien wil

het thuisfront de redactie

bellen of mailen (zie info

boven) zodat we in het

volgende oog en oortje

een overzicht kunnen zetten.

Het zal dit jaar, door de ver-

wachte zonnige weersvoor-

spelling, een zware vierdaag-

se worden.

In het zonnetje

Ondanks de vele zon uren wil-

len we iemand eens goed in

het zonnetje zetten. Het is de

beheerder van het openbare

toilet

bij het busstation

van de Louis

Davidstraat. Zijn

achternaam is, na

een ware zoek-

tocht, ons onbe-

kend. Wie weet de

naam van deze

meneer, die na 35

jaar trouwe dienst

zijn schoonmaak
attributen in de

boom hangt.

Misschien hebt u

nog nooit gebruik

gemaakt van de

toiletten maar
wist u dat je van

5.30 tot 24.00 uur terecht

kunt en een sanitaire stop

slechts 10 eurocent kost?

Voor dat bedrag hoefje toch

geen wild plasser te zijn. Of

de gemeente al een opvolger

heeft om de toiletten open-

baar te houden is niet

bekend. Wordt vervolgd.

Rondje toilet

Tijdens onze zoektocht naar

de naam kwamen we tot de

ontdekking dat er al veel

mensen op vakantie zijn, de

bewuste beheerder zelf ook.

Gelukkig zijn we niet voor

één gat te vangen en kwa-

men we terecht bij het vol-

gende openbare toilet waar

Jolienke Piet in het Rotonde

gebouw de scepter zwaait.

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Helaas wist ook zij de achter-

naam niet, maar ze vroeg ons

wel of we over een jaarterug

kwamen om haar in het zon-

netje te zetten. Jolienke werkt

dan alweer 10 jaar bij deze

toiletten en ze vindt het nog

steeds een leuke baan. Zij

heeft vaste plasklanten en er

ligt een gastenboek op tafel

dat vol staat met leuke

opmerkingen. Heel bijzonder,

want welk toilet heeft dat

nou? De kosten van dit toilet

zijn 40 eurocent. Wel iets

duurderdan in het dorp en

de openingstijden zijn ook

anders maar verschil moet er

zijn. Op strand plas je op

niveau en ondertussen kanje

partner op één van de bank-

jes met een stoffertje het

zand van zijn voeten halen.

Extra service van Jolienke.

EHBO post

In hetzelfde gebouw is ook

de EHBO post gevestigd. Na

Jolienke hebben we bij

Yvonne Roosendaal een

bezoekje gebracht. Op die

middag had ze het niet zo

druk en er waren nog geen

vermiste kinderen. Volgens

Yvonne blijkt er een misver-

stand te zijn met betrekking

tot de huisartsenpost. Er

komen door de week vaak

mensen voor hulp naar de

huisartsenpost, die echter

alleen in het weekend
geopend is. Op de andere

dagen moet u voor hulp naar

de dienstdoende arts.

Flessenpost

Je loopt op het strand en ziet

ineens een fles liggen. Nou,

denk je, ouwe zooi! Maar,

er zit iets in! Het zal toch niet

waar zijn, een brief in een

fles. Als er in het verleden

een brief in een fles aanspoel-

de, dan betekende dat meest-

al niet veel goeds. Vaak was

het een bericht van een

bemanning die in nood

verkeerde. En dikwijls ook

de laatste boodschap voor

de families thuis. Gelukkig

zijn er nu heel wat betere

noodsignalen en zijn redders

vaak zeer snel ter plaatse.

Toch is het nog steeds leuk

om een fles te vinden. In 2005

werden er 16 flessen gejut

met briefjes erin. De laatste is

op 6 juli 2006 door Hein

Schrama gevonden voor de

Watersportvereniging Zand-

voort. In een wijnfles zat een

briefje en enige

gedichten van

Shakespeare's

Romeo en Julia

met als afzender

Julia Calpuletti.

Waarschijnlijk

een naamgenote

uit de klassieker

van Shakespeare.

De fles plus

briefje zijn te

bewonderen bij

het juttermu-

ZEE-um in de

Rotonde. Tijdens

de schoolvakan-

tie's is het jutter-

museum dagelijks open.

Sproeien

De tuinplanten en bomen
hebben bij deze extreme zon-

neschijn behoefte aan veel

water en moeten vaker ge-

sproeid worden. Dit doet men
in de ochtend- of in de avond-

uren maarnietmiddenopde

dag. Op maandagochtend
werden de lavendelplanten

die in de rotonde van het

Raadhuisplein staan om 12.00

uur (op het heetst van de

dag) lekker nat gespoten. Ook

het wegdek profiteerde mee.

Zou de plantsoenendienst

een maandagochtendgevoel

hebben gehad tijdens het

plaatsen en afstellen van de

sproeier?

Cfc
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Politiek Interview met wethouder OPZ:

Marten Bierman

De ouderenpartij (OPZ)

heeft in de persoon van

Marten Bierman een hoop

kennis, inzicht en bestuur-

lijke ervaring naar

Zandvoort gehaald. De 66-

jarige ingenieur, weten-

schapper en deskundige op

het gebied van ruimtelijke

ordening, heeft talloze boe-

ken en rapporten op zijn

naam staan, was oprichter

en voorzitter van de

Vereniging van Behoud

IJsselmeer, is onafhankelij-

ke lid van de Eerste Kamer geweest en heeft in tal andere zaken

een hand gehad. Het belangrijkste voor Zandvoort is natuur-

lijk zijn functie als wethouder. Wie is Marten Bierman en wat

drijft hem om na zijn pensioen toch een baan als wethouder

van onder andere Ruimtelijke Ordening, Personeel en

Organisatie aan te nemen.

Door Lenna van den Haak

Ja u leest het goed, Marten

Bierman was al met pensioen

toen hij gevraagd werd door

OPZ om bij de partij te komen,

met uitzicht op het wethou-

derschap. "De functie trok me
erg aan om van een groot pro-

ject als de Midden boulevard

iets heel moois en waardevols

te maken. Verder is Zandvoort

omringd door natuur en dat is

een groot goed. Dat is ons

goud en daar moet zo goed

mogelijk mee omgegaan wor-

den", vertelt Bierman van ach-

ter zijn bureau op zijn werk-

plek.

Bierman staat bekend om zijn

donkergroene kleur. Hij vindt

dat de planeet met zijn

natuurlijke hulpbronnen het

belangrijkste is en dat wordt

door veel partijen vergeten.

"Zonder lucht en water is de

mens nergens en daar moeten

we voorzichtig mee omgaan.

Helaas kijken veel politieke par-

tijen alleen maar naar de ver-

deling van welvaart in de

samenleving en niet naarde

natuur die het voortbrengt",

legt hij uit. Dat is ook een van

de redenen waarom Bierman

zijn eigen politieke partij

'Groenen'oprichtte in dejaren

tachtig. "Er was nergens een

partij waar ik me in kon vinden

dus dan richtte ik er zelf maar

eentje op", glimlacht hij. En dat

is Marten Bierman ten voeten

uit, als iets in zijn ogen beter

kan zelf de verantwoordelijk-

heid nemen en in actie komen.

Zo heeft hij zich ingezet voor

het behoudt van het

IJsselmeer, waar hij jaren heeft

gewoond met zijn vrouw en

kinderen. "Ik ben een oorlogs-

kind en ben opgegroeid met

de wederopbouw. De hele

samenleving moest opnieuw

uit de grond gestampt wor-

den. Dat gevoel van samen-

werken aan een betere samen-

leving zit heel diep in mij",

vertelt Bierman als we terug-

kijken op zijn jeugd.

Waarschijnlijk is ook in zijn

jeugd de passie voor bouwen
en architectuur opgelaaid. Na

in dienst gezeten te hebben

ging Bierman naar deTU in

Delft om daarvoor architect te

studeren. Tijdens zijn werk als

architect kwam hij erachter

dat alleen bouwen niet veel

zoden aan de dijk zet. "Je moet

al een visie hebben over hoe de

samenleving er over twintig

jaar uit ziet en daar moetje de

ruimte naar benutten en

gebouwen naar bouwen. Er zit

een hele maatschappelijke

kant aan."Wat Bierman ook

trok aan de architectuur is de

schoonheid van de gebouwen

zelf. Het mooie combineren,

met zo functioneel mogelijk de

ruimte en de gebouwen
benutten.

Zo ontwikkelde hij zich als

beeldend kunstenaar. Zijn

kunstwerken als graficus heb-

ben in dejaren zestig in een

overzichtstentoonstelling

gehangen van het Stedelijk

museum in Amsterdam. "Ik

was er heel goed in en heb

zelfs mijn studiekosten ermee

kunnen betalen. Maar ik wilde

meer, daarom heb ik de keuze

gemaakt om mijn andere kwa-

liteiten in dienst te stellen van

de maatschappij. Het klinkt

heel edelmoedig, maar zo zit

ik in elkaar. Het heeft allemaal

te maken met de tijd waarin ik

ben opgegroeid", beredeneerd

de aimabele wethouder

bescheiden. Dat hij veel voor

de Nederlandse samenleving

op planologisch gebied heeft

betekend is duidelijk, nu is het

aan de gemeente Zandvoort

om deze kennis en zijn enthou-

siasme te benutten.

Managementwisseling in NH Zandvoort

Per i ju li is Sander Creemers als

Operations Manager in NH
Zandvoort begonnen. Deze

nieuwe verantwoordelijke voor

het NH hotel aan de kust was

voorheen Rooms Division

Manager van het congreshotel

NH Leeuwenhorst in Noord-

wijkerhout, en heeft er veel zin!

"NH Zandvoort is een hotel met

een ongekend aantal mogelijk-

heden. Het is een 'all round'

hotel, ideaal voor de zakelijke

markt met haar trainingen en

vergaderingen, maar ook uiterst

geschikt voor toeristen die voor

het strand, circuit of om te fiet-

sen komen"aldus Creemers. "Ik

zie in het bijzonder toekomst in

de regiofunctie van het hotel."

Het a la carte restaurantTethys

en het grote lounge terras,

gecombineerd met een zeer

gemotiveerd team biedt zeer

veel mogelijkheden voor de

regionale markt van Zandvoort.

Volgende maand zal deze krant

een uitgebreid interview publi-

ceren met de nieuwe manager,

Sander Creemers.

Juf Grimberg stopt ermee

Bijna had zede veertig jaarvol gemaakt.' Juf' Coby Grimberg gaat

de openbare basisschool 'De Duinroos' verlaten. Noodgedwon-

gen, want ze zou best nog wel die veertig vol willen maken.

Vorige week donderdag kreeg

zij een afscheidsreceptie aan-

geboden waar veel collega's en

oud-collega's aanwezig waren

om haar het beste te wensen.

Juf Grimbergen is bijna veer-

tigjaar geleden in Amsterdam

begonnen maar al na vier

jaar verhuisde zij naar de

Plesmanschool. Uiteindelijk is

zij 36 jaar aan de openbare

basisschool verbonden ge-

weest en heeft ze veel kinde-

ren groot zien worden.

Restaurant de Albatros

verzorgt netwerklunch

Eigenaar Richard van Goor had afgelopen maandag een aantal

van zijn collega's uit de regio uitgenodigd om in 'zijn' Albatros

een lunch te komen nuttigen. Het was zijn bedoeling om de

banden tussen de diverse chefs en eigenaren van de wat bete-

re bedrijven eens een beetje aan te trekken.

Van Goor: "Door de drukte zien

we elkaar veel te weinig en

hebben we dus niet de gele-

genheid om ideeën uit te wis-

selen en wellicht iemand

ergens mee van dienst te zijn.

De bedoeling is om gezellig

met elkaar te eten en te drin-

ken, te praten over ons vak en

iedereen de gelegenheid te bie-

den om met andere restaura-

teurs en hun chefs in contact

te komen."

Uitgenodigd waren 46 restau-

rants uit de verre regio, tot aan

Loosdrecht aan toe. En ze kwa-

men! Sterrenzaken en de'min-

dere'goden hadden afgevaar-

digden gestuurd. Circa 60

personen hadden de gelegen-

heid aangegrepen om naar

Zandvoort te komen en het

was één feest van herkenning!

De culinaire gasten lieten de

lunch, met veel vis en schaal-

dierspecialiteiten, zich goed

smaken en menige relatie werd

aangehaald. Van Goor was dan

ook na afloop een gelukkig

man die zijn 'netwerk' behoor-

lijk heeft kunnen uitbreiden.

ZIE OOK: WWW.QRANJEHOF-ZANDVOORT.nl



rant niet ontvangen
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

i

Mie 3ori5l!

Take Five
Hf^BfcUMTF !" I I Til II MU AU JM

Swingende én tropische

dansfeesten in

Take Five aan Zee

ZONDAG 23 JULI, 13 & 27 AUC.

MODERNE- EN MUZIEK UIT

DE '70, '80 EN '90

Meer informatie op
www.tfaz.nl en

www.swincsteesjun.nl

Boulevard Pau lus Loot 5

Zandvoort Zuid, 023-5716119

Heinekens

ƒ NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

Oehakt steak

Spies

Schnitzel

Oiros

Salade, Tsatsiki saus enpita hrood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

ZARAS
C1IEIJ1 ÏTJCl ftU [J.ITEN

Caié Restaurant

Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31 /

Tropicana festival belooft

heet spektakel te worden!

Op zaterdag 29 juli vindt 's avonds in het centrum van Zandvoort

weer het Tropicana festival plaats. Op verscheidene podia zul-

len meerdere tatijns-Amerikaanse bands van diverse pluima-

ge hun swingende muziek over de mensen uitstorten. Gezien

de ervaring van de afgelopen jaren zal het publiek zich laten

inspireren door het opzwepende ritme en menigeen zal mee-

swingen alsof het hen te heet onder de voeten wordt.

Vanaf 20.00 uur tot midder-

nacht kan het publiek zich

laten meevoeren op beelden

en klanken die zullen doen

denken aan het spektakel

van het carnaval in Brazilië.

Zo zullen er onder andere

optredens zijn in het midden

van de Haltestraat van de

Braziliaanse band Sambatula,

een 12-mansformatie die

de originele Samba ten

gehore brengen. De muziek

wordt visueel ondersteund

met schitterende danseressen.

De levensvreugde stroomt

over in de ritmische danspas-

sen van deze prachtige dames.

Zandvoort zou echter Zandvoort

niet zijn als er niet ook aan de

kleintjes gedacht zou worden.

In samenwerking met het loka-

le radiostation ZFM wordt er,

tevens op de locatie midden

Haltestra at, van 18.30 tot 20.00

^^g| L
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een kinderdisco georganiseerd.

Fantastisch voor iedereen om
naar te kijken, ook als men geen

kroost heeft. Dansen zoals het

ons door moeder Natuur is inge-

geven en die we onder invloed

van vadertje Tijd nog wel eens

dreigen te vergeten.

Tussen de hoofdacts door zal

op elke locatie stilte geen ruim-

te krijgen om zijn plek in kun-

nen nemen. Daar is op dit

heetste festival van het jaar

geen ruimte voor. Op het Kerk-

plein wordt tussen de pauzes

van de allround zevenmansfor-

matie salsaformatie Barito.een

optreden verwacht van een

Brass band. Dat belooft een

interessante mix van culturen

te worden. Op het Dorpsplein

zal de band Harvey and friends

zijn beste Salsa beentje voor

zetten. In Zandvoort is altijd

plek voor mensen met veel

gezellige vrienden. Helemaal

als ze ons een onvergetelijke

avond zullen bezorgen. Op het

Gasthuisplein maakt Salsa DJ

met percussie band zijn

opwachting en vanaf 22.00

uur slaat DJ Sidney Samson
met percussie formatie zijn

slag in de Haltestraat.

Kortom, het organiserende

comité van Stichting Zandvoort

Evenementen Promotie heeft

weer zijn uiterste best gedaan

om Zandvoort 's plek als meest

swingende badplaats van

Nederland te bevestigen.

Kermis weer terug op oude stek
Tien dagen Oud-Hollands vertier

Terecht wordt er wel eens gezegd dat de kermis het grootste,

gratis toegankelijke, openbare pretpaleis van Nederland is. Ook
Zandvoort kan zich opmaken voor enkele dagen van puur

Hollandse vermaak. Van vrijdag 21 t/m zondag 30 juli zal de ker-

mis zijn kamp opslaan op parkeerterrein Paddock 3 van Circuit

Park Zandvoort.

In no-time worden ruim der-

tig zaken opgebouwd. Voor de

oudere jeugd staan een auto-

scooter, Spookhuis en

CakeWalk klaar. Voor de jon-

gere kermisgasten staat er

natuurlijk een Draaimolen

opgesteld. 'Altijd prijs' geldt

voor de kleinsten bij de

Lijntrek en Eendjes vissen.

Leuk voor hen isookdeAqua

Blasta. Bij deze laatste attrac-

tiefungeren de kinderen als

echte brandweerlieden.

De behendigheid kan doorde

volwassenen worden getest

bij de Grand Pusher, Jackpot

en de Lucky C ra nes. Bij Van

Gogh's Tekenstudio kan in

razend tempo een karakteris-

tiek portret worden gemaakt!

De oliebollen kraam, suiker-

spin- en popcornverkoop en

snoepkraam zorgen voor het

stillen van de hongerige

magen en de lekkeretrek.

Clown Bassie

Zaterdag 22 juli en zaterdag

29 juli wordt er een voor

Zandvoort unieke vuurwerk-

show gebracht. Rond de klok

van 22.30 uur zal de skyline

van Zandvoort worden ver-

licht door deze geweldige

shows.

Dinsdag 25 juli en donderdag

27 juli is het Eurodag. Dit

betekent dat alle draaiende

attracties dan voor slechts

één euro per persoon per rit

beschikbaar zijn. Als dat geen

goedkoop kermisvieren is!

Vrijdag 28 juli komt Clown

Bassie naar de kermis in

Zandvoort. Vanaf 19.00 uur is

deze kindervriend aanwezig

op het kermisterrein om van

alles aan dejonge kermisbe-

zoekers uit te delen, zoals

vlaggetjes en buttons, maar

natuurlijk ook gratis kaartjes

voor de kermis!

Openingstijden

De kermis is dagelijks ge-

opend van 13.00 tot 23.00 uur
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Toerist van de week

ƒ

Zaterdag rond middernacht komen er drie jongens aan mij

vragen waar het 'leuk' is. Ze bedoelen, waar in Zandvoort een

discotheek is voor 18 jaar en ouder.We staan voor café Oomstee,

maar dat lijkt de jongens niet echt wat voor hun leeftijd. Ik wijs

ze de weg naarde Scandals, Danzeeen Chin Chin en ze volgen

mijn instructies. Plotseling besef ik me: Toeristen! Ho. Wacht.

Even een interviewtje. De toerist van deze week is Dave van Ee.

Door Stephanie Vork

Dave heet eigenlijk Davy,

"maar iedereen mag Dave zeg-

gen". Hij is 18 jaar, werkzaam
bij een cateringbedrijf en komt

uit Stroe.Waar? Stroe. Ligt in

Gelderland, een dorp in de

gemeente Barneveld, ergens

tussen Amersfoort en Apel-

doorn. Samen met acht vrien-

den verblijft Dave een weekje

De acht vrienden komen in

Zandvoort hun vakantie vieren,

omdat het aan de kust is. Maar

ja, er zijn meerdere plaatsen

aan de kust, dus waarom nou

persé Zandvoort? "Hmm, ja

goeie vraag. In Scheveningen

heb je geen Center Parcs."0kay

En zijn er nog klachten over dit

dorp? "We missen beter open-

baarvervoer heen en weertus-

sen Haarlem. We willen daar

'Keten ' In Zandvoort

in Zandvoort, in een huisje in

Center Parcs. De jongste is Dave

en de oudste is 24 jaar. Ze ken-

nen elkaar omdat ze allemaal

bij dezelfde 'keet' horen. Het

fenomeen 'keet' is in de boeren-

dorpjes op het platteland erg

populair. In Noord-Holland ken-

nen wij dit niet echt. "Het

begint met hangen op straat

met een paar. Er valt helemaal

niks te beleven in de dorpjes

waar wij vandaan komen en

hangjongeren worden van

straat gehaald. Nou, dan begin

je maareen keet met z'n allen",

legt één van de vrienden van

Dave uit. En die keet is vaak een

stacaravan, ergens op het erf

van een boerderij.

graag nog een keer stappen,

maar dan moet je met de

taxi terug en dat is duur."

Misschien een idee voor de

TukTuk's?

Dave is zelf al meerdere malen

in Zandvoort geweest. "Sinds

mijn tweedejaar kwam ik hier

altijd met mijn ouders."Maar

de laatste keer dat hij hier was,

is alweer een tijdje geleden.

Dus het uitgaansleven in

Zandvoort moet hij nog ont-

dekken. Eén van de vrienden

kijkt op zijn horloge. Hij wil

feesten. Ik zet ze af voor één

van eerder genoemde disco-

theken en wens ze nog een

fijne vakantie.

OOGQOQODO
Ook voor alle zomergasten

alleen maar voordeel!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

«mat*** Met een ZandvoortPas wordt

winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

£1 h-KiiMMf
W^

'

-du ik !

inu
www.autob4driifzandwoort.nl
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Vakantie
Wy zyri er even t^sseruAit

t/m maandag 7 ax\§x\$U\s

Dinsdag 8 ax\§x\$U\s zyn wy weer open.

ttatastnint# &**kx>rt t*l.= aziKtf lid fo

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten «n inbraak-

beveiligingen met
eigen monfagedienst

bij U aart Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montere walgifli Politie KturmtfV Vfciltfl Wörtfcrï

P-iT
^ ELEK1

H, WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

cvrrf q rflitï L.1 a Iin

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

'Vaste planten en^
éénjarige ,

van Scolth&rgweg 1 Tel. S7 1 70 93

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel i

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1 1

1

2

3

1

4 1

1

5

6
1

1

7

8

9 1

1

Deze bon in gesloten envelop (met gepast conta

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

SVPEIkcijfe

it geld) afgeven bij:ö
'

ö J Tevens do

r
, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 1

OR U INTE VULLEN: '

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd. Telefoon

Chin-Chin bedankt

Jeffrey
Bas
Ronald
Sander
Lotte
Wokkie &
Rick de Kok

voor de ontzettend
gezellige avond!!!

tftf tftf tftf tftf tftf tftf tf

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

OHD dranken groot-

handel zoekt

Bezorg medewerker

leeftijd va. 21 jaar in

bezit van rijbewijs

Voor info 023-5738777

Gezocht:

Woonruimte voorwer-

kende vrouw. Vanaf 1

septemberte betrek-

ken. Max. €500. Bel 06-

11485196

OHD Dranken groot-

handel Zoekt

Assistent bezorger /

magazijn medewerker

Leeftijd va 16 jaar

Info 023-5738777

Garagebox te huur.

Tjerk Hiddesstraat

Zandvoort,

€95,- p.m.

Inl. 5714825, bgg.

5714170

Schoonheidssalon

Chez-Ans

Behandelingen met

biologisch

dynamische producten

van Weleda.

Tel. 5713196,

Flemingstraat 52.

Onderhoudsbedrijf

Rohde

Voor elke klus,

groot of klein.

Voor info:

023-5403144 of

06-3878 2747

of kijk op www.onder-

houdsbedrijfrohde.nl

l.b.v. KvKnr.

Gevraagd:

Handige jongen

± 17 jaar

voor de afwas(machine)

en keukenwerk-

zaamheden.

Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14

Tel.: 023-57121 02

Young girl finished her

studies and is looking

for a job as

receptionist

at a hotel.

Call: 06-23234940

(Co ra)

QGOOGGO
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Expositie in Lokale Kerken
Zandvoort heeft

kunst van niveau in

huis. Op initiatief

van de Lokale Raad

van Kerken wordt in

zowel de Protestant-

se als in de Katho-

lieke kerk een expo-

sitie gehouden van

kunstenaars uit de

regio. Een korte

beschouwing.

Door

Ton Timmermans

Kunstwerken en kerkelijke

milieu. Beide versterken elkaar.

De presentatievorm is over-

zichtelijk en weldoordacht,

waardoor de werkstukken aan

waarde winnen. Zo komen
schilderijen, foto's en wandkle-

den goed tot hun recht op de

neutraal wit geverfde panelen.

Het langgerekte gangpad in de

zijbeuk van de Agathakerk

zorgt voor een rustige sfeer

voor de werken met het cen-

trale thema 'Geloof, hoop en

liefde'. Beeldhouwwerken krij-

gen de nodige ruimte in de

abscis op en rond het voorma-

lige altaar. Ook staan er vanaf

aanstaande zaterdag objecten

in de Protestantse kerk. Mede
door de overvloedige lichtinval

is de sfeer rond de beeldhouw-

werken heel anders.

Van de objecten in de Agatha

kerk springt het beeldhouw-

werk 'Vrouwen bij het graf'

van Clementine van Polvliet in

het oog. Afhankelijk van de

lichtinval lijkt de albaststeen

schitterend te veranderen

van kleur en textuur. Ook 'De

engelenschouder' van Adrian

Meijboom kent een soortgelijk

effect. Uiteraard perfect past

in een kerkelijke omgeving het

beeld 'Meditatie' van Thea de

Rood e. Hoewel de wand kleden

van Corrie Wijnker enigszins

gedateerd zijn, geven ze mythi-

sche vergezichten, fantas ie rijk

geschilderd met behulpvan

pluizig wol. Het patchwork van

Riet Slegers laat veel aan de

fantasie van de kijker over. Het

schilderij 'De blijvende Drie-

Een heid' va n Nel Sandbergen

met daarnaast 'De Roos' van

Greetje Stam, tonen gloedvol

de teerheid van de bloem.

Zo worden in beide kerken nog

méér kunstwerken getoond en

zijn allemaal iedere zaterdag

te bewonderen. Het is alleszins

de moeite waard tijdens de

openingsuren te gaan kijken.

De Protestantse en de

Katholieke Agathakerk zijn tot

en met 9 september iedere

zaterdagmiddag geopend van

14.00 tot 17.00 uur. Uiteraard

is de tentoonstelling ook te

zien na afloop van een kerk-

dienst.

Ballesteros eregast bij KLM Open
De Spanjaard Seve Ballesteros is eregast op het KLM Open dat

van 10 tot 13 augustus wordt gespeeld op de Kennemer Golf &
Country Club. Naast de Spanjaard, die dertig jaar geleden als

19-jarige op de Kennemer zijn eerste internationale overwin-

ning boekte en daarna uitgroeide tot een fenomeen in de golf-

wereld, staan ook topspelers als Colin Montgomerie en lan

Woosman op de deelnemerslijst.

Volgens toernooidirecteur Daan

Slooter kan het toernooi, dat na

vele jaren in Hilversum en

Noordwijk te zijn verspeeld nu

weer terugkeert naar Zand-

voort, rekenen op een sterk

deelnemersveld. Daarin zullen

vele kanshebbers op deelname

aan de Ryder Cup proberen zich

te kwalificeren voor dit interna-

tionale topevenement dat een

paar weken later op het pro-

gramma staat.

Naast de al genoemde toppers

staan op de voorlopige deelne-

merslijst de Nederlanders

Maarten Lefeberen Robert-Jan

De rksen, terwijl ook deelname

van de Spanjaard Gonzalo

Fernandez-Castano en de

JapannerTongchai Ja idee vast

staat. Het deelnemersveld zal

na het British Open nog wor-

den aangevuld. Opvallend is ook

de komst van Paul Broadhurst,

de voormalige Ryder Cup spe-

ler die momenteel de nummer
negen is van de EuropeseTour.

Bijprogramma

Rond de wedstrijddagen is een

uitgebreid programma samen-

gesteld, dat op zaterdag 5

augustus van start gaat met

Celeb-Am toernooi. Daarin zul-

len bekende Nederlanders als

Freek de Jonge, Antonie

Kamerling, Johnny de Moljr.jan

Joost van Gangelen,FlorisJan

Bovenlanderen god-old Barry

Hughes teams aanvoeren die al

golfspelend geld bijeen zullen

brengen voor drie goede doe-

len, namelijk Wereld kinderen,

Nationaal Fonds Kinderhulpen

Circus Elleboog, die onder-

steund worden door de drie

hoofdsponsors van het toernooi

KLM, Fortisen KPMG.

Vanafdinsdag8 augustus is er

ook het nodige te doen voorde

jeugd, die tijdens de toernooi-

dagen op een ludieke manier

kan kennismaken metdegolf-

sport. Naast de NOS besteed

ook de Zandvoortse omroep

ZFM met de speciale evenmen-

tenzender KLM Open Radio

aandacht aan het grootste golf-

evenementvan Nederland.

De organisatie heeft in samen-

werking met de gemeente

Zandvoort veel aandacht be-

steed aan de doorstroming en

het parkeren van auto's.

Verkeersbegeleiders zullen het

verkeer naar de parkeerplaat-

sen leiden vanwaar met shut-

telvervoer de Kennemer Golf

en Country Club bereikt kan

worden.

<5k

Jeugdige acteertalenten in

Protestantse kerk

"Op een keer had Jozef een droom." In de Protestantse kerk

draaide het om de hoofdfiguur Jozef uit het Oude Testament.

Afgelopen zaterdag lieten Zandvoortse jongeren zich van hun

beste kant zien. In een musical onder leidingvan Maaike Kappel

was er heel wat acteer- en zangtalent bij elkaar.

Door Ton Timmermans

"Moeten jullie nu eens horen

wat ik heb gedroomd," zegt

Jozef. Het acteren van de twin-

tigjongeren komt geloofwaar-

dig en authentiek over. De

voortdurend wisselende scè-

nes worden met veel flair

gebracht. Af en toe springt er

een talent bovenuit waar de

toneelwereld best mee verder

zou kunnen. Zeker met de hila-

rische scène van de farao spat

het acteerplezier van de plan-

ken. Ongetwijfeld zal bij de

repetities met name dit

gedeelte voor de nodige voor-

pret gezorgd hebben.

Hoewel de toneelteksten met

kracht en overtuiging worden

uitgesproken, blijven ze jam-

merlijk in de kerkruimte

'hangen'. Doordat de geluids-

installatie duidelijk onvol-

doende is, zijn de teksten en

de liederen in het midden van

de kerk helaas onverstaan-

baar. Toch blijven de toehoor-

ders alles aandachtig volgen.

Immers, veelal staat hun zoon,

dochter of kleinkind op het

toneel.

Het verhaal begint bij het

einde: het overlijden van de

hoofdpersoon Jozef. In zogehe-

ten flashbacks wordt terugge-

keken op gebeurtenissen in

het leven van de oudtesta-

menttaire figuur. Hoewel het

verhaal eeuwenoud is, blijkt

het taalgebruik in het toneel-

stuk te zijn aangepast aan de

hedendaagse jongerencultuur.

Alles prettig doorspekt met

vlotte melodieën zoals het

stichtelijke lied als 'Loop niet

uit de pas, maar in de maat'. De

gezichten staan extra gecon-

centreerd wanneer op elegant-

aandoen lijk manier enkele bal-

letpasjes worden uitgevoerd.

De goede onderlinge verhou-

dingtussen dejongeren blijkt

al uit het feit dat ze elkaar

waar nodig corrigeren en

ondersteunen. Uiteindelijk

bedankt de goed gevulde kerk

met een fluitend en onstuimig

applaus.

Nieuw kantoor voor
makelaar Greeven

Vader Rob en zoon Timo G reeven hebben afgelopen vrijdag

in de Louis Davidsstraat een nieuw kantoorpand in gebruik

genomen. Na een verbouwing kunnen ze nu hun klanten in een

moderne behuizing ontvangen.

En die klanten, en bekenden, was dan ook een zeer druk

waren vrijdag naar de Louis bezochte receptie.

Davidsstraat gekomen om De Zandvoortse Courant

de beide heren te feliciteren wenst ze veel succes voor de

en voorspoed te wensen. Het toekomst!

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week ZandvoortPas

Donderdag 20 juli t/m woensdag 26 juli

Malse Ierse Kogelbiefstukken

3 stuks €6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boiMng «n uw vakantie!

\rrMg™» de vwifWBarqfon

iMdiwartgiHivaAH i\

^toerkoop.nl 3fi

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
nmmnmn]
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

La«,™M4o.Tflli|

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Koene Qeanrng ServicQ KL S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

bloemen öcjh zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Aa t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

6V
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

ON NO Vfth MIDDELKOOP

['FOTOGRAFIE
HPOflTAÉti- EVINEJKNTEN FQCTHTTEH

iQ'ülferlmgvMr

Dp cursus digitale fotografie*
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CETCaFE

De Heeren

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

M6MEHU7,
hel. gfosMJn

Maandag i/rti vrijdag

met zamwihhhpas

(KM-S7340ÜI

geerling

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Genden en accu service

7 degen per week I

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

FOTO MENNQ GORTER
Analpsg *n OvU» U#i»<r k*n h* 0^n*f <

Gratis
Een wegwerpcamera i wv n»

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Ui Kon» - Zkvtoen « lm üll ïTïMOd
nrlig Lm jjAM-ZJif wuf fi 30W

ww w.fotom Rnn ogor tir r.n I

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

I Elke

zaterdagavond

Karaoke!
Onder het genot van o.a.

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje
gratis!

Haltestraat 44
(023)5716816

_flSsp#iïS^pBSsF_

LV.nii.vri iiiTJi lUMIiAf «Tl JJi.' 7TF

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van €95,- voor €85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

lemende

ied rijven

i alfabetische

volgorde)

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en

schilderijen is binnen!
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

[JVieuw
nnnenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

• gratis cadeautje

voor pashouders

e ^/Jncbende Strandweg

Gewichtsbeheersing met voedingsadviezen en -supplementen.

U kunt binnen een week starten. Inclusief: Gratis iedere 2 weken
geavanceerde metingen van uw lichaamssamenstelling.

Voor pasleden: 2 heerlijke eiwitrijke tussendoortjes (nootjes en chocola)

en de nieuwste energiedrank met maar 9,5 Kcal.

Bel voor een vrijblijvende afspraak:Adèle Schmidt (Herbalife Pure & Simple)

Gewichtsconsulent en Welzijnscoach (sinds 1994) 0622249100 / 0235737267

www.pureherbal.nl • www.uwwelzijnscoach.nl

r/tiitY

Aanbieding:
10% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 10 -023 57145 93

G reeven

y^\fj Makelaardij o.g

_ I
10% korting voor

^" f^ ZandvoortPashouders op

^t^^^ een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10Yü korting op de

dagspeciats op

het krijtbord in

Cïrdes Restaurant.

Gasten van Circles

Restaurant hebben

altijd gratis entree.

Zandvoctr E?n monie qdegenheïd ant uitte cann, \te\.\.\wi—3tm
t«INÜ
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Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De tachende Zeerover - Badhuisplein

Lauret & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaieis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

ciaalzake

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

zorgingen vrije

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

i/onen en onderhoud

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week

3{eatFier
Aanbieding voor pashouders

Actie:

2e artikel halve prijs

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maanden juli en augustus:

10% korting op
zonnebrillen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

\TUKju

ENjay
In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee

€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit

Bel 06 -48 111 666

;* Maand juli op

vertoon van de pas

*Tji 3 gangen menu

fïwypl Kopje soep

rü*jjrrk| Hoofdgerecht naar

ïjlhHKI 1<eUZe

Raadhuisplein 1
KoPJ e koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14 '50 P-P-

^öoudcm'P
Aanbieding voor pashouders

io% korting op

permanent make-up
Zeestraat 56 06-54640714

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

c^ineM - jflpdtts - vaök RwtdMTJHi

- WOK PALACE
Voor de Pashouders: Op maandag, woensdag en

donderdag op vertoon van uw pas:

Bij het kinderbuffet:

gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet:

Gratis lfles huiswijn naar keuze (min. 4 pers.)

Openingstijden:

ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Voortaan dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort WS
-r„i mi .«•« ^ «-> , Fax . 023-573 55 61 * >

SF&LiLights
Iemand bedanken, feliciteren of verrassen?

Zet hem/haar eens in de spotlights!

Spotlight €io,- Met ZandvoortPas: €5,-

Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse Courant nummer 29 • 20 juli 2006

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactiehet

met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Reactie op briefMark Sjerps

Mark Sjerps is boos, Mark

Sjerps is heel erg boos. Zo

boos dat ik, als boulevard

bewoner met "mijn beperkte

blik welke volgens de kunste-

naar niet verder reikt dan de

einder", mij geroepen voel

om een reactie te geven.

Beste Mark,

Het College heeft o.a. de taak

om het beleid op het gebied

van Kunst en Cultuur een dui-

delijke en feitelijke invulling

te geven schrijf jij. En dat is

nou precies wat ze gedaan

hebben! Beelden zijn prachtig

op pleinen, in musea, in ker-

ken, voor kerken, in parken,

aan een vijverrand, maar dus

duidelijk niet prominent aan-

wezig in de zeereep (op de

Loeres van E. van Tetterode na

dan, die staat er nog wel-i).

Graag wil ik als bewoner van

de Boulevard Paulus Loot even

reageren op de ingezonden

brief die vorige week in uw
Zandvoortse Courant heeft

gestaan, over het beeld The

Seas ofShe.

Kennelijk wonen ook aan de

boulevard mensen die conse-

quent overal maar op tegen

zijn, zeuren over een beetje

muziek van de strandtent-

houders die hun omzet moe-

ten maken op de drie

weekeinden die de zandvoort-

se zomers vertegenwoordigen,

en alle zich zelf aangeprate

overlast die dat zou veroor-

zaken. Persoonlijk ben ik er

van overtuigd dat deze groep

schreeuwers zoals altijd zwaar

Kunst op de Zuid-Boulevard!

"Bewoners van de Boule-

vard Paulus Loot dwarsbo-

men het plaatsen van de

bronzen sculptuur van de

Zandvoortse kunstenaar

Mark Sjerps", dit bericht

meldde de Zandvoortse

Courant. De bewoners, van

wie niemand bereikbaar

was voor commentaar, heb-

ben hun advocaat ingezet

Beelden horen niet in de zee-

reep, noch andere zaken als

reclame, plassende toeristen,

gsm masten, afval, etc. Ik zal je

misschien een illusie ontnemen

beste Mark, maar de massatoe-

rist die Zandvoort bezoekt, kiest

daarm ee ook duidelijk voor de zee,

het strand en de daarbij beho-

rende geneugten. Wanneer zij

dan eindelijk de boulevard berei-

ken en voornamelijk etend en

bellend langs de boulevard lopen

te sloffen, willen ze maareen ding

en dat is zo snel mogelijk een plek-

je op het strand vinden. Jouw

kunstwerk verdient vast beter.

Verder begrijp ik heel goed dat

de bewoners van nr 37 niet ver-

plicht tegen jouw kunstwerk,

hoe prachtig het ongetwijfeld is,

aan willen kijken. Kunst is

namelijk ook de kunst van het

kiezen. Als men kunst wil zien

heeft de Gemeente, met behulp

van onze kunstminnende en

kunstmakende medebewoners,

voldoende mogelijkheden gec-

in de minderheid zijn, zodat ik

mij geroepen voel daar nu eens

weerwoord aan te geven.

Overlast van muziek is niet aan

de orde, als je op de boulevard

gaat wonen weet je wat je te

wachten staat. De staat van de

verwaarloosde boulevard kan

in de verste verte niet wedijve-

ren met andere badplaatsen in

Europa en daarbuiten. De

gemeente is best welwillend

om daar wat aan te doen,

maar met zoveel gezeur van

een enkeling zakt de moed hen

ook in de schoenen. Neem nou

de discussie over het kunst-

werk, waarmee in mijn ogen

eindelijk een lans wordt gebro-

ken en een begin gemaakt aan

het opwaarderen van de boule-

om kunst van de kust weg te

houden! Gekker moet het echt

niet worden: wie wil nu ver-

eenzelvigd worden met zulk

negativisme van l, 2 (of mis-

schien 3?) kunstbarbaren, die

als pure negativoos er altijd

op uit zijn om zichzelf en hun

micro belangen ("de waarde

van mijn huis") te laten gelden?

Sjerps c.s.: Wij willen graag

jouw creatie in ons gezichts-

veld, dat WEL breed genoeg is!

reëerd om aan deze behoefte te

voldoen. Zandvoort, zee en dui-

nen zijn onlosmakelijk met

elkaar verbonden. Daarom is

een ongerepte zeereep ook een

stukje cultureel erfgoed.

Ik begrijp je frustratie maar het

is niet fair om door middel van

deze brief een deel van de

Zandvoortse bevolking af te

schilderen als cultuurbarbaren

met een beperkte etc, etc. Je

eindigt met een soort state-

ment, waarin je spreekt van

"eigenbelang, gegijzeld door de

terreur van angst". Termen die

bij mij in deze tijd hele andere

associaties oproepen, je zou het

ook zo kunnen formuleren:

"er zijn twee manieren om
van kunst te houden. De ene is

er niet van te houden, en de

andere is er op een verstandige

manier van te houden."

Met vriendelijke groet,

A/l. Balledux - Kust en kunst

liefhebber

vard. Wat zou het niet prachtig

zijn om om de wo meter een

fraai beeldwerk aan de boule-

vard te plaatsen, waarmee de

motivatie ook zal toenemen

het straatmeubilair en de

verkeersituatie eens nader te

beschouwen.

Al met al een oproep aan de

gemeente, laat de schreeuwende

minderheid voor wie ze is, maak

van ons dorp er een met allure!

Uiteindelijk is dit, in de basis, het

mooiste dorp aan de kust.

Een bewoner van de boulevard

Paulus loot (naam bekend bij

deze krant)

De redactie heeft deze brief

ingekort. De integrale versie is

op te vragen bij de redactie.

Kan de door ons allemaal

gekozen gemeenteraad er nu

voor zorgen dat iedere

Zandvoorter en alle toeristen

die op onze boulevard wande-

len, binnenkort kennismaken

met The Sears of She (of van

ons Zandvoorters?).

Jack Groesbeek

Margreet Ras

Boulevard Paulus Loot 37

Zandvoort

Geachte redactie.

Twee dingen vielen mij op in de

krant van vorige week, name-

lijk het voorpagina artikel over

de TukTuk & strandbus en

nieuws in uw eigen Oog & Oor

rubriek, betreffende het gedo-

gen van poepoverlast door

honden.

Eerstens de TukTuk en strand-

bus. Deze laatste was vorig jaar

al een mislukking en de nu klei-

nere bussen dreigen hetzelfde

lot te ondergaan. De ramen

van de kleine bus zijn donker

gekleurd zodat in het voorbij-

gaan bijna niet te zien is dat de

bussen overwegend leeg zijn

en de chauffeur alleen zichzelf

rondrijdt. Het vreemde is daar-

bij dat je b.v. vanaf het

Stationplein niet met deze

(lege-) bus mee kan rijden naar

de admiralen buurt en NH
hotel bij het circuit met beta-

ling van een ritkaart van con-

nexxion. Dan wordt je

verwezen naar de normale

busverbindingen. Nu dus de

TukTuk erbij. De passagiers

kunnen vanaf station naar zui-

derstrand en of Bloemdaalse

strand. Een ritje van ca. tien

minuten, dus de bestuuurder

kan er zes per uur doen. Ik denk

dat een kosten/baten analyse

zal uitwijzen dat dit beslist

geen goudmijn is en het TukTuk

gebeuren in het meest optimis-

tische scenario quite zal spelen.

Derhalve verbaast het mij dat

er weer in de subsidie pot

gegraaid wordt: n.l. € 154.739.

Als je maar een ludiek ideetje

hebt is kennelijk niets te dol.

Vervolgens de poepoverlast.

Mensen, zo kunnen we onder-

Geachte redactie,

In uw editie van 13 juli 2006 is

in het artikel Verbaal vuur-

werk in commissie Raadszaken

(pagina 3) een journalistieke

regel ernstig geschonden.

Verslaggeving en commen-
taar dienen duidelijk geschei-

den te zijn en horen dan ook

niet bij elkaar in een artikel.

Zinsneden als "De gewoonlijke

tegenstanders van de vooruit-

gang van Zandvoort" en Als de

andere fracties voet bij stuk

houden zal. ...etc) horen niet

thuis in een journalistiek ver-

scheiden, zijn tegenwoordig

weinig discipline aan te

leren. Dit kan men zien aan

de grote hoeveelheid rotzooi

welke iedere dag wordt ach-

tergelaten in en rondom het

dorp. Geen "HOND" die daar

een artikel aan wil wijden of

de vervuiler erop aanspreekt.

Nu verwacht men van de

ongedisciplineerde bazen

dat hun honden dit van

nature wel hebben en op

commando "poep hier" hun

drol in de goot deponeren. In

het dorp is geen fatsoenlijk

stuk plantsoen of groen-

strook waar een hond kan

uitlopen (en dat wilzo'n

beest van nature wel eens).

In de zuidbuurt kun je nog

relatief gemakkelijk de dui-

nen in met je hond. Echter

aan de Noordboulevard

heeft de plantsoenendienst

er voor zorg gedragen dat de

honden vrijwel niet meer

langs de zeereep kunnen

lopen omdat er nu struiken

zijn geplaatst, ten koste van

het helmgras. Dit om te

voorkomen dat de ongedisci-

plineerde strandbezoeker

direct de zeereep afloopt en

beplanting beschadigt ipvde

reguliere strandafgang

gebruik te maken. Het innen

van hondenbelasting bete-

kent niet alleen een aan-

schaf van een mechanische

poepzuiger, maar ook een

voorziening van een parkje/

plantsoen en groenstroken

in het dorp waar zowel mens

als dier plezier van hebben.

Met vr. groet

R.A. Busé

B. van Alpenstr. 57

2041 KD Zandvoort

slag van een vergadering,

doch slechts in een com-

mentaar. Mij is al eerder een

goedgezindheid van de re-

dactie jegens de gemeente

opgevallen. Het zal toch

niet zo zijn, dat door

gemeentelijke advertenties

de onafhankelijke journalis-

tiek in het geding is, mag ik

hopen. Graag zag ik deze

brief als ingezonden stuk

geplaatst.

Met vriendelijke groeten,

Tom Hendriks

Burg. van Fenemaplein 2-605

2042 TA Zandvoort

£>



1500 Zandvoorters

bekeken tentoonstelling

De tentoonstelling van kinderschilderijen in de kof-

fieclub van de HEMA heeft circa 1500 bezoekers

getrokken. Men kon via een enquêteformulier aan-

geven wat de beste 4 schilderijen waren.

Marianne Rebel met de winnaars

De tentoonstelling wordt

ieder jaar door de Oranje

Nassauschool in samen-

werking met de HEMA
georganiseerd en is een

gevolg van de schilderles-

sen die Marianne Rebel

ieder jaar weer geeft aan

de leerlingen van de

hoogste klassen. Dit jaar

was een lustrum jaar,

want het was de 10e keer

dat er weer schilderijen

van de leerlingen in de

koffieclub hingen. Rebel:

"Normaal gesproken heb-

ben we zes weken de tijd

en krijgen we circa 1700

formulieren terug. Nu

echter konden we door

omstandigheden maar4
weken exposeren en toch

kwamen er nog 1500 for-

mulieren binnen. Dat

geeft aan dat er veel

belangstelling is. Een

aantal werken is verkocht

maar het merendeel is in

eigen beheer gebleven.

De opbrengst zal naar

een goed doel gaan, dat

de kinderen zelf uitzoe-

ken."

Toen Rebel uitgesproken

was, kon schooldirecteur

Marevan Muiswinkel, ter-

wijl de kinderen een door

de HEMA gesponsord

ijsje nuttigden, de vier

prijswinnaars bekend-

maken.

De eerste prijs ging naar

Rowena Heesakkers (107

stemmen), de tweede

naar Emma Driehuizen

(80), de derde naar Jaap

v.d. Meij (78) en de vierde

naar Coco Da broek (72).

Zij kregen alle vier een

aandenken van de HEMA.

Kiteboard actie in

Zandvoort
Op zaterdag 22 en zondag 23 juli zal bij The Spot in

Zandvoort een spectaculair kiteboard evenement

plaatsvinden. Voor dit evenement is de hele natio-

nale kiteboard top uitgenodigd. Zij zullen in drie dis-

ciplines actief zijn: best trick, big air en slalom.

Kiteboarden is een sport

die in opkomst is en die

sterk tot de verbeelding

spreekt. Met hun vlie-

gers (kite) maken de

kiteboarders metersho-

ge sprongen met aller-

lei tricks. Het niveau in

Nederland ligt erg hoog.

Ruben Lenten uit

Noordwijk werd afgelo-

pen jaar tweede in de

worldcup. Helaas is hij

momenteel geblesseerd.

Zijn neef Kevin Langeree

werd in 2005 vierde

in de worldcup en staat

op dit moment tweede
in de overall ranking.

Tijdens de best trick con-

test wordt de beste trick

cnö

Samenwerken aan rendement

msi

RADIO TV

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00-12.00 uur

12.00 -18.00 uur

Klassieke muziek

Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
RA.DI4-TV KCHJflll-HltLL j

1
. 1 1.'

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

van de riders door de

jury gewaardeerd. Wie
de meeste jurypunten

behaald is de winnaar.

Bij de Big Air telt

met name de

hoogte en stijl

van de spron-

gen. Daarnaast

is er de slalom

waarbij de riders

een parcours

rond boeien

moeten varen.

Het wedstrijd-

programma
begint zaterdag

om 12.00 uur

en zondag om Foto: www.randyhereman.com

Filmprogramma
20 t/m 26 juli
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•^T 21 mrt. - 20 apr.

Je huis op orde? Dan kun je weer

aandacht aan andere zaken beste-

den. Het gaatje niet om mooie

spullen, maar vooral om de sfeer

en met wie je leeft. Met de juiste

lover kanje de hele wereld aan,

met de verkeerde word je depri.

Dus wat doe je?

*£ Stier

2i april - 20 mei
Het is mooi als je idealen kunt

combineren met geld verdienen.

Doen watje leuk vindt, iets waar-

bij je je nuttig voelt. Je bent geen

zwever, maar hebt ook genoeg van

alleen maar uiterlijke schijn.

Praktisch idealistisch dus. Daar

werk je nu aan.

Tweelingen

2i mei - 20juni
Uitdagingen en nieuwe plannen,

daar heb je geen moeite mee,

want je houdt wel van wat afwis-

seling op z'n tijd. Maar financieel

levert het (nog) niet altijd op wat

je wilt. Nog even geduld want er

komt een meevaller aan. Dat

wordt weer shoppen dus....

"^ Kreeft

21juni'
- 22juli

Maaktejeje aanvankelijk nogal

druk over je werksituatie, in de

loop van de week ben je wat meer

gerustgesteld en weetje beter

welke houding je moet aannemen.

Je familie en huiselijke omstandig-

heden zijn deze week van groot

belang.

Leeuw

23juli - 22 aug.

Heftige verliefdheid kan de aanlei-

ding zijn om een reisje te gaan

boeken. Even helemaal weg van

alle beslommeringen doet je goed.

Wil je misschien wat meer aan-

dacht aan yoga besteden? Let op,

net als eindelijk ontspannen bent,

wordenje kansen aangeboden.

Jjj^ry Maagd

23 aug. - 22 sept.

Lig je begin van de week nog met

iedereen in de clinch, halverwege

volgende week keert het tij en zijn

het vooral finaciële zaken die je

bezighouden. Door nu te leren vol-

gen de betere vooruitzichten van-

zelf. Dat zoekje ook!

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Kijk niet vreemd op als je last

krijgt van wisselende buien. Het

ene moment ben je blij met je

baan en je leven, het andere

moment krijg je het er benauwd

van en zou je het liefst overal van

weglopen. Hoe beter je weet

samen te werken, hoe meer ple-

zier je hebt!

3jQ". Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Dacht je nog datje een behou-

dend type was? Deze liefde wekt

anders al je nieuwsgierigheid en

je experimenteerlust op! Reizen

wil je nu graag, dus als het

even kan, ben je zo weg. Wees

niet te beroerd om voor iemand

op je werk in vallen.

Boogschutter

23 nov. -2i dec.

Het is tijd om wat meer aandacht

aan vriendschappen te besteden.

Je leert steeds beter dat je veel ple-

zier samen kunt hebben zonder

dat je je eigen vrijheid hoeft op te

geven. Het zorgt alleen maarvoor

een diepere band met dejuiste

mensen.

£•$£ - Steenbok

22 dec. - 20jan.
Je mag dan een zakelijke type zijn,

je merkt steeds meer hoe belang-

rijk relaties voor je zijn. Voor een

geliefde wil je zelfs je huis veran-

deren of zelfs van baan wisselen!

Maar dan wil je ook zekerheid en

vraagje van de ander een duidelij-

ke keuze.

gry , Waterman
2ijan. - igfeb.

Je verbaast je over de uiteenlopen-

de types die je nu aantrekt. Toch

lijkjeermetéénaanheteindvan

deze week wel erg goed te kunnen

opschieten! Zou dat nu ware lief-

de zijn, of had je die al lang?

Verrassingen zijn deze week niet

uitgesloten.

Vissen

^ 20feb. - 20 mrt.

Je ambitie is behoorlijk sterk en je

komt nogal fanatiek op anderen

over. Hiermee kun je ver komen,

maar je houding kan ook weer-

stand oproepen. Financieel krijg

je iets meer lucht door je inzet,

maar ook door veranderingen.

Nu de liefde nog!

De tien
In de zomer zijn droge

lippen niet te voorkomen

tenzij je de volgende top-

tien lipbalsems opsmeert.

Een ware verslaving...

1. H&M
Lipbalm Fresh Apple

€ 2,90

2. Hema
Pearly Gold SPE j € 1,20

3. Rituals

Eve's kiss € 6,90

4. Labello

Pearl&Shine € 2,89

5. The Body Shop

Bom Lippy € 4,-

6. L'Occitane en Provence

Anti-drying Lip ba lm

€7,-

7. De Tuinen

Natural lip balm € 2,99

8. Weleda

Everon SPF4 €3,95

9. Lancöme

Juicy Gelee nr.02 € 19,-

10. Garnier

Lipcocoon € 3,15

Waar is de Zandvoortse jeugd?

Dat vroegen de organisatoren van Pluspunt zich afgelopen

zaterdagavond af. Ruim 300 jongeren tussen de 16 en 22 jaar

hadden persoonlijk een uitnodiging gekregen om in Café De

Bierburcht mee te praten over de toekomst van Zandvoort.

Slechts 15 jongeren hadden hier gehoor aan gegeven. Lag het

aan de warmte dat de opkomst zo laag was, moest iedereen

werken of interesseert het de jeugd echt niet?

Met een groepje van 15 jon-

geren werd luidruchtig

gebrainstormd over Zand-

voort. Samen met een aan-

tal politici werd voorname-

lijk gediscussieerd over hoe

de badplaats aangenamer
kan worden gemaakt. Want
behalve uitgaansgelegenhe-

den als discotheken, kroegen

en het circus, is er niets voor

de jeugd. Op de vraag of

Zandvoort een plaats was

om in te wonen of meer een

toeristische plaats was, waren

de meningen verdeeld. Aan de

ene kant voelt iedereen zich

wel thuis in het dorp, het 'ons'

gevoel is sterk en iedereen kent

iedereen. Maar aan de andere

kant werd gezegd dat de prij-

zen van een woning veel te

hoog zijn en dat er alleen acti-

viteiten georganiseerd worden

voor toeristen.

Volgens de jongeren zou

Pluspunt een belangrijke rol

moeten spelen om meer din-

gen te gaan organiseren. En

dat alles dan in Zandvoort-

noord zou plaatsvinden, in het

nieuwe gebouw van Pluspunt,

is geen enkel probleem. Wat
tot nu toe wel een groot pro-

bleem is, is het bereiken van de

Zandvoortse jeugd. De aanwe-

zige jongeren zagen dat toch

anders. Mond op mond recla-

me is de beste manier om
zoveel mogelijkjonge mensen

te bereiken.

Verder werd besproken hoede

jongeren zelfde gemeente en

Pluspunt sneller en beter met

elkaar kunnen communiceren.

Want snel werd duidelijk dat

zowel de gemeente als Plus-

punt bezig zijn met projecten

waarvan de jongeren niet wis-

ten dat ze daarmee bezig waren.

Ondanks het geringe aantal

mensen was het alsnog een

geslaagde avond. Ideeën zijn

uitgewisseld en continuïteit

was het sleutelwoord van

de avond. Laat iedereen zien

en weten waarje mee bezig

bent, dan komen de initia-

tieven vanzelf.

De jongeren en politici

waren zo enthousiast dat er

gelijk een nieuwe datum is

geprikt voor een tweede

ontmoeting. Wil jij hierook

bij zijn? Kom dan vrijdag!

september om 20.00 uur

naar Pluspunt!

pluspunt

is»*'
wekijnsorg"'' rt
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Internetcafé 2

Het gaat geen gewoonte

worden maar ik wil graag

nog even terugkomen op

mijn vorige column.

Enkele dagen na publicatie

kwam er een mail binnen bij

de redactie van de krant.

Leuk om te weten dat ook de

dames van de Zandvoortse

bibliotheek mijn column

lezen!

De email die zij stuurden had

een ietwat beledigde toon.

Ik heb hun 5 prachtige com-

puters (met supersnel inter-

net) namelijk over het hoofd

gezien. Sorry daarvoor da mes,

ik ben eral te lang niet ge-

weest. In de bieb kan je dus

ook terecht mocht je geen

aansluiting hebben thuis.

Dat wil alleen niet zeggen

dat mijn internet'probleem'

is opgelost. De bieb is er om
boeken te lenen en lezen. Een

internetcafé is het zeker niet,

en daar doelde ik eigen lij kop.

Het Zandvoortse-internetca-

fé-idee kwam eigenlijk door

mijn vorige vakantie. Van

Frankrijk tot Bali... overal

waar ik op vakantie ben

geweest vond ik één of meer

van dat soort cafés. Een grote

ruimte waar ongeveer tien

tot vijftien computers staan

(altijd ruimte dus). Gelegen-

heid om te kopiëren, te faxen,

te bellen, kaartjes van het

dorp te kopen, wat andere

dingen zoals shampoo, snoep,

sigaretten en nog wat sou-

venirs of zo. 24 Uur open

gaat denk ik moeilijk hier,

vooral in de winter. Maar
van 9.00 tot oi.oouur moet

zeker wel lukken.

Een soort van buurthuis dus,

waar ook jongeren graag

komen. Lekker muziekje

binnen, frisdrankauto ma at,

snoepautomaat. Bij een

bezoek aan de bieb kun je je

stemvolume niet harder

laten klinken dan 2 en van

een bakkie koffie of thee uit

de automaat daar word ik

ook niet echt vrolijker. Dat is

dus het verschil.

Jullie vinden mijnfantasie

vast te groot en echt haal-

baar is het misschien niet.

Maar een leuk ideetje is het

zeker wel, toch?

J V.
McUs

£>



Van

SCHA1K
[ Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

ra
NVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Hogeweg 76/4

OPEN HUIS, zaterdag 22 juli 11.00 - 13.00 uur.

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden 3

kamerappartement op de eerste verdieping van

een kleinschalig complex. Eigen inpandige garage-

plaats en berging bevinden zich onder het gebouw.

Bouwjaar 1993. Lift aanwezig. Ind.: Entree; hal;

gang; L-vormige woonkamer (ca. 45 m2) met open-

slaande deuren naar het balkon, moderne open

keuken v.v. granieten blad en Siemens apparatuur;

slaapkamer (ca. 3,95x3,751^ met vaste kast en

balkon, slaapkamer (ca. 3,25x2,35171). Marmeren

vloer door het gehele appartement. Alle wanden

en plafonds pleisterwerk.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Fahrenheitstraat 55

In rustige en kindvriendelijke woonwijk nabij

duinen ligt dit goed onderhouden halfvrijstaand

woonhuis met garage en voor-, zij- en achtertuin

met achterom. Ind. begane grond: entree, hal,

toilet, gang met kelderkast, woonkamer (ca. 23

m2) met open keuken (v.v. gaskookplaat, koel-

kast en afzuigkap) en toegang naar de tuin. ie

et.: overloop, 3 slaapkamers; badkamer met

douche en wastafel; 2e et.: overloop; slaapkamer

met dakkapel; berging. Het pand is v.v. kunststof

kozijnen met isolatieglas. Per direct beschikbaar.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Dr J.G. Mezgerstraat 70

Op ca. 50 m van het strand en nabij het cen-

trum en openbaar vervoer gelegen uitstekend

onderhouden eengezinswoning met voortuin en

achtertuin met stenen schuur en achterom. Ind.

beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzonwoonkamer

met plavuizen vloer en trapkast; open keuken

v.v. inbouwapparatuur; ie et.: overloop; 2 royale

slaapkamers; badkamer met wastafel, douche en

wasmachine-aansluiting; 2e et.: ruime zolderka-

mer met dakkapel. Cv. gas (Bosch HR 2005).

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

Boudewijn's Visservice
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Etagewoning te huur
in de Kerkstraat centrum Zandvoort

Huurprijs: € 750,- incl. gas, licht en water.

E-mail:F.vanheusden@nevenvastgoedbeheer.nl

Bedankt voor de grote belangstelling
tijdens onze opening!

Celegen op de ie etagefraai

2-kamer appartement!

Woonkamer met vrij uitzicht over zee;

Moderne keuken v.v. van diverse inbouw-

apparatuur met toegang tot het balkon;

Geheel voorzien van een parketvloer én

dubbel glas;

Inpandige berging aanwezig; Ideaal voor

starters!

Woonopp. ca. 65 m 2

Celegen in Zandvoort- Zuid dezefraaie

half vrij staande woning met garage!

Woonkamer met moderne open keuken

en toegang tot de royale tuin;

Drie slaapkamers op de eerste etage en

de badkamer;

Ruime oprit met toegang tot de garage;

Royale achtertuin 25 meter diep, pal op

het zuiden!

Woonopp. ca. 110 m 2

Perceelgrootte: 360 m 2

V GREEVEN
m • L w I > i f il

,t Ons totale aanbod vindt u opUQHIKrUI . , ......
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

RELAX
HET IS VAKANTIE!

, , , dag in de week,

waarmee je een leuke zakcent voor je

vakantie kan verdienen?

Wordt dan oo

van a uuidiii

Ook voor soplussers!

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar

info@zandvoortsecourant.nl

ÖZANDVOORTSL
Courant
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Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Stel uw eigen tv-avond samen
Niet zo lang geleden nog een droom. Naar eigen smaak je

televisieavond samenstellen. Via de telefoon- of antennekabel

komen beelden uit de hele wereld in huis, op het moment
dat de kijker dat wenst. Dankzij de moderne techniek is

overdag of diep in de nacht kijken naar een gemiste uitzending

nu mogelijk.

De Publieke Omroep
is bezig de website

uitzendinggemist.nl

drastisch te vernieu-

wen. Het uiterlijk

verandert niet veel;

de vernieuwing zit

vooral in de functio-

naliteit. De kijkers op

internet kunnen nu

makkelijk zoeken

naar uitzendingen

die recent op de buis

waren.

Op de site is een top-

vijf te zien van deop
dat moment meest

bekeken program-

ma's, waar ook het

aantal kijkers bij

staat. Bezoekers kun-

nen de programma's

beoordelen met een

cijfer van 1 tot 5.

Kijkers kunnen zich registreren afgelopen jaar explosief ge-

en uit het aanbod een selectie

maken, waarmee ze hun eigen

tv-avond kunnen samen
stellen.

groeid en in december 2005

werd er al vier miljoen (!) maal

een programma opgevraagd.

Bij 'Uitzending Gemist' zijn

momenteel veel en diverse

Het gebruik van de site is het televisie-uren opgeslagen.

Marktmeester in de zorg

Bestempel het als een 'marktmeester in de zorg'. Er komt een

Nederlandse Zorgautoriteit. Deze wettelijk benoemde organi-

satie wordt de waakhond voor een juiste uivoering van de

Ziekenfondswet en van de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten.

Het nieuwe zorgstelsel wil

patiënten, verzekerden, zor-

gaanbieders en verzekeraars

meer ruimte bieden voor

eigen keuzes en ze meer

eigen verantwoordelijkheid te

geven. "Kortom, meer markt-

werking" licht minister De

Geus toe.

De Nederlandse Zorgautoriteit

(Nza) neemt najaar 2006 de

taken over van het College

tarieven gezondheidszorg / de

zorgautoriteit in oprichting

(CTG/ZAio) en het College toe-

zicht zorgverzekeringen (CTZ).

Deze twee organisaties gaan

samen op in de NZa. Het wets-

voorstel daartoe is inmiddels

aangenomen door het parle-

ment, zo meldt het ministerie.

De Wmg is een van de wetten

binnen het nieuwe zorgstel-

sel. Het wetsvoorstel regelt de

taken, bevoegdheden en

instrumenten van de NZa.

Meer marktwerking in de zorg

betekent niet dat er geen

Jaarlijks komen daar heel wat

uren kijkplezier bij.

Voor de techneuten onder u

laat de NOS weten: "Omdat
steeds minder mensen

Realplayer gebruiken, zullen

programma's vanaf september

niet langer in het Real-formaat

worden opgesla-

gen. Voor streams

wordt dan alleen

het Windows
Med ia-formaat

gebruikt. Voor de

omroepen is dat

voordeliger,

omdat Microsoft

er geen licentie-

rechten voor

vraagt. In plaats

van Real zal het

MPEG4-formaat

worden aangebo-

den, waarmee de

meeste nieuwe

spelers, zoals de

Video iPod, over-

weg kunnen."

Ironisch genoeg

zijn bij televisie

op internet niet

de technische

problemen de grootste hinder-

nis, maar de auteursrechten.

Ondanks alle groei blijft het

aandeel van internettelevisie

in de kijkcijfers tot dusver een

bescheiden 1,5 procent. Zie op

www.uitzendinggemist.nl.

regels meer zijn. De overheid

zegt de kwaliteit, toegankelijk-

heid en betaalbaarheid van de

zo rg te b I ijve n ga ra n d e re n . In

plaats van nu voorte schrijven

wat er allemaal moet gebeu-

ren zijn er nieuwe regels.

Daarmee hoopt de overheid te

bereiken dat de verschillende

partijen duidelijker weten wat

ervan ze verwacht wordt. Om
alles in goede banen te leiden

is een marktmeester nodig,

die toezicht houdt en als dat

nodig is ingrijpt. Deze markt-

meester wordt de Neder-

landse Zorgautoriteit en valt

onder de verantwoordelijkheid

van het ministerie van VWS.

Ookdeonderdie organisatie

vallende wetten worden door

de overheid uitgevoerd: "de

slager keurt zijn eigen vlees".

Fusie Zorgbelang Noord-Holland

Op 1 juli 2006 zijn de Regionale Patiënten Consumenten

Platforms (RPCP's) in Noord-Holland gefuseerd tot Zorgbelang

Noord-Holland. De organisatie komt op voor alle mensen die

gebruik maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Bij de provinciale organisatie

zijn meer dan 250 patiënten-

verenigingen, organisaties van

mensen meteen lichamelijke,

psychische of verstandelijke

beperking, familieorganisaties

en ouderenbonden aangeslo-

ten.

Tot de taken van Zorgbelang

Noord-Holland behoort het

behartigen van de collectieve

belangen van zorgvragers in

Noord-Holland. Eén van de pro-

jecten die uitgevoerd worden

is 'Ondersteun ing cliënten par-

ticipatie Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (Wmo).' Doel

van het programma is hetver-

groten en versterken van de

lokale cliënten- en consumen-

tenparticipatie.

Het Ministerie van VWS wil in

het kader van deWmo lokale

cliëntenorganisaties en lokale

platforms ondersteunen bij

hun taak als belangenbeharti-

ger. Zij heeft hiervoor voor de

periode 2006-2007 een subsi-

die beschikbaar gesteld. De

Zorgbelangorganisaties in

Nederland worden daarbij als

bemiddelaar ingeschakeld. Het

gaat vooralsnog om een een-

malige subsidie voor 2 jaar.

Christelijke Ouderenbond
wil meebetalen aan AOW

Meebetalen aan de AOW? Wat behelst de Protestants

Christelijke Ouderen Bond (PCOB) om haar leden op te roepen

met het regeringsplan in te stemmen, om ouderen hun eigen

pensioen mee te laten financieren? Met Balkenende III en de

verkiezingen in zicht zal het er extra om gaan spannen.

"Zijn ze bij de PCOB helemaal

gek geworden?" Het regende

boze telefoontjes bij de

Ouderenbond. Dat de vergrij-

zing een groot vraagstuk is,

erkennen jong en oud, maar

voor de oplossing wijzen ze

naar elkaar. Christelijke organi-

saties houden niet zo van inge-

graven posities. Ze zeggen te

houden van debat en samen
problemen aanpakken, zonder

voortdurend het eigen belang

voorop te zetten. 'De maat-

schappelijke verantwoordelijk-

heid nemen' zou premier

Balkenende het noemen.

Het thema 'Vergrijzing' lijkt het

gesprek van de dag te worden.

'The clash of generations' is de

term die wetenschappers

ervoor hebben bedacht. In de

media heet het dan als snel

'the war between generations'.

In Nederland blijft het voorlo-

pig bij een vertaling van de mil-

dere variant:'de botsingtussen

generaties'.

Afgelopen maand deed het

bestuur van de PCOB een

belangwekkende zet in het ver-

grijzingsdebat. Ouderen moe-

ten op termijn meebetalen aan

de kosten van de AOW-uitke-

ring.VoorzitterCorporaal nodigt

zijn leden uit met deze nieuwe

PCOB-beleidslijn in te stemmen.

Waarde grotere oud eren orga-

nisatie ANBO stevig vasthoudt

aan het ingenomen 'neen'-

standpunt, komt de PCOB met

uitgestoken hand de loopgraaf

uit, zo stelt de Christelijke

Ouderenbond als het braafste

jongetje van de klas. Dat de

pensioenfondsen en de verze-

keraars over enorme kapitalen

beschikken wordt in de discus-

sie niet betrokken.

De houding van voorzitter

Corporaal om zijn PCOB-nek uit

te steken in een zo gevoelig

debat, is moeilijk te verklaren.

De vraag is of ook leden van

zijn bond het met hem eens

zijn. Uit forums op internet

blijkt dat Corporaal wellicht te

ver voor de troepen uitloopt. In

september moet de voorzitter

zijn nieuwe lijn verdedigen

tegenover zijn leden. Het is niet

ondenkbaar dat daar zijn

getoonde lef genadeloos afge-

straft wordt.

£>
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NDVOORTSE STRAND:

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ®
STRANDPAVILJOEN 23 T. 023 571 57 07

Maand juli

Elke maandag

Elke woensdag

Elke vrijdag

Biefstuk
Saté
Panga Vis

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

g!ü Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club msritiDse
Nieuw bij Ggnpati:

Psychometrie consulten.

tr.-ti^orn

«Bij slecht en mooi weer
is het genieren van

zee en zonsondergang.

\) ÊfQËn Probeer ons systeem

. - gewoon uit. Eten wordt altijd

^zmdmm aan tafel uitgeserveerd.

r\ Tel.: 5716994

Dit is bet voelen van energieën door middel van

foto's of sieraden. Marieke voelt aan een ring,

ketting ofeen foto en kan van daaruit contact

maken met de situatie van de cliënt. I

Deze informatie wordt u op een integere en

zorgvuldige manierteruggegeven.

Wanneer bezoekt u een psycbometristi'

- Voor meer inzicht in uw eigen levenssituatie.

- Voor een voeding advies.

- Relatie advies, dit advies is alleen voor jezelf et-

wordt niet over een derde gesproken tenzij er

toestemming van de andere partij is verkregen.

- Werk advies.

Aanstaande zondag: Vipassana meditatie van

9.00 tot 10.15 uur!

Info:

023.5712460

06.54-270763

33@g3np3ti.nl

WWW.g3np3ti.nl

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Paviljoen Jeroen

Ongeveer zeventien jaar geleden openden Jeroen

Mei en zijn vader een strandtent in Zandvoort. Deze

strandtent kreeg de naam Paviljoen Jeroen, nummer
20, aan de boulevard Barnaart. Tegenwoordig runt

Jeroen de tent samen met zijn vrouw Hanneke.

Door Stephanie Vork

Zij hebben niet zo gek

veel personeel in dienst

en dat hoeft ook niet

omdat er sprake is van

een zelfbedieningsser-

vice in de strandtent. Zo

hoeven er niet constant

obers over het terras en

in het restaurant rond te

lopen, maar kunnen de

mensen gewoon zelf

hun drinken halen en

eten bestellen wanneer

zij daar zin in hebben.

Het eten wordt wel aan

tafel geserveerd.

Paviljoen Jeroen heeft

een uitgebreide keuken.

Dat hebben zij volgens

Hanneke te danken aan

chef-kok Jurgen Lange,

die Jeroen de fijne kneep-

jes van het vak heeft

geleerd. "Jeroen was

altijd al aan het hobbyen

in de keuken, nu kan en

doet hij alles zelf. Ik denk

dat dit gegeven onze

publiekstrekker is, de keu-

ken. Plaats voor feesten

en partijen hebben wij

hebben eigenlijk niet."

Dat laatste heeft voor

een groot deel te maken

met de kinderen van

Jeroen en Hanneke. Ze

zijn nog maar7 en 4jaar

en hebben natuurlijk

ook aandacht nodig.

Onlangs kreeg de strand-

tent een nieuwe trampo-

line. Hanneke zei tegen

de oudste dat er een ver-

rassing was. Toen ze de

trampoline zag, was ze

wel een beetje teleur-

gesteld. Ze had gehoopt

dat de verrassing zou zijn

dat de strandtent ver-

kocht was. Ja, stel je

voor dat je ouders zeven

dagen perweek.de hele

zomerlangaan het werk

zijn. Dat kan wel eens

moeilijk zijn natuurlijk.

Gelukkig is het gezin in

de winter drie maanden

samen, dan kunnen ze

even bijkomen en daar-

na weer opladen voor

een nieuw seizoen.

Paviljoen Jeroen heeft

een aantal bijzonder-

heden. Er zijn twee

strandrolstoelen van de

gemeente beschikbaar,

waar de gehandicapte

medemensen gratis

gebruikvan kan maken.

Daarnaast zijn ze bezig

om de Milieubarometer

te verkrijgen. De Milieu-

barometer is het keur-

merkvoor bedrijven in de

toerisme- en recreatie-

branche die serieus en

controleerbaar bezig zijn

met de milieuzorg. sinds

kort heeft de gemeente

Zandvoort het recht

om de Qua lityCoast vlag

te voeren. Duurzaamheid

staat hierbij voorop. De

Ouality Coast geldt voor

het hele Zandvoortse

strand. Jeroen en Hanneke

hechten hier veel waar-

de aan en willen graag in

gezamenlijk, dus samen

met andere strandtent-

exploitanten, dingen

ondernemen. Kortom, de

eigenaren van Paviljoen

Jeroen vormen een

enthousiast, doelgericht

en hardwerkend team.

Dat niet alleen voor

zichzelf maar ook voor

de Zandvoortse gemeen-

schap wil werken!

Kakuro is een combinatie van sudoku, Zweedse puzzel en

de kruiswoordpuzzel. In deze puzzelvariant werkt u met de

cijfers 1 tot en met 9. Deze dient u in de witte vlakjes in te

vullen. De optelsom van de vakjes (= kruiswoordpuzzel)

staat in het donkere vlakje naast de rij

(= Zweedse puzzel) of boven de kolom. Indien uinee ndon-

ker vlakje bijvoorbeeld 4A8 ziet staan, betekent dat u ver-

tikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal op 8.

Let op: er zijn vele wegen die naar Rome leiden, zo ook bij

de Kakuro 's, er zijn soms meerdere oplossingen mogelijk.

Dier

van de
week

Hier is onze UO I IV, ze is

inmiddels op TV bij Martin

Gaus geweest, maar nog

steeds heeft ze geen huisje

gevonden. Maar waarom is

dat nou toch. Ze is hartstikke

lief en schattig, een beetje

groot OK, maar dat maakt

toch niet uit. Ze kwijlt af en

toe een beetje, vooral als ze

iets lekkers krijgt, maakt ook

niet uit. Ha nddoekje erover en

klaar!!! Eigenlijk zijn dat de

enige minpuntjes die te

bedenken zijn bij Dolly. Nou

als dat het ergste is en

ondertussen zit ze hier nog

steeds. Al vanaf november

vorigjaar. Daarvoor heeft ze

het waarschijnlijk ook niet

echt goed gehad. Ze is

gebruikt als fokteef en nu ze

te oud is zomaar achtergela-

ten in een bos. En dat ver-

dient ze absoluut niet. O ja,

ze is dus op leeftijd. Maar

opa's en oma's zijn toch JUIST

leuk!!!! Dolly kan redelijk

overweg met andere honden,

ze mag ze of ze mag ze niet.

Ze had hier een windhond

vriend en ze hadden het

supergezellig. Met katten

gaat ze niet goed om, dus we
zoeken een huis zonder kat-

ten. Ook zonder kinderen,

want die vindt ze veel te druk

om haar heen. Wie zoekt er

een lieve en gezellige hond,

kom kennis maken met Dolly.

Keesomstraat 5, tel: 023-

5713888. Open van maandag
tot en met zaterdag tussen

11.00 uur en 16.00 uur. Meer

informatie op: www.dieren-

tehuiskennemerland.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de

rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen

en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Oplossing sudoku week 79

9 1 3 5 2 8 6 4 7

6 8 2 7 4 9 1 3 5

5 4 7 1 3 6 2 8 9

8 5 1 4 6 3 7 9 2

2 9 4 8 5 7 3 6 1

7 3 6 2 9 1 4 5 8

3 6 8 9 7 2 5 1 4

4 7 9 6 1 5 8 2 3

1 2 5 3 8 4 9 7 6

«

2 4 3 6

5 3 9

2 7

3 7 5 2

7 5 3 1

5 2 8 3

6 5

4 2 5

2 5 6 4

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Fruit Wraps
Nagerech t voor2 personen

Benodigdheden:

200 gr. aardbeien,

3 etl zoete wijn,

port of aardbeiensiroop,

2 flensjes of dunne
pannenkoeken,

verkruimelde amandelkoekjes
(bijv. Cantucciniof

amandelspeculaas)

Bereiding:

Was de aardbeien in koud water

en verwijder de kroontjes. Snijd ze

in partjes en laat ze ongeveer 30

minuten in de wijn, port of siroop

marineren. Neem de aardbeien uit

de marinade. Verwarm deflensjes

ieder ongeveer 20 seconden in de

magnetron.

Maak de wraps:

Beleg de bovenste helft van de

pannenkoeken met de aardbeien.

Vouw de onderste helft er over-

heen. Rol de dubbelgevouwen pan-

nenkoek op tot een hoorntje en leg

deze op een bordje. Of: doe de

flensjes elk in een breed glas of

beker en schep de aard beien erin.

Strooi tenslotte de verkruimelde

koekjes over de aardbeien.

Tip: Roer de overgebleven mari-

nade eens door 100 gram mascar-

pone en serveer dit apart bij de

wraps.

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week, waarmee
je een leuke zakcent voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook

VAKANTIEBEZORGER
van de Zandvoortse Courant

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl

De adverteerders van deze week 1

' Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort

leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in c Ifabetische volgorde)

Administratiekantoor Duursma Take Five

K.Willemse Kermisorganisatie bureau Tra de Ard

Asian Delights Gemeenschapshuis Van Schaik, makelaar

Autobedrijf Zandvoort Gemeente Zandvoort Wander & Karin

Bertram & Brood Greeven, Makelaardij o.g. Weenink, huisarts

Bloemsierkunst IJzerhandel Zantvoort Willemse Elektrotechniek

Jef& Henk Bluijs Kippetrap Zandvoort Optiek

Boudewijn's Visservice Lokaal 't Zaras, Café Restaurant

Café Oomstee Monuta Strandpagina

Cense en van Lingen Neven Vastgoed Beheer B.V. -3 Ganpati

Circus Zandvoort OranjeHof g ClubMaritime

Club Nautique P.van Kleeff 18 Thalassa

CNC Groep Pannenkoekenhuis De Duinranej 20 Strandpaviljoen Jeroen

Danzee
V

Pluspunt Boomhut 23 Club Nautique

(Sk £>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.n

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 juli

en de verdere in week 28 door het college genomen
besluiten zijn 18 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Bekendmakingen 'overdracht venten op het strand'

Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat

zij, onder intrekking van ventvergunning onder

voorwaarden van 28 januari 2000 met vermelding van

kenmerk MO/MB nr. 99/7152, verleend aan de heer

N. Helsloot, Klipperweg 78,111 GZ DIEMEN;

vergunning hebben verleend op grond van artikel 5.2.2

van de APV aan de heer J. Scheper, wonende aan de

Kanaaldijk a/b, 1551 PH WESTZAAN; om snacks, patat

frites en frisdrank, ter verkoop aan te bieden c.q.te

verkopen middels een mobiele verkoopwagen op het

strand(gedeelte) Noord 2, van Zandvoort, te weten:

tussen het gebouw De Rotonde en de grens met

de gemeente Bloemendaal, alhier, onder voorschriften

en beperkingen (verzenddatum: 13 juli 2006). Deze

toestemming is 1 5 j

u

I i 2006 ingegaan.

Hierbij maakt het college van Zandvoort tevens bekend

dat zij onder intrekking van ventvergunning onder

voorschriften van 1 augustus 2001 met vermelding van

kenmerk MO/MB nr. 2001/3082, verleend aan de heer

F.W. Proost, Nederhoven 52, 1991 PD OUDERKERK AAN
DE AMSTEL; vergunning hebben verleend op grond van

artikel 5.2.2 van de APV aan mevrouw L. Lorist, wonen-

de aan de Kanaaldijk a/b, 1551 PH WESTZAAN; om
snacks, patat frites en frisdrank, ter verkoop aan te

bieden c.q.te verkopen middels een mobiele verkoop-

wagen op het strand(gedeelte) Noordzeestrand t.n.v

strandtent 26 tot aan de grens met de gemeente

Bloemendaal, alhier onder voorschriften en beperkin-

gen (verzonden: 13 juli 2006). Deze toestemming is

15 juli 2006 ingegaan.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Oosterparkstraat 53, plaatsen dakopbouw, ingeko-

men 07 juli 2006, 2006-126RV.

- Fazantenstraat 18, vergroten garage, ingekomen

10 juli 2006, 2006-127RV

- Haarlemmerstraat 48, vergroten ie verdieping, inge-

komen 11 juli 2006, 2006-129 Rv.

- Ir.G.Friedhoffplein 18-5, vergroten woonkamer, inge-

komen I2juli 2006,2006-130^.

- Burg.v.Alphenstraat 108, plaatsen loods, ingekomen

12 juli 2006, 2006-131RV

- Grote Krocht 34-36, plaatsen lichtreclame, inge-

komen 12 juli 2006, 2006 -132R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-

gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen

tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk

gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling

worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Kostverlorenstraat 110, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen 28 juni 2006, veroorzaakt overlast, wel

herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Fazantenstraat 9, uitbreiden woning achterzijde,

verzonden 10 juli 2006, 2006-115LV.

Verkeersbesluit kadobraderie

De gemeente Zandvoort zal op de zondagen 23 en 30

juli van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uurfysieke maat-

regelen en bebording bij de kado braderie op het

Gashuisplein te plaatsten in verband met de te ver-

wachte grote drukte. De fysieke afsluiting (middels

dranghekken voorzien van retroreflecterend materi-

aal) inclusief de borden conform model C01 van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

tekens 1990 zal geplaatst worden op de volgende

locaties:

- in het Gasthuisplein direct ten westen van de

Swalüestraat;

- in het Gasthuisplein direct ten oosten van de

Gasthuisstraat

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

Gemeente Zandvoort

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijnvan

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar"

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college

van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-

lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ 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.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse Courant • nummer 29 • 20 juli 2006

Geplande werkzaamheden Parkbuurt uitgesteld d g met genoeg ge id beschik-

baar om alles wat de gemeen-

De door het college in september geplande werkzaamheden in

de Parkbuurt worden met minstens een maand uitgesteld. Omdat
het project een lagere prioriteitsstatus van de provincie heeft

gekregen, komt er geen provinciale subsidie richting Zandvoort.

Van onze redactie

Doordat er nu een financieel

probleem is ontstaan, heeft

Gk

het college een andere strate-

g ie moeten opstellen. De

Marisstraat en de De

Wittstraat worden voorlopi g

niet uitgevoerd. De provincie

heeft het Zandvoortse plan

een la gere prioriteit g egeven

ten opzichte van andere pro-

jecten in de om gevin g en dus

zal er geen provinciale subsi-

die worden ontvan gen. Door

het we gvallen van de brood-

nodi ge subsidie is er eenvou-

te in gedachte heeft en ook via

tekenin gen heeft laten zien, uit

te voeren.

De komende tijd zal de

gemeente onderzoeken of er

nog andere opties of financië-

le mogelijkheden zijn om het

werk alsnog in zijn geheel, dus

met beide bovengenoemde
straten, te kunnen realiseren.

Volgens de huidige planning

start de uitvoering van de

werkzaamheden op zijn

vroegst in oktober 2006. In

september kan de gemeente

na uitgebreider financieel

onderzoek meer duidelijkheid

over het te volgen traject

geven.

Golf

Succesvol Golftoernooi (Kl)ab van der Moolen

Marcel van der Storm heeft de achtste editie van het (Kl)ab van de golfbaan werd gehouden.

der Moolen-golftoernooi gewonnen. Het grootste Zandvoortse Alle deelnemers kregen een

golfevenement met 100 deelnemers werd zaterdag afgewerkt doorgangsbewijs ter beschik-

op de zonovergoten golfbaan van Spaarnwoude. king om de baan te kunnen

bereiken.

De prijsuitreiking in het

Gemeenschapshuis was uiter-

mate sfeervol, voor iedere gol-

fer was een prijs beschikbaar.

De deelnemers deden zich

daarna tegoed aan het uitge-

breide en smakelijke koud buf-

fet, wat traditiegetrouw was

samengesteld door Dirk en

Yvonne Visser.

Uitslagen:

Categorie 7 (handicap 0-22):

1. Marcel van der Storm 41,

2. Rob van Doorn 40,

3. Peter Kok 40.

Categorie 2 (handicap 22-16):

1. Michael Landman 40,

2. Ivo Lemmens 39,

3. Alex Verhoeven 36.

Categorie 1 (handicap 36+):

1. Martin Spaans 45,

2. Peter Bluys 41,

3. Pim Bruijn 38.

Dames:

1. Marja Keur 34,

2. Ans Dumpel 34,

3. Vera Bruijn 33.

(v.i.n.r.) organisator Ab van der Moolen en de prijswinnaars Michael Landman,

Martin Spaans en Marcel van der Storm.

Van der Storm bleef in de hoog-

ste categorie, tot handicap 22,

Rob van Doorn, Peter Kok en

Tom Brouwer met één slag

voor. Bij de vrouwen was Marja

Keur de beste. Ze kreeg daar-

voor een beschikbaar gesteld

beeld. De meeste stableford-

punten behaalde Martin

Spaans in de derde categorie:

45. De longest drive bij de man-

nen wasvoor Robin Koopman,

Jopie Felix sloeg bij de vrouwen

het verst. And ré Koper sloeg de

bal op de par-3 het dichts bij de

hole (neary), Ans Dumpel deed

dat bij de vrouwen.

Zoals altijd was het Van der

Moolen-toernooi strak georga-

niseerd door Ab van der

Moolen, de horeca-onderne-

mer in het Gemeenschapshuis.

Een complicerendefactor was

het evenement Da nee Valley,

dat op enkele kilometers van

Jeu de boulesbanen in de maak
De banen voor jeu de boules vereniging Zandvoortmeeuwen,

die vrijwilligers zelf leggen, schieten al aardig op. In totaal wor-

den er 20 wedstrijd banen van 15 x 3 meter, aangelegd.

De banen zijn een voortvloei- te steken, ontstaat ervoor de

sel van de vorig jaar door de 'boulers' een schitterende

raad aangenomen Sportnota accommodatie en kunnen zij

2005-2010. Door middel van binnen afzienbare tijd eindelijk

zelfde handen uit de mouwen echte wedstrijden in Zandvoort

spelen. Wanner exact de ope-

ning is, kan men niet aangeven

want er wordt veelal door wat

oudere leden gewerkt en werkt

men drie dagen in de week.

Met de hitte van de laatste tijd

is dat geen pretje en heeft men

een paar dagen 'vrijaf' geno-

men.
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Leden van jeu de boules vereniging Zandvoortmeeuwen aan het werk

SOFTBAL

Geflatteerd verlies dames
De softbalsters van ZSC hebben vorige week dinsdag in de thuis-

wedstrijd tegen THB genoegen moeten nemen met een te grote

1-7 nederlaag. Tot en met de 5e inning had ZSC het heft in han-

den. Inde laatste twee Haarlemse slagbeurten werd dei-o voor-

sprong uit handen gegeven.

In de eerste vijf slagbeurten

hield ZSC-werpsters Wilma van

RiemsdijkTHB van het scoren

af. ZSC nam in de 4e inning

zelfs een voorsprong. Van

Riemsdijk bereikte na een

honks lag, door een aantal mis-

verstanden in deTH B-verdedi-

ging gecombineerd met goed

honklopen, de thuisplaat.

Het antwoord van THB kwam
in de 6e slagbeurt. Vier honk-

slagen leverden evenzovele

runs op wat THB een 1-4 voor-

sprong opleverde.

Ook in de 7e en laatste inning

sloeg THB nog drie keer toe,

waardoor het aantrekkelijke

duel met een 1-7 score eindig-

de.

Forse nederlaag heren
De herensoftballersvan ZSC hebben zaterdagavond op eigen veld

een gevoelige nederlaag geleden tegen Rooswijk 2 uit Velsen-

Noord. Na vorige week in een kwalitatief hoogstaande wedstrijd

met 5-4 verloren te hebben van DSS 2, werd het nu, in een van

ZSC-kant slecht duel, een 14-4 nederlaag.

Tot en met de 2e inning kon

ZSC de tegenstander nog vol-

gen. Nadat Rooswijk een 1-0

voorsprong had genomen,

kwam de thuisclub in de gelijk-

makende slagbeurt op gelijke

hoogte door een solohomerun

van de gebleseerde Ernesto

Vonssee, 1-1. In de daarop vol-

gende innings zag ZSC geen

kans meertot scoren te komen.

Rooswijk des te meer. Goed

slagwerk op pitcher Tjeerd

Buys en een groot aantal veld-

fouten waren er debet aan dat

na vijf slagbeurten Rooswijk

een zeer ruime 14-1 voorsprong

had. In de gelijkmakende

inning wist ZSC nog iets terug

te doen. Ha n van Soest wist de

thuisplaat te bereiken. Zijn

goede voorbeeld werd gevolgd

door Edgar Koper die een

homerun produceerde waar-

op Ben Draijer kon meeliften,

zodat de einduitslag 14-4 iets

minder smadelijk was dan het

er aanvankelijk naar uitzag.

JAZZ MAUW) THE BMCII (Ni

jazzfestival Zandvoort

Volgende week in deze krant:

Jazz krant
met alles over het

vierdaagse Jazzfestival

dat op 3-4-5-6 augustus zal

plaatsvinden

£>
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HALTESTRAAT 77 ZANDVOORT

• Gezellig familiehotel in het centrum van Zandvoort

op ca. 200 meter van het strand gelegen

• 4 (2 pers.)kamers, ontbijt- en zitruimte, zonneterras aan

de voorzijde en een souterrain met achtertuin

• 1 eigen parkeerplaats en parkeermogelijkheden met

parkeerkaarten, openbaarvervoer op loopafstand

• Woonopp. 185 m 2
,
perceelopp. 231 m 2

Vraagprijs: € 399.000,-

DR J.C. MEZGERSTRAAT 43 ZANDVOORT
1 Modern 4-kamer hoekappartement

Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee
1 Moderne open keuken en luxe badkamer
1 Gehele appartement betegeld met witte vloertegel

Witte gestuukte muren en plafonds

1 Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500.-

1 Woonoppervlakte 85 m 2

Vraagprijs: €249.000,-

M. VAN ST. ALDECONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

In de watertorenbuurt gelegen 20-jaren hoekwoning

Zonnige achtertuin op het zuidwesten

Sfeervolle woonkamer met openhaard,

moderne woonkeuken en 2 ruime slaapkamers

CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005

Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden

Woonopp. ca. 95 m 2
,
perceelopp. 1 10 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

• In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe

vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

• Het pand is onder architectuur gebouwd
• Complete B & O installatie door gehele pand
• Totaal voorzien van dubbele beglazing.

• Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair

• Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

• Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand woon-

huis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

• 3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer en

woonkamer met openhaard
• Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken

• Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer

• Woonopp. ca. 165 m 2
,
perceelopp. 278 m 2

Vraagprijs: € 498.000,-

CORT V/D LINDENSTRAAT 2/8 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een

heerlijk balkon

• Gelegen op de l
e en 2e verdieping en beschikt over

lift, berging en een garage

• Dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2 (exclusief de balkons)

Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

TOLWEC 16 ZANDVOORT

• Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin,

achterom en een grote garage.

• 7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
• Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 175 m 2
,
perceelopp. 189 m 2

Vraagprijs: € 469.000,-
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Supermarkt wil snel bouwen in Middenboulevard

Eén van de ondernemers in

de Middenboulevard, de heer

Van den Broek, heeft deze

maand aan alle gemeente-

raadsleden een brief ge-

stuurd. Hij houdt een vurig

pleidooi om nu eens haast te

maken met een unanieme

en daadkrachtige besluitvor-

ming over het, ter inspraak

liggende, ontwerp bestem-

mingsplan Middenboulevard.

door Nel Kerkman

De afgelopen tientallen jaren

heeft Jan van den Broek, de

eigenaarvan de D-Winkels b.v,

plannen om de supermarkt

Dirk van den Broek aan de

Burgemeester Engelbertstraat

een nieuwe facelift te geven.

Al in 1997, tijdens de realisatie

van Park Du ij nw ij k, stelde Van

den Broek voor om naast het

Alles over

JAZZ 1MIIÏM)

TUK BMCH (Mi

op pagina's 11 t/m 14!

De Mannetjes

Beveiliging op het

strand

'Straks krijg je ook nog

wandelende uitsmijters'

station zijn supermarkt te ves-

tigen. Echter de bouwplannen

waren al rond en ook de infra-

structuur liet het niet toe om
op deze plek een sporthal en

een parkeergarage en ook nog

een supermarkt te bouwen.

Zijn plannen om een nieuw

winkelconcern te realiseren lig-

gen na al d ie ja ren nog steeds

startklaar. Inmiddels is vanaf

2004 een architectenbureau,

in opdracht van D-Winkels,

aanwezig bij vervolgoverleg

en andere planvorming in

het Middenboulevardgebied.

Verder uitstel, zo staat er in de

brief, zal de kwaliteit van de

dienstverlening in gevaar bren-

gen en de supermarkt van Dirk

van den Broek kunnen doen

besluiten om de huidige win -

Verbouwen of nieuwbouw?

kei binnen de huidige contou-

ren geheel te vernieuwen. Een

definitieve besluitvorming over

de Middenboulevard zou bij de

enthousiaste ondernemer zeer

welkom zijn, om de nieuwe

supermarkt, van 2000 m 2 aan

de'Palace Promenade' inclusief

appartementen erboven en

parkeerplaatsen onderdewin-

kel, te realiseren.

Waterzuivering

Eventueel, stelt Van den Broek

voor.zou na sloopvan hetwin-

kelpand op de locatie een tij-

delijk bezoekersgebouwtje

geplaatst kunnen worden

waar bewoners en belangheb-

benden informatie kunnen

krijgen over de plannen van

het project. Wel zal er een

tijdelijke locatie door de ge-

meente aangeboden moeten

worden om een noodwinkel

met parkeermogelijkheid te

plaatsen. Begin juni heeft er

een gesprek plaatsgevonden

met de wethouders Bierman

en Tates, de stedenbouwkun-

dige mevrouw Van der Heken

het hoofd van de afdeling

Ruimtelijke Ordening de heer

Beijk. Daarin is een locatie

geopperd op het terrein van

de waterzuivering in Nieuw
Noord. Wan neer dit terrein vrij

komt is onbekend maar als het

aan de heerVan den Broek ligt,

wil hij liever gisteren dan van-

daag starten. Hij heeft al lang

genoeg gewacht en wil nu zijn

plannen zo spoedig mogelijk

realiseren.

Citroen Xantia 2.0 CT Turbo ACTIVA
b.j. 1997, 107400km, €3950

nu €3450 [EÏDÜM
WWW.TRADE-ARD.NL
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ROOD

Geldig t/m zondag 30 juli

• Waldkornbrood heel €1,95

half € 1,

•10 witte puntjes €1,95

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

alleen deze week

!

ALLE BIKKEMBERGS
ZONNEBRILLEN
20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

Opening:

Maandag
3 1 juli a.s.

SCHOENREPARATIE • GRAVEERSERVICE • LEDERWAREN
KOFFERS • SLEUTELS • SCHOENFOURNITUREN

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

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

Kitesurfen?

De gemeente heeft drie

strandlocaties aangewezen waar

het mag. Gemeente Zanduoo^

Q
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Burgerlijke stand

15 juli 2006 -21 juli 2006
Geboren:

Veerle Petra Hendrike, dochtervan: de Graaf, Arjan

Christiaan en: Kolkman, Margreta.

Ondertrouwd:

Brouwer, MarkWillem en: Ram ke ma, Jo la nda.

Helder, Wouter en:Wagner, Natasja.

Gehuwd:

Witte ns leger, Hendrik en: van Hoorn, Hilma

Tentij, Pieter Stephanus en: Husmann, Leontine

Christina.

Overleden:

Hogen Esch geb. Zwemmer, Aafje, oud 89 jaar.

van de Pas geb. Slee man, Ca rla Johanna Maria,

oud 56 jaar.

Zwaanenburg geb. Koning, Hermina Gezina,

oud 53 jaar.

van Vilsteren.Theodorus Johannes Jozef, oud 73 jaar.

RELAX HET IS VAKA

Waterstanden

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week,

waarmee je een leuke zakcent

voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook

VAKANTIEBEZORGER
van de Zandvoortse Courant

Ook voor soplussers

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar

info@zandvoortsecourant.nl

ÖZAjVDVÜOKTSE
v Löintun j

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

WWat zijn Byssusdraden?

Degene die het best omschreven antwoord

geeft, wordt beloond meteen heerlijke verrassing^..

Tot 31 juli 2006 kunt u uw oplossing sturen naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CKte Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

J uli/Aug. Hoog

water

Laag

water

Hoog

water

Laag

water

Hoog

water

Do 27 01.39 05.59 14.44 18.24

Vr 28 - 02.09 06.30 14.59 19.00

Za 29 02.49 07.10 15.24 19.29

Zo 30 - 03.08 07.44 15.29 19.59

Ma 31 03.38 08.13 16.10 20.29

Dl 1 - 04.30 08.45 16.50 21.10

Wo 2 05.10 09.18 17.30 22.00

Do 3 - 05.39 10.19 18.20 22.59

^^^

Kerkdiensten
*

ZONDAG 30 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur mw.drs.T.J.Koens uit Amsterdam

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. J.J.H. Hoekstra uit Velsen-Zuid

RK Parochie St.Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.n

Opmaak:
IR Design Zandvoort

www.irdesignzandvoort.nl

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
dvoortsecou i

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

In memoriam
TH.J.J. van Vilsteren, gemeenteraadslid VVD igg4-igg8

Theo van Vilsteren werd in 1933 in Zwolle geboren en is, vanaf

zijn derdejaar, in Haarlem opgegroeid. Vanaf 1969 woonde hij

samen met zijn echtgenote Leny in Bentveld. Enkele jaren terug

woonde hij in een appartement in het hartje van Zandvoort.

Theo was een gezelschaps-

mens, hield van reizen en cul-

tuur en was beslist geen man
om stil te zitten. Toen hij in

1994 gevraagd werd als kan-

didaat voor de VVD zei hij "ja"

om Bentveld meer bij

Zandvoort te betrekken. Op
het moment dat er belang-

rijke beslissingen genomen
moesten worden, tijdens de

toenmalige collegeonder-

handelingen, was hij op

vakantie in Malta. Via zijn

(beroemde) fax koos hij voor

RitadeJongals wethouders-

kandidaat en op het moment
van de beslissing was hij net

op tijd terug.

Theo zag altijd het zakelijke

belang achter elke procedure,

"geen gezeur, dit leeft, daar

hebben we behoefte aan en

dat gaan we doen". Zijn uit-

spraken vielen niet bij ieder-

een in goede aarde. Zelfs niet

bij de burgemeester R.van der

Heijden, toen Theo het had

over de diverse neveninkom-

sten van de burgemeester.

Theo was een "heer van stand"

en bij elke gelegenheid was hij

altijd strak in het pak. Tijdens

een vernissage genoot hij van

de kunst maarookvan de in

stijl geklede genodigden. Niet

zo verwonderlijk want Theo

was verbonden metde mode,

had jarenlangeen kledingzaak

in Haarlem en maakte perfec-

te maatpakken. Hij kon zich

ergeren aan de kledingstijl van

zijn mederaadsleden en nam
dan ook geen blad voor zijn

mond om dit te verkondigen.

Theo was voorzitter en initia-

tiefnemer van Stichting

Viering Millennium en heeft

zich ingezet om zijn geestes-

kind, een millennium cadeau

aan de Zandvoortse bevolking,

te realiseren.

Op vrijdagmiddag 21 juli heeft

de Zandvoortse gemeenschap,

bij de uitvaartdienst in de St.

Agathakerken bij de crematie,

afscheid genomen van een

liberaal met een sociaal hart.

Nel Kerkman

Bouwvergunning standbeeld

blijft staan
Op 13 januari jongsleden gaf het college een bouwvergunning

af om ter hoogte van Boulevard Paulus Loot 37 een standbeeld

te plaatsen. Het beeld van de Zandvoortse kunstenaar Mark
Sjerps heeft sindsdien volop in de belangstelling gestaan met

als één van de hoogtepunten de ingezonden brieven, die vori-

ge week geplaatst zijn de Zandvoortse Courant; het kan u nau-

welijks ontgaan zijn.

De commissie voor advies van

de bezwaarschriften heeft ech-

ter een streep door de rekening

gehaald door het bezwaarschrift

ontvankelijk en gegrond te ver-

klaren. Het college echter, stelt

in een brief aan de raadsman

van de klager (de Bewoners-

commissie Boulevard Zuid), "dat

wonen aan een strand boulevard

enige overlast met zich mee zal

brengt."Tevens is het college in

de brief van mening dat "gelet

op de geringe afmetingen en

met name de vorm (smal) van

het standbeeld en gelet op de

afstand tussen het standbeeld

en de dichtstbijzijnde woning

(ruim 20 meter), kan gesteld

worden dat de verstoring van

het uitzicht te verwaarlozen is.

Er is geen sprake van een plano-

logische verslechtering, daar het

bestemmingsplan op deze loca-

tie bouwwerken ten dienste van

de bestemming van maximaal

3 meter hoogte toelaat. De

oppervlakte van voornoemde

bouwwerken magvolgens het

bestemmingsplan maximaal

5 m 2 bedragen."

Het besluit van het college is dan

ook: "Conform het advies van de

commissie bezwaarschriften, het

betreffende bezwaarschrift ont-

vankelijkte verklaren; Het betref-

fende bezwaarschrift gedeelte-

lijk gegrond te verklaren met

betrekking tot de grief inzake de

motiveringvan de vrijstelling van

het bestemmingsplan (ruimte-

lijke onderbouwing) en in afwij-

kingvan het advies van de com-

missie bezwaarschriften: het

betreffende bezwaarschrift voor

het overige ongegrond te verkla-

ren, het bestreden, primaire

besluit van 13 januari 2006

inhoudende het verlenen van

een reguliere bouwvergunning

voor het plaatsen van een stand-

beeld aan de Boulevard Paulus

Loot ter hoogte van nummer37,

in stand te laten onder aanvoe-

ringvan een nadere motivering

(ruimtelijke onderbouwing).

Bron: www.zandvoort.nl

Draverij niet geheel zonder averij

De organisatoren van de kortebaandraverij kunnen terug zien

op een geslaagd evenement, al verliep de aanloop in de vroe-

ge donderdagmorgen niet geheel feilloos. Het in orde brengen

van de baan gaf dit jaar problemen.

Cartoon Hans van Pelt

HA&DClftAVEfelJ

De organisatoren werden
geconfronteerd met opmer-

kelijke tegenslagen. De vrij-

williger die woensdag rond

15.50 uur de verkeersborden

bij de remise kwam ophalen,

kreeg de mededeling dat hij

de borden niet kon meene-
men omdat de kas waarin de

borgsom van €100 moest
worden betaald al gesloten

was. Er restte niets anders

dan de volgende dag terug-

gaan.

Een tweede misverstand was
er omtrent de levering van

het zand. Al vele jaren wordt

dat gehaald bij de gemeen-
telijke remise en vervolgens

ook daar weer teruggestort.

Maar bij het ophalen van de

eerste lading werd duidelijk

dat men op de remise niet

op de hoogte was. Contact

met de verantwoordelijke

ambtenaar op het raadhuis

leerde dat men ook daar van

niets wist. Na vele telefoon-

tjes kon er zand worden
gehaald bij Circuit Park

Zandvoort, op voorwaarde
dat het zand na afloop gerei-

nigd en gezeefd terug-

gebracht moest worden.

Opmerkelijk, omdat het

opgehaalde zand vol stenen

zat.

Het bedrijf dat het zand

moest aanvoeren en de baan

aanleggen, had begrepen dat

het alleen om de aanvoer

ging en niet om de aanleg.

Met behulp van vrijwilligers,

onder leiding van de te elf-

der ure opgeroepen Harry

Paap, kwam alles nog in orde.

"We hopen dat volgend jaar

deze misverstanden voorko-

men kunnen worden", aldus

één van de verbolgen orga-

nisatoren.

Een verslag van de draverij

vindt u op pagina 23.

Column

Mentaliteit?

Vergeet het maar.

Na een ontspannen vakantie

zijn we weerthuis.Van de ene

hitte in de andere. Maar met

a i rco i n d e a uto va It h et u it te

hou den.We zetten thuis alles

open. Wonen aan een drukke

straat. Meestal laten we de

ramen potdicht. Nu even niet.

Nemen de herrie maar even

voor lief. Het tocht lekker door.

Worden opeens gewekt uit

onze relaxte slaap. Twee brom-

mers cirkelen rondjes voor het

plein van de kerk. Stemmen
klinken luid in de nacht. Moet

dat nou zo laat? We kijken ver-

baasd naar buiten. Via het bal-

kon zie je alles. Even later vlie-

gen lege bierblikjes omhoog.

Op het platte dakvoorde kerk.

"Zal ik ", zegt echtgenoot. "Jij

doet niks. Ze gaan zo wel naar

het dorp". Ik heb gelijk.

Ronkend en joelend rijden ze

weg. Een dag latervinden we
nog meer rotzooi. Blikjes, fles-

jes en lege pizza dozen. Achter

de muur van onze tuin. Een

halfleeg pakvla boven op de

muur.

Als je dan landen bezoekt

waar het écht schoon is

schaam je je rot om Neder-

lander te zijn. Duitsland?

Oostenrijk? Brandschoon. De

camping op Kroatië? Geen

propje papier op het gras.

Grooten klein ruimtzijn rom-

mel op. Glas. Petflessen. Blik.

Alles wordt keurig gesorteerd.

Voor de kinderen een leuk

spelletje. En leerzaam boven-

dien. Maar de mentaliteit van

veel mensen in Holland is

schrikbarend slecht. De goeie

niet meegerekend natuurlijk.

"Waarschoon is gooien men-

sen geen troep", zei iemand op

de camping tegen ons. In

Nederland wel. De overheid

c.q. gemeente kunnen vegen

wat ze willen. Het helpt geen

zier. Onze mentaliteit moet

veranderen. Alleen één ding;

waarom worden op weeken-

den de bakken niet vaker

geleegd? Die waren propvol.

En dan gooit men de troep

toch weer op de grond.

Nederland schoon? Vergeet

het maar. Misschien met

behulp van fikse boetes. We
zullen het anders nooit leren.
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Kermis. Binnenterrein Circuit Park

Zandvoort

/

^q Tropicana Festival, live muziek

op diverse podia in centrum

30 Zandvoort (A)live, deel III

3 n DoDare Festival of Speed,

Circuit Park Zandvoort

I
f

I

I

Augustus

ac. BP Ultimate Masters of Formula 3,

Circuit Park Zandvoort.

3_/- Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-

festival op diverse locaties

in-ia KLM Open. Internationaal Heren Golf

toernooi, Kennemer Golfclub

13
Zomermarkt

| 20

Grote markt met honderden kramen,

verspreid door het hele centrum

->n Kerkplein Concert: Koorconcert

Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.

Grigori. Protestantse kerk, aanvang

15.00 uur, toegang gratis

Racemarkt. Centrum en Noord-

boulevard tot aan het circuit

vang

HiziHair
Hizi Hair Zandvoort

zoekt per direct een

all-round styliste
Tel. 5730838, vragen naar Anh

Debuutroman Irene Roselaarbij Bruna

Onze plaatsgenote Irene

Roselaar, juriste en werkzaam

bij de gemeente Zandvoort,

heeft gereageerd op de

oproep van Bruna om een

zelfgeschreven roman uit te

geven. Het is voor beginnen-

de schrijvers en hobbyschrij-

vers altijd moeilijk om een

uitgever te vinden die hun

manuscript wil uitgeven.

Bruna is een actie gestart die

de mogelijkheid biedt om dit

gemakkelijk te doen.

Roselaar, gehuwd en

moeder van twee kinde-

ren, heeft een roman

geschreven die 'lekker

wegleest' en dus uiter-

mate geschikt is om met

vakantie mee te nemen.

In haar roman 'Hemels'is

Tonja haar hoofdfiguur.

Zij is gerechtssecretaris

Schrijfster Irene Roselaar en

en bemerkt dat ze tijdens

een rechtszitting valt op

een verdachte. Terwijl ze

hem voor haar probeert

te winnen, kruist er een

andere, charmante en

verstandige, kerel haar

pad. Zoveel aandacht lijkt

hemels, tot het volledig

uit de hand loopt. Als je

Sjaak Balkenende van Bruna tonen de Roman

gedwongen wordt om heerlijk weg kan domme-
tussen twee mannen te

kiezen, wie kies je dan?

Hemels is een spannend

boek over liefde en rela-

len. Verwacht geen waar-

heidsvinding en feiten,

maarfantasie, romantiek

en spannende verwikke-

lingen. Een heerlijk boek

ties. Op overtuigende om lui op de bank of

wijze schets Roselaar de tijdens je vakantie van

leefwereld en de perso- te genieten. Meer infor-

nages, zodat je als lezer mat ie via www.bruna.nl

Binnenkort opent

Het Wapen van Zandvoort

weer haar deuren.

^"f*ü

Met spoed zoeken we ervaren

barpersoneel
(full time/part time)

ibv diploma Sociale Hygiëne

Bel Wim Pastoors: 06-2523 1846

Uitneembare bijlage

Alles over

JAZZ 1MIIN1) THE BMCH
2006

3-4-5-6 augustus

zie pagina's 11 t/m 14!

OOK VOOR FEESTEN EN" PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Van derValk
Swart

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Strandpachters huren eigen

beveiliging in

Het is Zandvoortse strandpachters nu echt het verkeerde keel-

gat ingeschoten, ledere keer als het mooi weer is die invasie

van allochtone jongeren, die intimiderend rondrennen in en om
hun paviljoen. Spuugzat zijn ze het en nu hebben ze dan een

eigen beveiliging ingehuurd.

De strandpachter, die om rede-

nen anoniem wenst te blijven,

is duidelijk: "Als eerste wil ik

zeggen dat de politie alles doet

om escalatie te voorkomen. Eén

belletje en ze zijn er direct,

maar ze hebben veel te weinig

mankracht om constant aan-

wezig te kunnen zijn. Ook zit-

ten ze opgescheept met 'softe'

wetgeving. Daar lachen ze zich

rot om en als ze worden weg-

gestuurd zijn ze binnen de kort-

ste keren weer terug en begint

alles weer van voren af aan."

Beveiligers

Hij is het nu beu om zelf voor

politieagentje te spelen. "Ik heb

een bedrijf te leiden en kan

niet steeds maar corrigerend

optreden. De enige oplossing

die ik zag was het in de arm

nemen van een beveiligings-

bedrijf. Ik heb nu op warme
dagen, zeg maar als het kwik

zo rond en boven de 25T ligt,

een tweetal bewakers rondlo-

pen die alles in de gaten hou-

den. Het heeft nu al resultaat

opgeleverd. Eén van de heren

is namelijkvan Marokkaanse

afkomst en daar hebben die

raddraaiers ontzettend veel

ontzag voor. Ze bedenken zich

wel eerst een paar keer voor-

dat ze hier iets durven uitha-

len. Veel minder allochtone

jongerengroepen en meer toe-

zicht op de privézaken van

onze gasten", verduidelijkt hij.

Verder wil hij graag dat de

gemeente Zandvoort ze laat

merken dat ze hier niet wel-

kom zijn.

Tip

Een collega van hem kan het

een en ander beamen. Die

hoeft echter niet zoverte gaan

om een beveiligingsbedrijf in

de arm te nemen, alhoewel hij

ook direct in het 'gevaren ge-

bied' zijn bedrijf heeft. "Als er

hommeles komt, lossen wij dat

zelf wel op. Als het niet anders

kan, wordt de politie ingescha-

keld die meteen komt", zegt

Huig Molenaar van paviljoen

Thalassa. Wel heeft hij een

goede tip voor de gemeente:

"Als eerste moet de gemeente

die verrekijkers van de boule-

vards weghalen. Die worden

door die bendes gebruikt om
te kijken wie zijn zaken onbe-

heerd achterlaat. Dat wordt via

de GSM direct aan handlan-

gers op het strand gemeld die

even 'langs de spullen lopen'

en deze dan direct maar even

meenemen. Weg dus met die

dingen. Verder pleit ik voor een

ontmoedigingsbeleid. Dat moet

al in de trein beginnen. Geen

kaartje? Bij aankomst aanhou-

den. Rotzooi trappen? Direct

controleren of ze wel een gel-

ei ig identiteitsbewijs bij zich

hebben. Niet bij je? Meenemen!

Een papiertje of blikje op straat

gooien? Direct meenemen
naar het bureau en een boete

opleggen. Volgens mij zal dat

wel eens kunnen helpen."

De politiek zou zich een en

ander moeten aanrekenen

en weer eens bij de portefeuil-

lehouder aan de bel trekken.

Een oplossing zoals een

aantal jaren geleden, dat de

Zandvoortse burgervader bij

zijn Amsterdamse collega op

bezoek gaat en met hem wat

afspraken maakt, is te zwak.

Cfc

Komende zondag
Zandvoort (a) live Beach

Komende zondag is het weer tijd

voor Zandvoort (a) live op het

strand. Skyline 13, Bruxelles aan

Zee 14 en Mango's 15 staan dan

vanaf 16.00 uur bol van de swin-

gende groepen en Dj's.

Bij Skyline wordt er afgetrapt

met de Haarlemse band Relax

om 16.00 uur. Daarna volgen de

andere twee paviljoens met hun

eigen programma. Skyline gaat

verder met de vertrouwde for-

matie jewelste, met gastoptre-

dens van Jamai en Desree.

Bruxelles heeft Jules Deelder en

Hans Dulfer op het programma

staan en bij Mango's treden Dj

D-Rashid en Andrei Russo op. Het

festival eindigt om 00.00 uur.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Wild groei

Het is opvallend hoeveel

reclame/sandwichborden de

laatste tijd la ngs de weg of

op het trottoir staan. Het lijkt

wel of ze jongen, want per

dag komt er een nieuw bord

bij. Deze borden belemmeren

de schaarse ruimte op de

trottoirs en staan vaak op de

onmogelijkste plekken. In de

gemeentelijke nota "voor-

werpen op de openbare weg"

is aangegeven hoeveel bor-

den er eigenlijk geplaatst

mogen worden. Dat zijn

maximaal 15 stuks waarvan

5 evenementen per keer ge-

bruik van mogen maken. De

rekensom voor heel Zand-

voort bedraagt dus 75 borden

in totaal. In dezelfde nota

staat aangegeven waar de 15

borden geplaatst mogen
worden. Bijvoorbeeld, 1 bord

bij de rotonde Hogeweg/
Thorbeckestraat en dan pas

weer in de Dr. Gerkestraat/

Schelpstraat. Al tellende

kwam ik tot de conclusie dat

in dit kleine gebied al 5 bor-

den op plekken staan die niet

in de nota genoemd worden.

De sandwichborden zijn

onder andere eigendom van

de gemeente! Zou men daar

ook niet meer de 15 plekken

weten?

Nieuwe verordening

Als je op de fiets naar het

strand gaat zet je je fiets zo

dicht mogelijktegen het prik-

keldraad langs de strandaf-

gang. Sinds kort is het verbo-

den om je fiets bij vier

plekken te parkeren om een

vrije doorgang voor hulpver-

leners te waarborgen.

Logisch, want elke minuut

telt.Maarals men een ver-

bod instelt dan is het wel

handig om een alternatieve

plek aan te bieden. Het is bij

mooi weer zoeken geblazen

naar een plekje. Je kunt je

fiets tegen de honderd ande-

re fietsen zetten met kans

vooreen beschadiging of je

plaatst hem tegen het muur-

tje van een woonhuis. Extra

fietsenrekken langs de bou-

levard plaatsen, vooral bij de

afgangen die vrij moeten blij-

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

ven, zou een betere optie zijn

voor degene die de fiets als

vervoermiddel kiest om naar

Zandvoort te komen.

De politiek heeft het

laatste woord
Zou ex-wethouder Hogen-

doorn een vooruitziende blik

hebben gehad toen hij, tij-

dens de informatieavond

over de herinrichting Ra ad-

Vrouw overtroeft

zakkenroller

Een alerte 51-jarige inwoon-

ster voorkwam op 22 juli

omstreeks 14.30 uur bij een

pinautomaat aan de Cornelis

Slegersstraat dat een zakken-

roller er met haar pinpas van-

door kon gaan. De vrouw
toetste haar pincode in, toen

een man haar aansprak en

iets over zijn pinpas vroeg.

huisplein in februari 2005, in Tijdens deze afleiding wist

zijn slotwoord bovenstaande een tweede persoon onge-

zin uitsprak? In het Gemeen-

schapshuis werd aan de

raadsleden een diavoorstel-

ling vertoond over de herin-

richting met twee ontwerpen;

merkt de pinpas van de

vrouw uit de automaat te

halen. De vrouw besefte na

het geld te hebben wegge-

borgen dat zij haar pas miste

de huidige en de definitieve en ging onmiddellijk achter

situatie van het plein. De eer- de man aan. Tijdens een

ste was een mooi weids plein

en vervolgens een plein met

daarop gesitueerd een res-

taurant met terras en appar-

tementen. Het duurste stuk-

woordenwisseling pakte zij

haar pinpas terug. De vrouw

deed aangifte van het inci-

dent. De politie stelt een

onderzoek in naar de identi-

je grond van Zandvoort is teit van de mannen. De 'aan-

goed belegd werd er toen spreker' was een ongeveer 40-

door een trotse ambtenaar jarige man met een

vermeld. Nu, na anderhalf Mediterraan uiterlijk. Lengte

jaar, wordt de politiek wakker ongeveer 1.80 m. Hij droeg

gemaakt door diverse publi-

catie's in de media. Zoals in

het kwartaalblad van Genoot-

schap Oud Zandvoort "de

Klink", het Haarlems Dagblad

en meerdere berichten in 2005

van deze krant. Het raadslid

Gijs de Roode (CDA) heeft in gezet en dan hoor je allerlei

een brief aan het college drie geluiden die je anders mis-

ha If la ng zwart haar met een

slag-

Vliegverbod voor

meeuwen
Met het warme weer worden

de ramen wagenwijd open-

prangende vragen gesteld.

We zijn benieuwd naar het

antwoord. In het Raadspro-

gramma 2006-2010 staat

immers;dorpskarakter behou-

den, pleinen en open ruimtes

niet volbouwen. Laten we ons

daar maar aan vast houden!

Een gesloten opening

schien niet opvallen. De gelui-

den kunnen variëren van

lawaai van brommers, bon-

kende autoradio's tot het

gekrijs van vogels. Dat staat

op het briefje dat hangt aan

een boom in de Kost-

verlorenstraat. De bewoners

van de LAmistraat, Jan

Steenstraat, Prinsesseweg,

Hobbemastraat, Hulsman-

straat, Van O sta destra at en

Nieuwstraat hebben veel

overlast van meeuwen. Inde

vroege ochtenduren is er

meeuwengekrijs en worden

er zelfs mensen aangevallen.

Er wordt wat afgeplakt in het Daarom moet er, volgens

dorp. Zelfs bij de vernissage enkele buurtbewoners, een

in het Zandvoorts museum valkenier ingehuurd worden

van de tentoonstelling van of stoppen met het voeren

Donna Corbani werd een van de meeuwen. Zou het

briefje op de muur geplakt sluiten van de ramen ook niet

met een leuke woordspeling. een mogelijke oplossing zijn?



Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week ZandvoortPas
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Runder Hamburgers
5 halen -4 betalen!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
btj boahlng van uw vakanlie!

Afe«n voor ZonAra-l Piui-houdcra
Vraag naardfc wkhwmkiJot

Groto Krocht 31 02&47125H

'7-toerkoop.nl e^

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
nmmnmn]
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

%p » ti l l^l-H ^

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Koene öeanfng ServicQ Kt S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze zomercollectie!

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

•tnirrfj \ i

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ovv'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

föi
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

TCaids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% kvrting o-p gordijnen.

************
<Dr. J.g.9Aezgerstraat32 1e(: 5715084

www.p>ettasflaidsfillozus.nl

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

.
DEdch fi healrh cenur

10 euro korting op
een hotstonemassage.

Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages - groepslessen « personal coaching

4 Cajun
schijven
voor € 2,50

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451 .• -=L

Èk.

lDPSLAÜtn

VHEEMlITCSZii

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

*****
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

*****
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

Slinger Optiek

Speciale aanbieding:

Complete bril

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding:

Complete bril

multifokaal € 449,00

Hoogbrekend

kunststof 1.6

incl.super-

ontspiegeling.

Zandvoortpas
korting 10% !!

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

MMe&&.Op vertoon van de

ZandvoortPas bij:

Gratis 0,5 Itr huiswijn Ons mosselseizoen is~begonnen,

bij een pan gekookte de lekkerste gekookte Zeeuwse mos-

rïlOSSelen voor 2 personen, selen op Hollandse of Spaanse wijze.

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

FOTO MENUO GORTER
*n*kwg *" PMlM*, U#™>9 t*n ***t *t*Ti#»(

Gratis
Een wegwerpcamera lwv hh

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Qr«U Kon» r ZWwUM Tri MS STUKM

www.fa|gm«nn ognjr tcr.n I

"DE BODE*'
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Deze week zijn er weer
zeer veel nieuwe artikelen

binnengekomen
Alles voor in en om het huis

B il i
fin iéoed

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Aanbieding voor pas houders

10% korting op

permanent make-up
Zeestraat 56 06-54640714

.emende

>ed rijven

1 alfabetische

volgorde)

bltemcn goh iee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©

: <k'miEu.v5Hïii uï.i-uc :

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

HONQ KON0
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

At OMNQWK MIDDELKOOP

©FOTOGRAFIE
HHMTUm EVENLMENTEN FOHTHTTEH

ïcj^ltcirlinfjvcior

Z-J ndvvurl P*}hwdu-' >

Dp cursus diflitjlc fDEogrjFiE*

rr ^IfKKi E-*-- -1 1 C .'N^riJ-

E -r&i i I: T»fcfrm*Tn fa Leg 1*&w r I

www.Ovmf0tQOhafie.nl

EandvaoM en EandvaoMe-n op eert

faijlArvdtr* *iörti*r irt M*M
Wtfedfcv "n* *• hutM thi < b*i,«»7Ji

*Ai"*?£^>jin vVüTÜGluÜli

WWW.ZAWOVOORTIN BEÏ LD. N L

/pannenkoekenhuis

m

eerover

Gratis

Cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

fel: f02ïJ 57Ï 87 40

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

3-Ceattïer
Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

l-r fiflfl Gun Ü-Söf JJÖüCflö
HnLilq Pfrwg Twwti iïnty D^
Ed-Haiuï Amant OtfSS ÏKNÏ K?jj

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café B I u ijs - Buureweg

Chin Chin Discotheek - Haltestraat

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Lauret & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

SackTime - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

ciaalzake

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

zorging en vrije

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Nationaal MS Fonds
zoekt vrijwilligers voor
MS Informatiecentrum

in Zandvoort

Voor het MS Informa-

tiecentrum in Woon-
en Voorzieningencen-

trum Nieuw Unicum
zoekt het Nationaal

MS Fonds vrijwilligers.

De taken zijn o.a. men-

sen te woord staan en

activiteiten organise-

ren rond het MS
Informatiecentrum. Het

fonds zoekt mensen die

het leuk vinden om zich

i of 2 dagdelen per week
hiervoor in te zetten. Een

vereiste is natuurlijk wel

dat men zich goed kan

inleven in anderen en dat

organiseren in

bloed zit!

het

Vrijwilligers kunnen

zich melden bij het

Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via de

website: www.natio-

naalmsfonds.nl

Mededeling aan alle inwoners
van Zandvoort

i

Op 5 en 6 augustus

zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

BP Ultimate Masters
of Formula 3

plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de

Wet Milieubeheer zoals verleend door de Provincie

Noord-Holland d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hier-

bij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde

UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het

circuit hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of

evenementen.

Met vriendelijke groet.

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

:

i:

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740
....................'.....

QOOOOC O
Wervelende kunst presenteert zich in

Zandvoorts Museum

Zandvoortse Courant • nummer 30 • 27 juli 2006

De zeemeerminnen arriveerden per TukTuk

Moderne kunst in concurrentie met de glorie van toen. In het

Zandvoorts Museum is vorige week vrijdag op spectaculaire

wijze de expositie 'Splash' geopend. Naast de klassieke stijlka-

mers werden moderne schilderijen en sculpturen getoond van

de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani.

recensie doorTon Timmermans

"Splash, Ca Hing all Mermaids!"

De fantasierijke opening

brengt 'leven in de brouwerij".

Het bekijken en genieten van

dewerkenvan beeldend kun-

stenaar Donna Corbani in het

Zandvoorts Museum zijn de

moeite méér dan waard. De

expositie is een retrospectief

metalsthema hetstrand-en

zeeleven. Zowel haar schilde-

rijen als haar bronzen sculp-

turen zijn creaties in de stijl

waar Donna Corbani interna-

tionaal beroemd mee is

geworden. Daar voortreffelijk

bij passend heeft de kunste-

nares de opening georgani-

seerd. Al eerder waren, naast

de kunstwerken, kleurrijke,

gracieuze meerminnen aan-

gekondigd. Dus de spanning

zat er bij voorbaat al in.

Ze dragen veelal namen die

verband houden met de oude

Griekse mythologie. Met
name uit de meest recent

gemaakte schilderijen spreekt

een zekere 'Schwung', een ver-

rassende losheid van verfstre-

ken. Toch blijft de uitzonderlij-

ke beheersing van strakke

lijnen en penseelvoering, zoals

die uit alle schilderijen en

sculpturen spreekt. Met ele-

gante figuren die zich bewe-

gen tegen vlammende achter-

gronden.

In het Zandvoorts Museum
wedijveren heden en verleden

met elkaar. Een optimale pre-

sentatie van beide, vereist

onder meer een op elkaar afge-

stemde rangschikking, en die

ontbreekt helaas. Een weerga-

ve van het dorpse verleden pal

naast hedendaagse kunst

werkt storend. Zeker als de

overgang van het ene naar het

andere abrupt en zonder enig

verband verloopt zoals nu een

en ander gepresenteerd wordt.

Als kleurrijke moderne kunst

zonder enige aanwijsbare

reden moet concurreren met

zaken uit het verleden voegt

dat niets toe aan het geheel en

doet afbreuk aan beide.

Geheel in de Hollywood-

traditie kwamen klokslag

16.00 uur twee glimmende
TukTuks voorrijden. Als ware

het limousines stapten uit de

Thaise taxi's vijf charmante

zeemeerminnen. Minzaam
glimlachend poseerden de

dames voor de toegestroom-

de fotografen. Terwijl de ene

meermin enorme zeepbellen

de lucht in blaaste, presenteer-

de een ander aan de omstan-

ders suikerzoete spekjes. In het

Museum speelde een twee

man sterke band vrolijke, tra-

ditionele Griekse muziek.

De meerminnen passen net zo

perfect in dit mythisch tafereel

als de omringende schilderij-

en van Donna. Al zijn de bron-

zen sculpturen gemaakt van

zwaar brons, door de vormen

wekken ze de indruk speels en

luchtig te zijn. Ze spreken

dezelfde taal als de schilderij-

en: gracieuze figuren die iets

mee te delen hebben aan de

oplettende beschouwer. Zo zit

er achter elk kunstwerk méér

dan alleen sierlijke lichaams-

vormen. Met titels als

'Ce lest ia I', 'Sultry Storm' en

'Siren' spreken de schilderijen

rechtstreeks tot de verbeel-

dingskracht. De reeds bestaan-

de perfectie met de slanke lij-

nen wordt nu aangevuld met

mysterieuze bezieling.

Bij zijn openingsspeech hield

wethouder Gert Toon en een

vurig pleidooi voor méér kunst

in de openbare ruimte van

Zandvoort. Langs de boulevard

ziet hij graag een fraaie beel-

denroute verrijzen. Over een

concrete uitwerking van de

(vage) museumplannen zwijgt

hij in alle talen. Hoelang zal het

nog blijven bij dromen?

In haar dankwoord noemde
Donna Corbani het Museum
een "inspiratievolle plaats".

De expositie in het Zandvoorts

Museum van de olieverfschil-

derijen en bronzen sculpturen

is te zien tot 23 oktober.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAChXCLUBTIEN
Een gezellig Grand Café aan zee - Reserveringen:o6-S2SO 2583

Vanaf deze week zal de nationaal bekende weerman
Mare Putto zijn wekelijkse visie geven op de weersverwach-

tingen voor Zandvoort en Bentveld.

Legendarische juli

Het is werkelijk ongelofelijk wat Moeder Natuur ons de

voorbije drie weken op weergebied voorschotelde. Het ene

na het andere thermische record ging eraan en het is

letterlijk zonneklaar dat juli 2006, zoals al eerder gezegd,

de warmste (kalender)maand aller tijden wordt! Dus sedert

tenminste 1706, toen men met de waarnemingen startte.

We zullen straks uitkomen op dik 22 graden als moyenne:

een megaprestatie, maartevens stof tot nadenken.

Immers, wat heeft de atmosfeer verder nog voor thermi-

sche excessen in petto voor ons op termijn?

Nog even terugblikkend

naar vorige week woensdag,

die net als gisteren ook al zo

heet verliep en waarop zon-

der meer weer historie werd

geschreven. Achtereenvol-

gens maakte de omgeving

Zandvoort-Haarlem de één

na warmste dag mee van

de afgelopen 100 jaar met

ruim 35 graden in het gebied,

terwijl de eropvolgende

mediterrane nacht veruit de

zwoelste werd sinds decen-

nia! In het holst van die

gedenkwaardige, uitermate

slaaponvriendelijke nacht

steeg het kwik tijdelijk

weer even tot nabij de 24-25

graden.

Na andermaal zo'n schroei-

hete woensdag; de laatste

voorlopig, zullen we geleide-

lijkevolueren naar een meer

normaal Hollands zomer-

plaatje. Dit beeld kenmerkt

zich, vooral na komend
weekeinde, door een milde

zuidwestenwind op het pleit

meestentijds, regelmatig

zon, maar ook af en toe wat

regen of een bui en tempe-

raturen tussen 22 en 27 gra-

den daags.

Het voortdurend grossieren

in eersteklas, bijna Proven-

caals zomerweer, soms zelfs

met Zuid-Spaanse trekjes,

lijkt dan ook verleden tijd te

zijn voorlopig. Dit tot op-

luchting van grote groepen

mensen denkelijk, die en

masse hebben moeten

bivakkeren al die dagen - en

nachten - in verhitte vertrek-

ken van soms meer dan 30

graden Celsius. Trouwens.de

afgelopen tijd was het op de

stranden vaak goed toeven

bij gratie van een verkoelen-

de zeewind, die het kwik bin-

nen de perken hield. Afge-

lopen maandag bijvoorbeeld

zagen we een toch wel ver-

trouwd beeld. Terwijl de zee-

duivel bezit nam van het

Zandvoortse strand plus de

boulevard en de mistflarden

er ronddoolden bijamper20

graden, was het enkele hon-

derden meters het land op

vrijwel 'schoon'. In Bentveld

noteerde men al ruim

25 graden op dat moment
bij volop zon en verder

oostwaarts in Haarlem werd

28 graden opgetekend.

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

^'^- '*** «Ui. kis*.

27-28 24 23 24-25

21 19 18 18

65% 55% 30% 20%

zw-w. 3-4 west 4



/ NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

(jenakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

;il[Ul SI'JCIA.. in i;i.n

Caié Restaurant

\ Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort M
Tel: 023-5? 166 31 JT

fake Five
Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

Keuzemenu 29 juli t/m 11 auc. € 24,50

Griekse salade met feta,

OLIJVEN EN GEMARINEERDE PAPRIKA

OF

Lauwwarme paling met rucola
EN EEN FRISSE CITROENDRESSINC

OF

Salade rosbief met spinazie
EN MOSTERD-DILLEDRESSINC

-A- • *

Blackenedzalm
GEBAKKEN ZALM MET PITTIGE CAJUNKRUIDEN

Filet Mignon
MET KLASSIEKE ROOUEFORTSAUS

OF

Pappardelle
MET SPINAZIEROOMSAUS,

WALNOTEN EN GEGRATINEERD METGEITENKAAS

* * *

Dessert van de dinerkaart

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

/fSl'AWfrDELIGHTS *4
# . 3

Onbeperkt genieten met een zeer ruime

ï keuze uit overheerlijke gerechten. ^£ Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
i

^

!
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar) ^
Vrijdag t/m Zondag en feestdagen 3

a € 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

>- Afhalen en a la carte ook mogelijk *

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur -h

^ Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567 *»

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

Vrijdag
4 augustus

Rudolf
Kreuger

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Laimft ^4ardb|

Vrijdag 4 augustus
aanvang 20.30 uur:

Trio Joop Kooger

Walter Mooij - piano
Tim Brandsen - contrabas
Joop Kooger - slagwerk

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Krant niet ontvangen
IMMKANT

Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Uitneembare evenementenkrant

JAZZ BEIIEM) ïlffi BEACII (Mi

a

donderdag 3 augustus:

JAZZ AT TBE CASINO
Officiële opening van het festival door burgemeester R. van der Heijden

vrijdag 4 augustus:

JAZZ BEIILM» THE BAR
live jazz acts bij veel horecagelegenheden

zaterdag 5 augustus:

JAZZ BEIIEM» THE BMCH
Vier podia in het centrum:

Kerkplein - Gasthuisplein - Dorpsplein - Midden Haltestraat

zondag 6 augustus:

JAZZ AT THE BMCH
live optredens in de strandpaviljoens:

Beachclub Tien (10) - Skyline (13) - Bruxelles (14) - Mango's (15)

* Zandvoortse
Courant



Donderdag 3 augustus
vanaf 19.00 uur

Het Holland Casino is hoofdsponsor van Jazz behind the Beach en heeft een

mooi jazzprogramma samengesteld voor de openingsavond.

Om 19.00 uur geeft burgemeester R. van der Heijden het startsein voor vier

dagen lang jazz in Zandvoort.

-HollanV
Casino

Vrijdag 4 augustus JAZZ 1SEIILM) THE BAR
vanaf 20.00 uur

Yanks Saloon

Saskia Laroo

op trompet en

Warren Byrd

(north sea jazz)

op piano

Grand Café Danzee

Café Neuf

Blood,Sweat & Kiers

Met gitaar, drums, contrabas, drie vocalen maar vooral met de tenorsax van

Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van

diverse stijlen. Een kwartet dat de grenzen van rock & roll, blues, jazz, rythm

& blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de

helft maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat...

En dat lukt... altijd. En dat voelt het publiek ook...

Brothers in Harmony with DJ Carlito, featuring

Saxophonist Jeff Hollie (USA)

Café Alex

Boris van der Lek

Café Oomstee

Rudolf Kreuger

De geboren Haarlemmer komt uit een muzikale familie en heeft zich van

jongs af aan altijd met muziek beziggehouden. Zijn eerste band heette 'The

Dixie Motions'. Dat werd later The 'D Motions' omdat de muziek toen al

meerdere stijlen bevatte. Uiteindelijk werd de band naar zijn bandleider

Rudolf Kreuger vernoemd. De band heeft verder zo'n 8 jaar lang opgetre-

den bij de befaamde dinershows van Frank Wentink. Tegenwoordig treed

Rudolf Kreuger solo op en vrijdagavond 4 augustus dus in Café Oomstee.

ChinChin

DJ & Saxo

Williams Pub

Yimmy Pimmy (zaterdag)

Laurel & Hardy

Trio Joop Kooger

't Lokaal

TheOriginal Hot Lips

Qi

Zaterdag 5 augustus JAZZ KEIIEM» THE
vanaf 20.00 uur

Mainstreamjazz is muziek die prettig in het gehoor

ligt. Net als latin en jazzy rock wordt het geheel

swingend op het podium gebracht.

Het Mainstream Jazzcombo stelt als hoogste pri-

oriteit het de gasten naar de zin te maken. Zij

passen het geluid zodanig aan, dat er normaal

geconverseerd maar ook gedanst kan worden.

Bandleider Ger Groen en da al, die de saxofoon met

een gevoelige toon kan raken, wordt bijgestaan

door zangeres Monique en echtgenoot Pi eter van

Doorneveld (bas), Rob Rottschafer (keyboards),

vibrafonist Peter de Gelder en slagwerker Al win

de Ruiter.

Nadat Ger Groenendaal op 48-jarige leeftijd de sax

ter hand nam, werd mainstream zijn weg. Het

Mainstream Jazzcombo krijgt sinds een paar jaar in

de regio Zandvoort steeds grotere bekendheid en is

niet meer van de podia van Zandvoort en omgeving

weg te denken. Met een repertoire van easytune en

happyjazz, uiteraard met werken van grote jazzcom-

ponisten, zorgen zij steeds voor de juiste sfeer.

Liefhebbers pur sang derhalve en zoals Ger het zegt:

"We hoeven niet maarwillen héél graag!"

Tenorsaxofonist Boris van der Lek is een begenadigd

tenorsaxofonist die zijn sporen in de muziekwereld

ruimschoots heeft verdiend. Al in 1983 stond hij

op 18-jarige leeftijd op het North Sea Jazz Festival.

Daar deelde hij het podium met legendarische

tenorsaxofonisten zoals Illinois Jacquet, Arnett Cobb

en Buddy Tate.

Sindsdien reeg hij de muzikale successen aaneen.

Van der Lek speelde op vele platen, onder andere van

Laura Fygi, Anneke Gröhnloh, Denise Jannah en Frank

Boeijen. Grote successen boekte hij met rocker

Herman Brood, hardbop-jazzformatieThe Houdini's

en de absolute live-ja zz hit Tough Tenors, een teno-

rencombinatie met Hans Dulfer.

Vandaag de dag heeft hij zijn eigen jazzformatie, het

Boris van der LekOuintet. Hiermee speelt hij zijn favo-

rietejazznummers, nummers die doorspekt zijn met

blues en soul. Soul is dan ook het handelsmerk van

zijn uitzonderlijk expressieve saxofoonspel.

In 2005 kwam zijn eerste eigen CD, Blue &
Sentimental, uit op het A-Records-label van Challenge

Recordings. Daarnaast speelt hij nog steeds in de jazz-

formatie van Hans Dulfer en met diverse andere

bands zoals de Leidse rockformatie Breath Takin'

Angels, bluesband Blues Summit (met Nicko

Christiansen), de Eelco Gelling Band.de Ruben Hoeke

Bluesband, Kenn et h Harder en incidenteel met de

tenorsaxofonisten Wouter Kiers en Ruud de Vries.

Meer info: www.borisvanderlek.nl

Vanaf 1979 verdient Saskia Laroo haar brood met het

maken van muziek. Ze begon met optreden in

Dixielandorkestjes en mainstream combo's. Ze had

het voorrecht regelmatig gevraagd te worden door

saxofonist Hans Dulfer. Vanaf 1981 maakte zij regel-

matig deel uit van zijn groepen, en daarnaast speel-

de ze in Rosa King's Upside Down Band samen met

de ook nog jonge Candy Dulfer. Vroeg in hun carriè-

res staken ze van alles op over salsa, Caribische,

Braziliaanse en Afrikaanse muziek.

In 1982 formeerde ze haar eigen Salsa Caliente Band,

tussen 1986 en 1990 had ze Caribbean Express en van

1990 tot 1994 trad ze op met The Caribbean Colors.

In 1993 ging ze voor het eerst solo en een jaar later

richtte ze de Saskia Laroo Band op om de composities

te spelen van haar debuutalbum It's Like Jazz. In 1995

zagen twee nieuwe formaties het licht: het latinjazz-

kwintet Salsa Bop en de straight-ahead groep Jazzkia.

Tegenwoordig treedt Saskia ook op als gastsolist.

Laroo creëert nieuwe stijlen, vaak omschreven als 'nu

jazz' of 'swinging body music'. Haar ruime ervaring

in bands van verschillende genres maakt deel uit van

haar kracht. Met veel plezier gooit ze het bij elkaar

in haareigen muzikale concept en laat ze alle ver-

schillen samenkomen in een nieuw geheel. Om dat

te bereiken kiest ze muzikanten uit die met een open

blik kijken naar verschillende stijlen.

Meer info: www.saskialaroo.nl

Haltestraat Hans Dulfer is op 28 mei 1940 geboren en is één van negentig had h ij veel succes in Japan; voor zijn

de bekendste Nederlandse saxofonisten. Hij speel- single 'Hyperbeat' kreeg Duifer daar een go uden

H èt 1

de onder andere met Clous van Mechelen, John plaat.

McLaughlin, Willem Breukerjan Akkerman, Herman

Brood en Saskia Laroo. Hij is de vader van saxofonis- Dulfer was naast saxofonist ook autoverkoper,

te Candy Dulfer. bestuurslid van het Bijhuis; columnist van

Muziekkrant Oor; en radiopresentator. Zijn columns

Dulfer werd geboren te Amsterdam. Hij leerde zich- werden gebundeld onder de titel "Jazz in China"

zelf saxofoon spelen en is sinds zijn zeventiende (1980). In 1990 was hij directeur van Pa rad iso waar

professioneel muzikant, met Coleman Hawkinsals hij één jaar later met ruzie wegging,

grote voorbeeld. Dulfer was eind jaren vijftig actief

in het combo van Clous van Mechelen. Later speel- Dulfer won in 1969 de Wessel Heken -prijs. Als auto-

de hij in "Heavy Soul Inc." (met onder andere gita- verkoper won hij tweemaal de"GM Car Sellar Award".

rist John McLaughlin), "Theo Loevend ie Consort", In 1993 ontving hij de "Bi rd Award" van het North Sea

"Reflud"(een anagram van 'Dulfer'), "De Perikels" en Jazz Festival, en in 2002 werd hij Ridder in de Orde

"Future Groove Express". Aan het eind van de jaren van de Nederlandse Leeuw.
Hans Dulfer

£>



Zondag 6 augustus THE KEU H
vanaf 16.00 uur

10 Beachclub Tien Mainstream Jazzcombo
Mainstream Jazzcombo, de formatie die zaterdag-

avond op het Kerkpleinpodium aantreedt, zal zondag

nog een paar fijne uurtjes bezorgen op het terras van

het nieuwe strandpaviljoen met nummer 10.

13 Skyline_________^ Het is allemaal begonnen met een plaat van Rob programma voor blueslegende Junior We lis. Na zijn

Hoeke, Europa's peetvader van de boogie woogie, optreden werd hij doorWells gevraagd om die avond
* 1

1 Êfl. ^ foto: C. van Ve^J

Als 13-jarige speelde Dirk Jan Vennik deze plaat grijs, mee te spelen in de Junior Wel Is Blues Band. Dit was

waarbij hij probeerde mee te spelen. Door de klas- een onvergetelijke ervaring voor de toen 15-jarige.

sieke pianolessen die hij vanaf zijn achtste volgde

had hij al wat ervaring op de piano opgedaan. Wat De laatste jaren gaat het allemaal in een stroomver-

Hoeke speelde, vormde een compleet nieuwe uitda- snel 1 ing. Hij speelde met o.a. Ot is Grand, Little Mack
ging voorde piepjonge pianist. Tijdens zijn piano- Simmons, Rob Hoeke, Harry Verbeke en Rosa King.

lessen werden Mozart's stukken al snel omgevormd Ook begeleide hij de Amerikaanse Bluesdiva Michelle

tot een boogie of blues. Willson op haar European Winter Tour in 1997.

Ondertussen had Vennink al een vaste band. In 1998

De regionale doorbraak kwam toen Dirk Jan in 1993 werd de eerste CD (Messin' with the boogie) uitge-

meedeed aan de Kunstbende, een breed opgezette wed- bracht op het label Serendip. In 2000 speelde hij tij-

Dirk Jan Vennink
strijd in kunst. Hij werd eerste van Noord-Holland. Een dens twee grote festivals: North Sea Jazz Festival en

van de prijzen van de Kunstbende was een optreden in de Rhythm & Bluesnight in Groningen,

het Haarlems Patronaat. Hier speelde Ven nik als voor- Meer info: www.dirkjanvennik.com

14 Bruxelles aan Zee Deelder aan zee
Dichter Jules Deelder heeft als hippe jazz-dj de laat-

ste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Schrijver,

dichter/perfomer, R'dams nachtburgemeester, dise-

jockey, het zijn drukke tijden voor de 60-jarige

Deelder. Zijn meest recente project betreft zijn derde

jazzcompilatie: Deelder blijft draaien, die wederom
is samengesteld uit zijn enorme persoonlijke jazz-

collectie.

Naar het voorbeeld van beroemde groepen zoals

Crupo Sierra Maestra en meer recent Buena Vista

Social Club speelt Barrio Latino son, cha cha, bolero

en rumba zoals het hoort. 'Sonero' Vidal Cruz Conde

toont zich een ware aanvoerder. Als een echte enter-

tainer zweept hij met zijn originele presentatie het

publiek op. De muziek is toegankelijk voor een groot

publiek, de dansvloer is dan ook snel gevuld.

De groep is regelmatig te gast in het Kurhaus in Den

Haag en heeft onlangs ook opgetreden op een nieuw-

jaarsfeest dat is uitgezonden op de Antilliaanse en

de Colombiaanse televisie. In mei stond Barrio Latino

geprogrammeerd in het Latijns-Amerikaanse film-

festival in Lantaren /Ven ster in Rotterdam. Inmiddels

heeft de band een innige samenwerking met de

Mango Beach Club.

De band bestaat uit: Vidal Cruz Conde (Cuba) zang

en percussie, Evelio Olazabal (Cuba) gitaar en zang,

Leo Mart is (Ned. Antillen) tres en zang, Vicor de la

Cruz (Dominicaanse Rep.) bas en zang, Renato

Freyggang (Chili) bongo en zang, Nezih Antakli

(Turkije) conga's en Bert van Bommel (Nederland)

trompet.

Het Jazzfestival 2006 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Grand Café Danzee

Café Alex

Yanks Saloon

Café Neuf

ChinChin

Beachclub Tien

Skyline

Bruxelles

Mango's

Williams Pub

Café Oomstee

La u rel & Hardy

't Lokaal

Speciale dank aan het Holland Casino Zandvoort

tifa

Gezien vanuit de bestuurdersstoel:
Rally onderweq naar Beiiinq . . . , , 4

.

4
.s -> > ~> veel nieuwbouw. Zo n twintig

kilometer voor de stop in de

stad Szeged raakt één van de

teams, rijdend met een Skoda,

betrokken bij een verkeerson-

geval en moet de karavaan

onder politiebegeleiding naar

het hotel rijden.

Bij de Bulgaarse grens onder-

vinden de cameraploegen weer

de nodige bureaucratische

rompslomp."ln defraaie natuur

en het dunbevolkte gebied

kom je weer tot rust". Het enige

verkeer bestaat uit stokoude

landbouwmachines, schapen

en geiten. Langs de route staan

af en toe groepjes jongeren die

de rallywagens juichend

begroeten. "Mede door toe-

doen van de tv-regisseurs",

voegt Geursen eraan toe.

Al worden aan deTurkse grens

de papieren driedubbel gecon-

troleerd, iedereen passeert de

slagbomen vrij vlot. De weg
naar Istanboel blijkt een per-

fecte zesbaansweg te zijn met

weinig verkeer. "Tot we de stad

naderen", schrijft Cees."Daar

wonen maar liefst rond de elf

miljoen mensen". Met veel pijn

en moeite vinden de rallywa-

gens de weg naar hun hotel.

Daar blijkt de Skoda inmiddels

kosteloos opgekalefaterd te

zijn. Hoewel ze de hele nacht

doorgewerkt hebben willen ze

van betaling niets weten. De

Roemeense automonteurs

zagen het als een ereklus.

Algemene informatie over de

rally: www.abr2006.com.

Het wordt een spannende strijd. Om precies te zijn 17650 kilo-

meter lang. Zaterdag 15 juli zijn zo'n 100 oldtimers vertrokken

uit Amsterdam. Op 11 augustus moet de karavaan met 200

Nederlandse avonturiers aankomen in Beijing, China. Exclusief

voor de Zandvoortse Courant geeft Cees Geursen van de

Zandvoortse slipschool regelmatig zijn belevenissen door.

door Ton Timmermans

"Echt zenuwachtig ben ik niet,

maar nu wil ik wél gaan". Op
zaterdagmorgen 15 juli klinkt

op de Dam het startsein voor

de 'Amsterdam-Beijing Rally

2006'. Uitgerust met een

routeboek starten de wagens

voor een rit van 508 kilometer

naar het Zuidduitse Mainz.

"Onderweg hoorde ik dat een

team al vóór de Nederlands-

Duitse grens moest afhaken:

hun wagen raakte door een

verkeersongeval total loss",

meldt Cees. De tweede dag rij-

den de auto's van Mainz naar

het Linz in Oostenrijk, een

prachtig gebied met goede

wegen. "Het is een apart

gevoel over het racecircuit de

Hockenheimring te rijden".

Cees en zijn metgezellen in de

camerawagen genieten van

het uitzicht over de Donau.

"Een imposante rivier".

Bij de Hongaarse grens staat

een legertje grenswachten

klaarom de papieren nauw-

gezet te controleren. De

Wartburgs, Trabants en de

Lada's zijn een armoedig

gezicht. Als contrast zie je

soms een super modern e Audi

O7. Direct over de grens veran-

dert het tot dan toe comforta-

bele wegdek. De rit langs het

prachtige Ballatonmeer ver-

goedt gelukkig veel. Naast

imposant natuurschoon is er

Midzomernachtride Kenamju Zandvoort

Afgelopen vrijdag organiseer-

de Sportcentrum Kenamju

voor de eerste keer een 2 uur

durende 'spinning ride', een

midzomernachtrit die om
22.30 uur begon en om 00.30

uur eindigde.

Vorig jaar september besloot

Kenamju om 21 'spin n ing fiet-

sen'aan te schaffen en te star-

ten met wekelijkse trainingen.

Al snel bleek dat er veel animo

voor was en dat er een fietsen-

tekort ontstond. Nu was men
zover dat een twee uur duren-

de rit gemaakt kon worden.

Marcel van Rhee, eigenaar van

Kenamju Zandvoort: "Het is

een geweldige vorm van sport

beoefenen. Een uurlangopde

muziekéénzijnmetje fiets,

waarbij de weerstandsknop

en hartslagmeter jouw per-

soonlijke trainer zijn. Door de

opzwepende muziek verbrand

je gemiddeld ongeveer 500
calorieën per 'ride' van een

uur." Voor meer informatie:

tel. 023-5715829.

Vrijdagavond 22 julijongsleden, 22.30 uur,35°C, 25fanaten, woflesjes water

en geweldige muziek. "Thuis verklaren ze me voor gek!"
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Toerist van de week

Twee families, drie culturen
1

Duits, Italiaans of Spaans? De toeristen van deze week wonen
in Duitsland, hebben een Italiaanse vader, een Spaanse moe-

der en zijn op vakantie in Nederland. Broer en zus, Pasquale en

Anna Moucada uit Hagen (vlakbij Dortmund), met hun part-

ners en kinderen. Vlak voor mij op het strand was deze vrolijke

familie aan het beachballen en ze kwamen gelijk in aanmer-

king voor de Toerist van de Week.

door Stephanie Vork

Eigenlijkverblijven Pasquale en

Anna een weekje in Uitgeest

met hun gezinnen, maar dat

komt alleen maar omdat de

hotels en appartementen in

Zandvoort vol zaten toen zij

besloten hadden om opvakan-

tie naar Nederland te gaan.

Over Uitgeest zijn ze niet echt

te spreken, "the re's nothing to

do overthere, it's boring". En

gelijk erachter aan: "Zandvoort

is beautiful". Gelukkig maar.de

toeristen blijven positief over

onze badplaats. Voor Anna is

het de eerste keer hier, maar

Pasquale is al vijf of zes keer

eerder in Zandvoort geweest.

Ze vinden het heerlijk op het

strand. Het enige grote nadeel

van het dorp vinden zij de par-

keerplekken die zo'Teuer'(duur,

red.) zijn.

Als ik naar hun achtergrond

vraag, beginnen broer en zus

vol passie te praten over

Spanje en Italië. In het dage-

zier als technicus en kleuter-

leidster in Duitsland, maar lie-

ver verlaten zij dit land om
naar één van de huisjes van

hun ouders te gaan. Zowel in

Spanje als in Italië kunnen zij

terecht. Dat is nog eens een

luxe! Anna vertelt dat er enor-

meverschillen bestaan tussen

de Duitsers en Italianen. "De

Italianen hebben veel meer

temperament. Vooral's avonds,

dan komt alles en iedereen tot

leven. De Duitsers kijken vaak

nors voor zich uit en dan kan

er nog net een 'hallo' vanaf".

Ook de Nederlanders vindt

Anna vriendelijker dan de

Duitsers: "Hier in Nederland

hebben de mensen een

andere denkwijze, ze zijn wat

loyaler". Hmm, misschien een

idee om te verhuizen?

Al snel komen de kinderen van

beide families aangerend om
met de hele groep op de foto

te gaan. Bij het gedag zeggen

klinkt een vrolijk 'Ciao!'.

(Ik bedank L voor haar hulp en

lijks leven werken zij met ple- Italiaanse wijsheden.)

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

uiTTi 1000 Pashouders gingen u voor!

Met een Zandvoort Pas

wordt winkelen, uitgaan en

eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk

£>



ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Gevraagd

Lieve oppas (V)

op oproepbasis

Leeftijd v.a.15 jaar

Voor info:

06-21633534

Gevraagd:

Handige jongen ± 17

jaar

voor de afwas(machine)

en keukenwerk-

zaamheden.

Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14

Tel.: 023-57121 02

Gevraagd:

serveerster (± 18 jaar)

voor het seizoen

± 4 dagen

per week

Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14

Tel.: 023-5712102

Bier Tap verhuur

Zandvoort

va. €17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!

incl. bezorging

OHD Dranken bv.

Tel. 023-5738777

BBO of Feest?

Huur een tap

va. €17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!

incl. bezorging

OHD Dranken bv.

Tel. 023-5738777

Montys Travel Service

Astrid van Buuren -

uw mobiele

reisadviseur.

06-42243369

astrid@montys.nl

Zorgeloos reizen

van deur tot deur

iê % tf #tf tftf tftf #

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Filmprogramma
27 juli l/m 02 augustus
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CNG Greep

Samcriw&rtVen aan rendement
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd. Telefoon.

1
1

2
1

3 1

1

4

5 1

1

6

7
1

1

8
1

1

9
1

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam ..

.

UwZandvoortpas nr.

.

<&
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SMM Ram

t ~ 2 i mrt. - 20 apr.

Go with the flow is niet echt jouw

ding. Je bent meer het type dat zelf

aan de touwtjes trekt. Iets watje

graag doet,en:veelvuldig. Doordat

je zo doortastend bent, ziet men

je als de grote leider. Normaliter

lach je daarom, maar deze week

wat minder.

Leeuw j^ Boogschutter ' "
or. 3. 21 iuli -22 auq. ' 21 nov. - 21 dec.

<é Stier

C^ 2i april - 20 mei
Je komt er wel, lieve Stier, al is het

misschien niet zo snel alsje zou

willen. Voor jou geldt: een goede

afloop is beter dan een vliegende

start. Wel jammer dat niet ieder-

een die mening deelt. Vooral die

ene persoon op je werk vindt dat

het allemaal te langzaam gaat.

Pas op!

Leeuw

23juli - 22 aug.

Deze week krijg je de mogelijkheid

om te verkassen naar een

Franstalig land. Je wilt wel gaan,

maar bent bang om vreselijke

heimwee te krijgen. Wat de ster-

ren je aanraden? Dat vliegtuig in,

meid, maar verbrand niet al je

schepen achter je!

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Je krijgt een superleuk mailtje,

maarje bent alleen bezig met die

liefdesverslaafde. Waarom toch,

lieve Maagd? Zij is toch niets ver-

geleken met een cutie als jij? Zij

weet dat, hij weet dat en ookjij

Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Met Vissen-types kun je het

meestal niet zo goed vinden (te

zwaarmoedig), maar deze week

komt daarverandering in. Een der-

gelijk contact groeit uit tot een

diepe vriendschap of een levens-

lange liefde. Hij brengt het beste

in je naar boven.

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Wie benjij Steenbok, SuperWoman

ofzo? De prestatie die je deze week

levert is bijna bovenmenselijkte noe-

men. En nogopmerkelijkenpuurop

wilskracht. Degenen diejegoed ken-

nen, zijn natuurlijk niet verrast. Zij

Tweelingen

2i mei - 20juni
Je wilt mensen ontmoeten en

dingen doen. Een zekere persoon

heeft daar geen begrip voor.

Wring je niet langer in allerlei

bochten om hem of haar te

pleasen.Thuiszitten is nu eenmaal

geen optie voor jou. Dus: eropuit,

met of zonder je lief.

Kreeft

2ijuni - 22juli

Buiten je schuld benje nu in een

situatie beland waarin je liever

niet wilt zijn. Gelukkig ben je

bijdehand genoeg om het tij te

keren. Dat gaat lukken, lieve Kreeft,

maar deze keer hebje grof geschut

nodig!

zou het moeten weten!! Maak je weten datje bergen kunt verzetten.

dus niet al te druk. ,., ,_^ S9
1

r
Waterman

1 • Weegschaal 2ijan.-igfeb.
-^^ 23 sept. - 22 okt. Je fascinatie voor de spirituele

Iemand op je werk heeft het wereld wordt steeds groter en je

zwaar van je te pakken; je voelt je denkt er serieus over om daar wat

gevleid en gaat bijna voor de mee te gaan doen. Fine with us,

bijl. Best begrijpelijk, want het Waterman, zolang dit verlangen

is een lekkertje. Maar is hij zo niet voortkomt uit onvrede met

leuk dat je je lief wilt ruilen? Nee

toch! Laat het dus. En blijf bij je

lekkertje!

_-i.J^j Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Een week met een randje van

Swarovski-kristal, want de diva in

je krijgt ruim baan. Je schittert

als V. LP. op een glamourpartyof dooreen nieuw, spannend iemand

je wordt uitgenodigd voor de -maarje ontdekt al snel dat het niet

galapremière van een grote veel soeps is enje réntterug naarje

film. Je zal een onvergetelijke ouwe.trouwe geliefde. Nu realiseer

indruk maken! je je hoeveel hij voorje betekent.

het hier en nu. Je zit niet zo lekker

injevel.maardaar zal volgende

week verandering in komen.

Vissen

V 20feb. - 20 mrt.

Van een kortstondige affaire, hoe-

wel riskant, kan je liefdesleven

enorm opknappen. Je wordtverleid

Clown Bassie
komt naar
Zandvoort!

Vrijdag 28 juli aanstaan-

de brengt Nederlands

populairste clown aller

tijden Bassie een bezoek

aan de kermis in Zand-

voort. Rond 19.00 uur

wordt Bassie verwacht.

Hij zal dan foto's, stickers,

vlaggetjes, maskers, lolly's

en oliebollen uitdelen.

Tevens kunnen kinderen

met Bassie op de foto.

Kortom het wordt dolle

pret. De kermis staat op

parkeerterrein P3 van het

Circuit Park Zandvoort.

Aankomende zondag (30 juli) is

het weer zover. Rekreade gaat

van start met poppenkast en

volksdansen. Dit jaar weer

zowel in Noord als in centrum.

Voor exacte tijden zie program-

ma. Er zijn dit jaar 10 jon ge ren

die de beide projecten begelei-

den. Dinsdagavond is er weer

een vossenjacht in het dorp.

Vertrek om 19.00 uur vanaf het

Jan Sn ijerplei n. Rekreade is sport

en spel voor kinderen tussen de

4 en de 12 jaar. Het kost slechts

50 eurocent per dagdeel en

iedereen is welkom. In Noord

kom je deze week in een heuse

onderwater wereld terecht.

Terwijl er in het centrum iets

heel vreemds met een profes-

sor en een machine aan de

hand is. Wil je weten hoealles

i afloopt, kom gerust langs.

Rekreade Zandvoort gaat weer van
Programma Noord:

Pluspunt gebouw
Maandag 31 juli

w.00- 12.00 uur knutselen

15.00-17.00 uur buitenspel

start
Zondag 30 juli en

donderdag 3 augustus

Volksdansen en

poppenkast

78.75 uur

Winkelcentrum in noord

19.30 uur

Jan Snijerplein in het

centrum

1 augustus

vossenjacht

ïg.oo uur

vertrek

Jan Snijerplein (centrum)

Vrijdag 4 augustus

10.00-14.00 uur

speurtocht + spelletjes.

4-uurs-programma dus

neem brood en drinken

mee.

Deze dag kost €1,-

Dinsdag 1 augustus

10.00-12.00 uur

dierengeluidenspel

15.00-17.00 uur

knutselen / spelletjes

Woensdag 2 augustus

10.00-12.00 uur

creatief spel

15.00-17.00 uur

waterspelletjes

Donderdag 3 augustus

70.00 -72.00 uur

knutselen

15.00-1700 uur

spellenparcours

Programma centrum:

jeugdhuis naast de

Protestandse kerk

Maandag 31 juli

10.00- 12.00 uur knutselen

15.00-17.00 uur

waterspelletjes

Dinsdag 1 augustus
10.00-12.00 uur spel

15.00-1700 uur

levend ganzenbord

Woensdag 2 augustus

10.00-12.00 uur knutselen

15.00-17.00 uur

toneel spelen

Donderdag 3 augustus

70.00 -72.00 uur

speksteen bewerken

15.00-17.00 uur

(regen)dans 1

Voor nu en altijd

Smaken verschillen. Smaken

veranderen. Wat je vroeger

niet door je strot kon krijgen,

eet je nu misschien wel het

liefst. Weet je nog, die hoge

spijkerbroekenmode van

tien-vijftien jaar geleden? Ik

vond het vreselijk lelijk. En

nu? Ik heb er laatst twee

gekocht het is weer in de

mode en het staat eigenlijk

best wel leuk.

Ik lag van de week op het

strand en waar ik ook keek,

meer dan de helft van de

meidentussen de 17 en 30

loopt rond met een tatoea-

ge, meestal op de onderrug.

Het erge is dat het wel lijkt

of ze allemaal dezelfde heb-

ben. Ook ik heb een tijd lang

getwijfeld over een tattoo.

Wel stoer zo'n ding. Beetje

pijn lijden maar dan hebje

wel wat voor de rest van je

leven. En dat was dus het-

geen wat mij benauwde.

Impulsieve jongeren besef-

fen meestal niet dat ze voor

de rest voor hun leven 'gete-

kend'zijn en doen het in een

vlaag van verstandsverbijs-

tering. Al zo vaak heb ik

vriendinnen horen klagen

over die ene tattoo die er al

veel te lang zit en er eigen-

lijk niet had moeten zitten.

Anderen zijn er wel weer

heel erg blij mee en willen er

alleen maarmeeren meer.

Maar wat ik bedoel te zeg-

gen... vinden we al die teke-

ningen straks nog even leuk

als nu? Kinderen zien hun pa

en ma later met uitgezakte

tribals op hun gerimpelde

rug, verlepte bloempjes op

hun gat en dolfijntjes op

hun borstdiealeen maand

op het droge lijken te liggen.

Over namen wil ik het niet

eens hebben. Hoe gaaf ik

sommige kunstwerken nu

ook vind, ik doe het toch

maar niet. Mijn smaak ver-

andert te vaak.

McU/

£>
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^ fi Sandd
ï§ï Het op f>n na grootste postbedrijf vwi Mederfand,

zoekt

Postbezorgers
in

Zandvoort
in postcode 2042

Als parttime postbezorger bieden wij jou eer
aantrekkelijke vergoeding-,

Ben je dinsdag en vrijdag beschikbaar,

neem dan contact op met Sandd via

0800 - 726 33 28

of kij k op www rsa nd cUn l

'Smaakpolitie"

Hier word ik

vrolijk van!!!

tectuccrtmii

Wilje ook vrolijk naarje werk?
Kom eens langs.

Full - en parttimers gezocht

„ De
Zeemeermin

Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Zorgautoriteit onderzoekt
thuiszorg

Zorginstellingen huren soms onderaannemers in. Die doen ver-

volgens op goedkope manier het eigenlijke werk, terwijl wel

het volle bedrag doorberekend wordt aan de zorgverzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die deze verdenking begin

deze maand naar buiten heeft gebracht, gaat de zaak onder-

zoeken.

Het financiële voordeel van

deze constructie komt volgens

de NZa "mogelijk niet ten

goede aan de zorgvrager".

Daarom wil de nieuwe toe-

zichthouder dat thuiszorgin-

stellingen duidelijk vermelden

of ze gebruik maken van 'door-

contractering'. Het zou best

kunnen dat de thuiszorg dan

goedkoper wordt, omdat ver-

zekeraars kunnen zien hoeveel

de zorg werkelijk kost.

"We zijn op heel complexe con-

structies gestuit, terwijl niet

duidelijk wordt waar het geld

blijft", laat een woordvoerster

van de NZa weten. Ondermeer

de Economische Controledienst

(ECD) wordt ingeschakeld om
te zien of het gaat om een eco-

nomisch delict. De NZa zal

bijna zeker ingrijpen in de

tarieven omdat er hoe dan ook

te veel wordt betaald. Een

woordvoerder stelt wel dat

"doorcontra cteren op zich niet

verboden is". De zaak is aan het

rollen gekomen na klachten

van zowel kleine aanbieders

van thuiszorg als zorgkanto-

ren, die in opdracht van verze-

keraars zorg inkopen. De klei-

ne bedrijfjes vinden dat ze

nauwelijks aan de bak komen

en dat grote instellingen hen

van de markt duwen. De ver-

zekeraars hebben de indruk

dat ze te veel betalen, aldus

zibb.nl.

De NZa heeft geen idee van de

omvang van het probleem.

Naar thuiszorg, verpleeg- en

verzorgingshuizen gaat jaar-

lijks 3,8 miljard euro. Ruim de

helft is voor de thuiszorg. De

brancheorganisatie Actiz wil

de resultaten van het onder-

zoek afwachten alvorens te

reageren.

Smaakpolitieagent bij

De Zeemeermin
Afgelopen zaterdag was 'smaakpolitieagent' Rob Geus,

van het SBS6 programma 'De Smaakpolitie', bij De

Zeemeermin, de viskraam van Patrick Berg. De contro-

leurvan Nederlandse eetgelegenheden kwam een arti-

kel promoten waardoor de klanten kunnen zien hoe de

staat van het gekochte artikel is.

Geus promoot een label dat

de staat van bijvoorbeeld

een bakje garnalen aan-

geeft. Door middel van een

sticker kan de klant zien of

het product nog verant-

woord kan worden ge-

geten. De Zeemeermin is

de eerste viskraam in

Nederland waar het label

gebruikt wordt en de fabri-

kant was daar zo mee in-

genomen, dat Geus werd

uitgenodigd om naar

Zandvoort te komen. Berg

nam de gelegenheid te

baat om direct zijn blinken-

de kraam door Geus aan

een keurend oog te laten

onderwerpen en die was
zeer enthousiast over De

Zeemeermin. Helaas voor

Berg had hij echter de

stickervan zijn programma,

dat aangeeft dat hier spra-

ke is van een hygiënisch

bedrijf, niet bij zich.

Misschien dat de 'agent'

in de toekomst nog eens

lanes komt!

Zomertips
voor

ouderen
Veel ouderen hebben last

van de warmte. Senioren

zijn nu eenmaal minder

goed in staat hun lichaams-

temperatuur aan te passen

aan de veranderende om-

standigheden. Het Natio-

naal Fonds Ouderenhulp

geeft 12 tips, speciaal voor

ouderen, om de tropische

temperaturen in goede

gezondheid te doorstaan.

Ouderen lopen bij tempera-

turen van 30 graden en hoger

een sterk verhoogd gezond-

heidsrisico.Ook komen uitput-

ting en uitdroging als gevolg

van verminderde transpiratie

en te weinig drinken bij oude-

ren frequent voor.

Tip 1: Drink minstens twee liter water per dagen drink verspreid

over de dag, ook als u geen dorst heeft. Wees matig met

alcohol en cafeïnehoudende dranken, deze hebben een

vochtafd rijvend effect.

Tip 2: Als u in de zon zit: smeer de onbedekte huid goed in met

een zonnebrandmiddel.

Tip 3: Vermijd als het erg warm is buiten te komen tussen 11.00

en 17.00 uur.

Tip 4: Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen,

linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met

een zonnehoed of pet.

Tip 5: Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontste-

king.

Tip 6: Blijf goed eten, eiwitrijk en met veel vitamine n. Groenten

en fruit zijn aan te bevelen omdat deze naast veel water

vitamines en minerale zouten bevatten.

Tip 7: Houd de warmte zoveel mogelijk buiten: lucht maximaal

's avonds en 's nachts.

Tip 8: Een nat washandje of ijszak werken verkoelend.

Tip 9: Vermijd overmatige inspanningen en neem tijdig rust.

Tip 10: Gebruik een ventilator of ga naar koele ruimtes. Let erop

dat de luchtstroom van een ventilator niet direct op uw
lichaam is gericht. Pas op grote temperatuurverschillen

en tocht; deze kunnen verkoudheden veroorzaken.

Tip 11: Woont u alleen en heeft veel last van de warmte, vraag

uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil

te houden.

Tip 12: Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts.

Terug naar het hoorspel van toen

De bioscoop voor je oren. Wat de televisie tegenwoordig is, was vroe-

ger de radio. De Familie Doorsnee is inmiddels vervangen door Goede

Tijden Slechte Tijden. Het hoorspel van die knusse Familie van toen

lijkt zijn tijd gehad te hebben. Toch gloort een wedergeboorte...

Ome Keesje, Paul Vlaanderen,

Sprong in het heelal en de

Familie Doorsnee. Een greep

uit de rijke historie van het

Nederlandse hoorspel. De

enige kunstvorm die het medi-

um radio tot nu toe opgeleverd

heeft. Generaties lang vervult

het hoorspel een overheersen-

de rol in de huishoudens. Zo

tussen 1930 en 1970 is het dè

favoriete bioscoop voor de

oren. De fantasiewereld met

zelfbedachte droombeelden

heeft plaats gemaakt voor pas-

sief consumeren van hapklare

tv-beelden. Hoorspelen zijn

verdrongen door tv-verhalen.

Spelevaren met je fantasie. Je

gedachten laten dwalen.

Hoorspelen... meeslepende ver-

halen op de radio, waar is die

tijd gebleven? Wie heeft er niet

met een transistor radio onder

de dekens in bed gelegen?

Kennismaken met zeehelden

als Michiel de Ruyter in het

hoorspel 'Der Staten'. Terwijl je

de storm hoort loeien. Of je

reist mee naar verre sterren-

stelsels in 'Sprong in het heel-

al'. Met een doffe klap valt de

raketdeur in het slot. Dat de

storm in de studio wordt

gemaakt door een draaiende

cilinderen het sluiten va nde
raketdeur door het dichtslaan

van een oude autodeur, vindt

niemand van belang. De vol-

tallige familie zit ingespannen

te luisteren rond het radiotoe-

stel met-het-groene oog.

Huis van defamilie Doorsnee

De Om roepcommissie van de

Nederlandse Vereniging voor

Radiotelefonie schrijft in 1923

een wedstrijd uit voor'Het eer-

ste Radio toneelspel'. Bekroond

wordt "de Nieuwjaarswensch

van de Amateurs Tomasvaer en

Pieternel" geschreven door de

latere AVRO-direkteur Willem

Vogt. Het hoorspel werd

in 1924 uitgezonden door

PCGG, de roepnaam van de

Nederlandse omroeppionier

Steringa Idzerda. Vanaf die dag

is het aan het hoorspel te dan-

ken dat hele generaties met
rode oren aan de radio gekluis-

terd zaten.

De winkel van de internetsite

hoorspel.nl heeft een gevari-

eerd aanbod van Nederlandse

hoorspelen voor blinden en

slechtzienden. Hoorspelen uit

de gouden tijd van het radio-

drama, een dwarsdoorsnede

van wat ruim een halve eeuw
radio aan luisterrijke droom-

werelden te bieden heeft. In

het Planetarium van Artis wor-

den regelmatig hoorspelavon-

den georganiseerd. De toe-

schouwer/luisteraar zit in het

Planetarium en kijkt vanuit zijn

ligstoel naar de sterrenhemel.

Tegelijkertijd worden beroem-

de hoorspelen van vroeger

afgespeeld.

Zie www.hoorspelen.net.

Cfa £>
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Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ©
Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag SU per Saté
Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

Qjyb coarlttot
Het leven is ei- om

ont-4ekt te wor4en!

ïn. J^.r

Bij slecht en mooi weer
is het genieten wan

_^ zee en zonsondergang.

JSPO6H Probeer ons systeem

*. 1 "* gewoon uit. Eten wordt altijd

ft^ ZarAaart aan tafel uitgeserveerd.

r\ Tel.: 5716994

Que Pasa Playa C
ui Gewoon gezellig!

H Biertje, wijntje, tapas

il ww\

I [571

www.quepasaplaya.nl

571 52 86

NI E17WBUGANPATI;

DE SCHILDERCOACH.
(zie ook wvvw.descbi1dercoach.nl)

Aangeboden: creatieve workshops met

verschillende thema's.

Schilderen, tekenen en boetseren op het strand

met de zon als inspiratiebron en het geluid van

de zee als achtergrond muziek.

Door middel van kleur, vorm en lijn ont-dekt u

de kunstenaar in uzelf!

Wegens groot succes:

nu meerdere Chatba)yogalessen voor beginners

en gevorderden

Zaterdag en zondag 10.30-11.50 en 1730-18.30

*
Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.

Info:

023.57124-60

06.54-270763

a3<®ganpati.nl

WWW.g3np3ti.nl

H, Wl
^ ELEKTRC

H. WILLE M5E
ELEKTROTECHNIEK

IHltlli.illiP»hli *^ *!<> byiP^jjll
ÖCYt'liai--pn-iLi:l-islprk

CMnm-hm frwtffl vfir.kim

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

^ Stoten en inbraak-

beveiligingen met
eigen monfagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

MöTrtope *0)g*riJ PGlirkï Kturmfrrk Veilig Wörtfcrt

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- vri ratuuF ra- rmiwi

ILr-nfaitfi Ü,i"JBbii3 23

www.autobddrijfEandwoart.nl

[Vaste planten eni\

l éénjarige 1

van Stolb*rg,weg 1 Tel. S7 1 70 53

SMjP itrf&H±rl.

Vakantie
Wy zyn er even ttyssentyit

t/m maandag 7 cu^MStHS

Dinsdag 8 ctM^MStHS zyn wy weer open.

rtatasstnint &> Z^küOrt til.: C2J-?/ lid fo

-o"
/vastgoed behee$\

QAIEVEJNÏÖ
Gemeubileerde etagewoning

te huur
in de Kerkstraat centrum Zandvoort

Huurprijs: € 750,- incl. gas, licht en water.

E-mail:F.vanheusden@nevenvastgoedbeheer.nl

5 t/m 13 augustus:

KLM Open

Celeb-Am

Zaterdag 5 augustus staat in

het teken van het goede doel.

Bekende Nederlanders, vorig

jaar onder andere Freek de

Jonge, Johan Cruyff en Ruud

Gullit, worden elk in een flight

ingedeeld en spelen achttien

holes voor een bepaald bedrag.

Bedrijven kunnen deelnemen

aan een flight in ruil voor een

donatie aan het goede doel. De

dag wordt afgesloten meteen

diner.

Fortis Jeugdclinic

Op dinsdag 8 augustus om
16.30 uur wordt Fortis Kids City

op spectaculaire wijze geopend

door de Nederlandse topspe-

lers Maarten Lafeber, Robert-

Jan Derksen en nog een ande-

re topspeler van de European

Tour. Iedereen is welkom en de

toegang is gratis. Tijdens de

toernooidagen is Fortis Kids

City, dat onderdeel uitmaakt

van het promodorp, van 09.00

uur tot 18.00 uur geopend.

Pro-Am
Op woensdag 9 augustus

wordt de Pro-Am gespeeld. Drie

amateurs spelen 18 holes met

een aansprekende professional

en ervaren hoe het is om op een

'championship course'te spe-

len. De deelnemende amateurs

zijn gasten van sponsors. Er is

echter één flight die natuurlijk

wordt gevuld met de winnaars

van de KLM Pro-Am Series!

Ballesteros naar KLM Open
Seve Ballesteros was precies

dertig jaar geleden de winnaar

van het KLM Open, dat toen

ook op de Kennemer werd

gespeeld. Dit jaar keert hij

terug naarde plaats waar hij

zijn eerste Tour-zege behaalde.

Toernooidirecteur Daan Slooter

maakte het nieuws deze week

bekend tijdens een persconfe-

rentie. Of Ballesteros nu weer

in het toernooi speelt, hangt af

van zijn vorm en rugblessures.

Seve was negentien toen hij in

1976 op de Kennemer G&CC
het KLM Open won. Hij was een

paarweken daarvoor opgeval-

len tijdens het Brits Open, waar

hij na de tweede en derde

ronde de leiding had.

Uiteindelijk ging de zege toen

naar de Amerikaan Johnny

Miller, maar werd het talent wel

knap tweede. De impact van

Ballesteros op de golfwereld

van toen kan volgens toernooi-

directeur Slooter vergeleken

worden met de impact dieTiger

Woods heeft gehad sinds zijn

overstap naarde professionals.

'TheChallenge'

Ter ere van het 30-jarigjubile-

um van de overwinning van

Seve Ballesteros in het Dutch

Open van 1976 zal op dinsdag

een zeer speciale Challenge

wedstrijd worden gespeeld.

Negen van de grootste namen
in het spelersveld spelen een

Superball/Texas Scramble. In

Zandvoortse Courant

teams wordt gestreden om de

eer. Teamcaptains zullen zijn

Seve Ballesteros, Colin Mont-

gomerie en lan Woosnam.
Overige deelnemers zijn o.a.

Gonzalo Fernandez-Castaiïo,

Maarten Lafeber, Robert- Jan

Derksen, Tongchai Jaidee en

Paul Broadhurst.

De start is om 17.15 uur op de

tee van hole 18. Daar zullen de

captains hun eigen team
mogen kiezen, waarna ze holes

18, 14, 15, 16, 17 en 18 zullen

spelen. Toegang is gratis

en GolfAid, het goede doel van

de spelersvrouwen van de

European Tour, zal dan exclu-

sief armbandjes verkopen om
geld bijeen te brengen voor

een gekozen goed doel. Dit

wordt een geweldig evene-

mentwaar golf liefhebbers de

absolute toppers van dichtbij

kunnen meemaken in een ont-

spannen sfeer. Een belangrijke

huldeblijk aan Seve Ballesteros

en de ideale kick-off van het

KLM Open 2006.

Wild card voor Rolf Muntz
De eerste Nederlandse win-

naar op de European Tour, Rolf

Muntz, mag op invitatie mee-

doen aan het KLM Open.
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Toernooidirecteur Daan Slooter

maakte deze week bekend dat

Muntz een van de spelers is die

een wild card krijgt. Muntz ver-

loor vorig jaar zijn kaart voor

de European Tour, nadat hij

ruim tien jaar op dit wedstrijd-

circuit had gespeeld. Dit sei-

zoen heeft de oud-winnaar

van het Oatar Masters korte

tijd meegedaan aan wedstrij-

den van lagere divisies in

Amerika en zal hij toernooien

spelen op de Challenge Tour in

Europa. Wie weet kan Muntz

of een van de andere invitaties

voor een sensatie zorgen in het

alsmaarsterker wordende KLM

Open deelnemersveld. Dat

bestaat uit grote namen als

Colin Montgomerie en Paul

Lawrie, de laatste Europese

winnaar van een Major, maar

ook uit jongere topspelers,

onder wie acht winnaars van

dit seizoen: Stephen Dodd,

Johan Edfors, Paul Broadhurst,

Anthony Wall, Simon Kahn,

Gonzalo Fernandez-Castaiïo,

Tongchai Jaidee, Soren Hansen,

Anders Hansen, Peter

Hedblom en Philip Price. De

Spanjaard Pablo Martin is op

papier de beste amateur in het

KLM Open spelerveld.

Feiten en historie

Tijdens de 87-jarige geschiedenis van het Dutch Open is er veel gebeurd. We hebben hier-

onder de meest opmerkelijke gebeurtenissen en prestaties neergezet.

Beste 18 holes: Tobias Dier 60 (-10) in 2002

Beste eerste 54 holes: Tobias Dier 194 (-16) in 2002

Beste winnende score: Tobias Dier 263 (-17) in 2002

Beste eerste 36 holes: Tobias Dier 127 (-13) in 2002

Laagste laatste ronde van een winnaar: Lee Westwood 63 (-8)

Grootste winnende marge: Payne Stewart 9 slagen 1991

Laatste speler die met succes titel verdedigde: Bob Byman 1977 & 1978

Jongste winnaar: Seve Ballesteros 19 jaar en 121 dagen 1976

Oudste winnaar: Ha rold Hen n ing 46 jaar en 295 dagen 1981

Meeste overwinningen: Flory van Donck 5 1936 / 1937 / 1946 / 1951 / 1953

Laatste Nederlandse overwinning: Maarten Lafeber 2003

Meest achtereenvolgende overwinningen: Aubrey Boomer 3 1924/1925/1926

Meest aantal gespeelde holes: 81. Play off tot en met de 9e hole in 1989 tussen

José Maria Olazabal en Ronan Rafferty op de Kennemer Golf& Country Club.

Programma KLM Open
Zaterdag 5 augustus CelebAm
Dinsdag 8 augustus Fortis jeugdclinic

Woensdag 9 augustus Pro-Am
Donderdag 10 augustus ie wedstrijddag

Vrijdag 11 augustus 2e wedstrijddag

Zaterdag 12 augustus 3e wedstrijddag

Zondag 13 augustus finaledag

Bestel uw tickets online!

Speciaal voor de bezoekers van www.klmopen.nl

bestaat de mogelijkheid om online toegangskaar-

ten te bestellen voor het KLM Open 2006. De tic-

kets worden na bestelling per post naar het opge-

geven adres toegezonden.

Hierondervindt u de prijzen voor de online verkoop.

Deze prijzen zijn exclusief parkeerkosten. De kosten

voor het parkeren op Circuit Park Zandvoort

bedragen €5 per dag. Tussen de parkeerplaats en

de Kennemer Golf & Country Club rijden gratis

pendelbussen.

Dagen Online

Woensdag 9 augustus €20
Donderdag 10 augustus €25
Vrijdag 11 augustus €25
Zaterdag 12 augustus €30
Zondag 13 augustus €35
Passe-partout €75

Jeugd

Bezoekers t/m 18 jaar hebben recht op 50%
korting op vertoon van een legitimatiebewijs

aan de kassa. De toegangprijs voor NG F Jeugd

bedraagt €5 op vertoon van NGF-pas en een legi-

timatiebewijs aan de kassa.

* Prijzen zijn exclusief bespreekkosten

(€2.25 per bestelling)
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Gemeentelijke publicatie week 30 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 18 juli

en de verdere in week 29 door het college genomen
besluiten zijn 25 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in

te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Kitesurfen

In de vergadering van 11 juli 2006 heeft het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort op grond

van lid 1 van artikel 5.3.14 van de APV Zandvoort de

volgende plaatsen aangewezen waarvandaan gekite-

surft mag worden:

- tussen paal 63.800 en 63.650 ter hoogte van Jump

Out/Riche;

- tussen paal 65.000 en 64.800 ter hoogte van The

Spot;

- tussen 66.950 en 67.100 ter hoogte van de

Watersportvereniging.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Cortvd Lindenstraat 12 te Zandvoort, plaatsen carport,

ingekomen 17J11N 2006, 2006-133LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

- Wilhelminaweg 5,2 esdoorns, verleend 27 juli 2006.

- Teunisbloemlaan 18, 2 dennen bomen, verleend 27

juli 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijkverzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Koninginneweg 19, vernieuwen serre met balkon en

uitbouw, verzonden 18 juli 2006, 2006-109LV.

- Leeuwerikenstraat 6, plaatsen dakkapel, verzonden

18 juli 20o6,20o6-n8Lv.

- Weimarweg 2, maken uitbouw achterzijde, verzon-

den 18 juli 2006, 2006-1 24LV.

- Kostverlorenstraat 114, vernieuwen tuinhuis, verzon-

den 18 juli 2006, 2006-1 25 Lv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen ver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de

Gemeente Zandvoort

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-

ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Autosport

Opnieuw Zandvoortse
successen op de Nürburgring

Tijdens de Truck Grand Prix mochten de BRLV6 en de BRL Light

in actie komen voor twee races op het Duitse Eifelcircuit van de

Nürburgring. De rijders van beide klasse's werden getrakteerd

op een warm applaus van het publiek voor het geboden spek-

takel. Iets waar initiatiefnemer Harry Maessen trots op kan zijn.

BRL Light

Voorde Zandvoorters in de BRL

Light betekende dit een rede-

lijk succesvol weekend. In de

eerste race werd Theo Stor

tweede achter winnaar Ma rijn

van Kalmthout en Peter Furth

&

eindigde derde. In de tweede

race werd Furth wederom
derde en zat een zekere hoge-

re klassering voor Stor er wel

in, maar had de Zandvoorter

pech dat hij een flinke ram van

achteren kreeg. Toch was Stor

tevreden over het weekend.

"Als je kijkt naar Van Kalmt-

hout, dan weet je dat het erg

moeilijk is om hem te achter-

halen. In de eerste race was dat

een gegeven, maar in de twee-

de race had ik echt wel de kans

om de race winnend af te slui-

ten. Maar helaas liep het niet

zo", aldus Stor.

Ook Zandvoorter Furth vond

het een goed weekend. "Ik lag

in de tweede race zelfs op kop

nadat Marijn van Kalmthout

uitviel, maar even later hield

de motor in en kreeg ik een tik

van Theo (Stor- red.), waardoor

ik scheef ging sturen. Theo

bood wel na afloop zijn excu-

ses aan. Toen Freebird zijn

motor opblies werd ik met

enig fortuin toch nog derde",

aldus Furth. Met de twee derde

plaatsen neemt Furth in elk

geval de leiding in het klasse-

ment.

BRLV6
Bij de BRL V6 was het twee-

maal Donny Crevels. Donald

Molenaar werd twee keer

tweede. Derde werd Jeroen

Reijntjes in de eerste race en

klassementsleider Jacky van

der Ende in de tweede race.

Allard Kalff werd op de

Nürburgring in de eerste race

achtste en in de tweede race

tiende. Sebastiaan Visser was

minder vrolijk over de eerste,

maar beleefde een goede

tweede race.

Voor Danny van Dongen was

de eerste race er één snel om
te vergeten. Van Dongen werd

twaalfde. De tweede was
beter. "Ik had een lekker

gevecht met Sebastiaan

(Visser - red.), maar hij was
toch de betere", aldus Van

Dongen die in de tweede race

zevende werd. Van Dongen

bezet in het BRLV6 klassement

een vierde plek achter zijn

Belcar teamgenoot Goossens

die derde staat.

De volgende race is op 13

augustus in Assen tijdens de

Rizla Racing Days.

Paardensport

Manon Pools/Adonis Guard wint draverij

Eenentwintig combinaties namen vorige week donderdag deel

aan de 32e kortebaandraverij, op het parcours dat was uitgezet

op de Zee- en Kostverlorenstraat. Onder de deelnemers waren

twee dames en juist deze twee betwisten elkaar rond de klok

van zes uur om de winst in de finale. Manon Pools met Adonis

Guard was in twee ritten net even sterker dan de combinatie

Lindsey Pegram met Prosto R.

Manon Pools nadert definish

In de eerste omloop kwamen 21

paarden aan de start. Van de elf

duels moesten er zeven met

een derde kamprit beslecht

worden. Elf combinaties plaat-

sten zich voor de tweede

omloop. Lindsey Pegram, Rob de

Vlieger en de broers Aad en

Ruud Pools reden in de eerste

omloop twee paarden. Van dit

kwartet wist alleen Lindsey

Pegram zich met twee paarden

te plaatsen. Naast Prosto R en

Timothy's Way van de vrouwe-

lijke jockey, kwalificeerden zich

verder John de Leeuw/Keystone

Strong, Aad Pools/Lord Mer-

cedes, Jan Wagenaar Resi Bes,

Wim van der Mespel/Usigny

Metjo, Cees Inning/Tim Green-

acre, Rob de Vlieger/Tarzan

Weber, Manon Pools/Adonis

Guard, Ad Suykerbuyk/Nicky B

en Harry Pools/Flirt d'Aunou

voor de tweede omloop.

Tweede omloop
Lindsey Pegram en Manon
Pools weerden zich ook in de

tweede omloop uitstekend, al

kon Pegram zich alleen met

Prosto R plaatsen voor de derde

omloop. Manon Pools/Adonis

Guard rekende al in deze ronde

af met Lindsey Pegram/Prosto

R. De verliezende combinatie

kwam echter toch in de vierde

omloop omdat ze werd bijge-

loof als vierde deel n mee mster.

Harry Pools/Flirt dAunou reken-

de af met Lindsey Pegram/

Timothy's Way, terwijl Aad

Pools/Lord Mercedes te snel

was voor Cees Imming/Tim

Greenacre.

Familie Pools

Het verdelen van de ereprijzen

leek een onderonsje van de

familie Pools te worden, want

het enige niet familielid dat zich

plaatste was de bijgelote

Lindsey Pegram/Prosto R. De

eerste rit in de halve finale ging

tussen Manon Pools/ Adonis

Guard en haar oom Harry

Pools/Flirt dAunou. Manon
werd de verrassende winnaar

omdat tijdens de laatste rit oom
Harry te kampen had met mate-

riaalpech. Door de winst van

Manon ontstond de mogelijk-

heid dat zij de finale zou moe-

ten betwisten met haarvader

Aad Pools/Lord Mercedes. Voor

dat familieonderonjes stak

Lindsey Pegram/Prosto Rechter

een stokje, door vader Pools in

drie ritten uit de eindstrijd te

houden.

Finale

In de finale liet Manon Pools/

Adonis Guard zien dat de winst

in de tweede omloop geen

vergissing was, want met

twee eenvoudig gewonnen rit-

ten pakte zei de hoofdprijs van

€2100. Lindsey Pegram/Prosto R

moest zich tevreden stellen met

de tweede plaats goed voor

€900. Harry Pools/Flirt dAunou

liet zien tot de betere rijders te

behoren door overtuigend de

3e prijs van €450 weg te kapen

voorde neusvan broerAad met

Lord Mercedes, die zich tevreden

moest stellen met € 250 voor

de vier de prijs. Lindsey Pegram/

Timothy's Way en Cees Imming/

Tim Geenacre mochten als

5e en 6e prijs tijdens de prijsuit-

reiking in Grand Café Danzee

€150 in ontvangst nemen. Ook

de organisatoren van de tota-

lisator waren tevreden met een

omzet van € 16.199,50.

De adverteerders van deze week 1
' Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van d eze week zijn:

(in alfabetische volgorde) Danzee Tra de Ard

Administratiekantoor K.Willemse Gemeente Zandvoort Van derValk & Swart notarissen

Asian Delights Hizi Hair Van Schaik, makelaar

Auto Strijder Holland Casino Willemse Elektrotechniek

Autobedrijf Zandvoort IJzerhandel Zantvoort Zandvoort Optiek

Beach ClubTien Kippetrap Za ras, Café Restaurant

Bertram & Brood La u rel & Hardy Zeemeermin, viskar

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Monuta

Boudewijn's Visservice Neven Vastgoed Beheer B.V Strandpagina

Café Oomstee Oranje Hof -3 Ganpati

Cense en van Lingen P.van Kleeff 6 Oue Pasa

Circuit Park Sandd 9 ClubMaritime

Circus Zandvoort Shanna'sShoe Repair & Leatherwear 18 Thalassa

Club Nautique Stichting Z.E.P. (Jazz) 20 Strandpaviljoen Jeroen

. CNG Groep Take Five 23 Club Nautique )

Zandvoortse Courant
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Opnieuw verlies ZSC softbalsters

Een met invalsters spelend damessoftbalteam van ZSC heeft

opnieuw een nederlaag moeten incasseren. Vorige week dins-

dag ging de thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen 3 na een goede

wedstrijd met 4-6 verloren.

Al in dei e inning werd duide-

lijk dat Onze Gezellen overeen

geroutineerde werpster be-

schikte en ook aan slag de

nodige kwaliteiten in huis had.

Inde eerste twee innings bleef

de puntenoogst voor beide

teams beperkt tot ieder één.

De Haarlemse run werd al in

de eerste slagbeurt gescoord.

Voor ZSC scoorde Sandra

Castien in de tweede slagbeurt

de gelijkmaker, i-i.

Onze Gezellen nam in de 3e

inning opnieuw een voor-

sprong. ZSC werpster Wil ma
van Riemsdijk moest vijf honk-

slagen accepteren en zag ook

haarveld driemaal misgrijpen.

Het leverde Onze Gezellen drie

runs, 1-4. In de 4
e inning knab-

belde ZSC via een run van

Chantal Pouw een stukje van

de achterstand af, 2-4.

De gasten stelden in de 5e

inning de zege praktisch veilig.

Vier honkslagen leverde twee

runs op, 2-6. In de 5e en laatste

slagbeurt leek ZSC nog even

terugte komen. Anke Koning

kwam met een honkslag op

het eerste kussen. Een twee-

honkslag van Eugenie van

Soest bracht haar over de

thuisplaat, 3-6. Even leek het

erop dat ZSC aan een inhaal-

race was begonnen. Laura

Koning sloeg een honkslag

waarop Eugenie van Soest voor

4-6 zorgde. Nadat Laura

Koning sneuvelde op het 2e

honk was de wedstrijd ten

einde en leed ZSC opnieuw

een nederlaag.

Autosport

Streetlegals en vele andere

snelle wagens
op Speedfreaks weekend 30 juli

Zondag 30 juli zal voor de tweede keer het Circuit Park Zandvoort

het decor zijn van streetlegals en extreme bolides. Zo zal de heuse

wereldrecord houder John Sleath met zijn meer dan looopk ster-

ke streetlegal Audi Coupé het asfalt in de duinen teisteren. Sleath

heeft met 7,988 seconden en 292 km/u de allersnelste run ter

wereld met een streetlegal auto op zijn naam staan.

Voor de liefhebbers is er nog

veel meerte zien. Het program-

ma bevat voor de streetlegal

d rag racers weer een ronde in

de Dutch Street Power Series

en de drifters komen in actie

voor punten in de NL Drift

Series. Verder ontbreken

natuurlijk de spectaculaire

burn out-demonstraties niet.

Speedfreaks is uiteraard niet

compleet zonder een aantrek-

kelijkshowprogramma.Zo zijn

er on stage optredens van de

DJ's Mischa B en Miss Wendy.

Voor een spetterend optreden

zorgt de nieuwste en snel aan

populariteit winnende boy-

band Secure.

Als het om mooie en schone

vrouwen der aarde gaat, is bij

Speedfreaks voldoende te zien.

De Meguiar's Show & Shine-

contest worden de mooiste

auto's van het evenement met

leuke prijzen beloond.

Andere mooie vormen worden

beloond bij de Miss DoDare

verkiezing. Bij streetlegal hoort

de combinatie van snelle

wagens en mooie vrouwen.

Het publiek zal hier ongetwij-

feld weer zijn stem doen gel-

den. Dat laatste zal ook van toe-

passing zijn bij de American

Bikini Carwash, waar schaars

geklede dames auto's op onor-

thodoxe wijze poetsen.
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IHEk

CORTV/DLINDENSTRAAT2/8 ZANDVOORT

• 4-kamer hoekmaisonnette met op iedere etage een

heerlijk balkon

• Celegen op de l
e en 2 e verdieping en beschikt over

lift, berging en een garage

• Dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2 (exclusief de balkons)

Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

CELSIUSSTRAAT 204 ZANDVOORT
1 Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met

royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,

4 slaapkamers en 2 badkamers
1 In rustige woonwijk gelegen

Gehele woning gestuukt in lichte tinten

• Volledig voorzien van dubbele beglazing

1 Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 398.500,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

HALTESTRAAT 77 ZANDVOORT

• Gezellig familiehotel in het centrum van Zandvoort

• op ca. 200 meter van het strand gelegen

• 4 (2 pers.)kamers, ontbijt -en zitruimte, zonneterras aan

de voorzijde en een souterrain met achtertuin

• 1 eigen parkeerplaats en parkeermogelijkheden met

parkeerkaarten, openbaarvervoer op loopafstand

• Woonopp. 185 m 2
,
perceelopp. 231 m 2

Vraagprijs: € 399.000,-

BURC. VAN FENEMAPLEIN 2/707 & 708 ZANDVOORT

• Knus 2 kamer appartement op de 7" verdieping

Balkon (11.15x1.40) met fantastisch uitzicht

• Op ca. 10 meter van het strand gelegen

Afgesloten parkeerterrein

Geen naaste buren

• Ideale starterswoning / ook geschikt als 2' woning

Woonoppervlak ca. 45 m 2

Vraagprijs: € 124.900,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

• In het groene hart van Zandvoort gelegen

luxe vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

• Het pand is onder architectuur gebouwd
• Complete BSO installatie door gehele pand
• Totaal voorzien van dubbele beglazing.

• Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair

• Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-

M. VAN ST. ALDECONDESTRAAT 1 4 ZANDVOORT

• In de watertorenbuurt gelegen 20-er jaren hoekwoning
• Zonnige achtertuin op het zuidwesten

• Sfeervolle woonkamer met openhaard, moderne woon-

keuken en 2 ruime slaapkamers

• CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005
• Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden
• Woonopp. ca. 95 m 2

,
perceelopp. 1 10 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

TOLWEC 16 ZANDVOORT

• Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin,

achterom en een grote garage.

• 7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
• Deze woning ligt op steenworp afstand van de zuiddui-

nen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 175 m 2
,
perceelopp. 189 m 2

Vraagprijs: € 469.000,-
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Zoals een feest hoort te zijn:

Tropicana festival

Wat zijn we toch bevoorrecht

dat we in Zandvoort wonen.

Dankzij de gemeente, de

weergoden en de stichting

ZEP (Zandvoort Evenementen

Promotie), bestaande uit een

aantal Zandvoortse onderne-

mers, kunnen we dit jaar

volop genieten van de zomer.

Afgelopen weekend stond

het Tropicana festival op de

kalender. De organisatie

hoopte op een onvergetelij-

ke avond... en ja hoor... het

werd een ouderwets succes!

door Mai Buwalda

Niets is wat het lijkt... zo ook

het weer niet. Even leek het

erop dat we het niet droog zou-

den houden zaterdagavond.

Met slechte weersvoorspellin-

gen, wat wolkjes hieren daar

Alles over

JAZZ lïl HIM)
TUK 1IE4CH (Mi

op pagina's 11 t/m 14!

De Mannetjes

Rapa Nui

beste paviljoen

'Nog net Zandvoort,

maar het schuift wel op

richting Bloemendaal'

H
V

f

Dansfeest op het

en een duidelijkverschil in tem-

peratuur vergeleken met de

afgelopen weken, liet een aan-

tal mensen het hoofd al wat

zakken nog voor defeestavond

van start ging. Gelukkig liet het

merendeel van de bezoekers en

bewoners van ons dorp zich

daar niet van weerhouden al

vroeg de straat op te gaan.

Haltestraat

Met de door ZFM georgani-

seerde kinderdisco in het mid-

den van de Haltestraat, kon het

feest dit keer al vanaf 18.30 uur

losbarsten. Later op de avond

was het de beurt aan de

Braziliaanse band Sambatula.

Met hun originele Braziliaanse

Samba muziek en dans, uit-

gevoerd door zeer mooie

danseressen, wisten zij het

toch wel drukst bezochte podi-

um in het dorp bijna zelf te

laten swingen.

Casthuisplein

De Pleinen

Ook in de rest van het dorp

stond niemand stil.

Opzwepende muziek, bezwe-

te lichamen. Op het

Gasthuisplein, het Kerkplein...

overal was het feest. Ook het

dorpsplein was tot de nok toe

gevuld met feestgangers.

Mister Harvey and friends

hadden de smaak aardig te

pakken. Zelfs in de kort duren-

de pauzes, die de muzikanten

toch echt nodig hadden,

schreeuwde het publiek om
meer. Dat het ^
Latijns-Amerikaanse

geluid niet alleen

een goed effect

heeft op de mensen

maar ook op het

weer, was wel duide-

lijk. Beter hadden we
het niet kunnen

hebben. Geen drup-

je regen, geen zucht-

je wind. Dat zou de volgende

dag pas komen.

"Ti me fly 's when you havefun"

zeggen ze toch altijd? Jammer
genoegwaserdan toch nog

een nadeel aan deze spette-

rende avond. Klokslag twaalf

uur kwam helaas veel te snel.

"Maar we willen helemaal nog

niet stoppen met dansenl'Tot

een uur of drie bleven de stra-

ten gevuld met feestgangers.

Na het maken van een aantal

praatjes was de conclusie snel

getrokken: dit was weer eens

een topper van een feest!

Zondag
Het zat de strandpaviljoens dit

seizoen nog niet mee met de

uitvoeringen van hun alom

bekende festival Zandvoort

(A)live. De vorige edities van dit

jaarverregenden en dat dreig-

de ook dit keer te gebeuren.

Toch werd het gaande de avond

droog en konden alsnog vele

fans van de muziek genieten.

De laatste editie van dit sei-

zoen zal op 27 augustus plaats-

vinden.

Tr&de Aré
WEEKAANBEDNG

Seat Toledo 1 .6E 5drs. stuurbekr.

b.j. 1997, 192500km €2700

nu €2250

WWW.TRADE-ARD.NL

s
ReFti'am
g§)B»OOD

Geldig

t/m zondag 6 augustus

• Maïsbroodje € 0.95

•5 krentenbollen € 1,50

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

alleen deze week

!

ALLE BIKKEMBERGS
ZONNEBRILLEN
20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

Nu geopend!
• SCHOENREPARATIE

• CRAVEERSERVICE

• LEDERWAREN
• KOFFERS

• SLEUTELS

• SCHOENFOURNITUREN

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

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

Van 7 t/m n augustus worden de

GFT-rolemmers weer schoongemaakt.

Laat uw rolemmer na het legen

Staan tOtdat de Gemeente Zandvoort

schoonmaakploeg

is geweest.
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Familieberichten

Met grote droefheid geven wij kennis

van het vredig heengaan

van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Aafje Hogen Esch - Zwemmer
weduwe van Pieter Hogen Esch

19 mei 1917

Batenburg:

Zandvoort 13 juli 2006

Patricia Kok - Hogen Esch

Paul Kok (in liefdevolle herinnering

IJsbrand en Vincent

's-Gravenhage: Jeannette van der Valk - Hogen Esch

Rob van der Valk

Bruno

's-Gravenhage: Irene Hogen Esch

Boudewijn Sirks

Delphine enjacob

Correspondentieadres:

I. Hogen Esch

Louis Couperusplein 50

2514 HR Den Haag

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in

besloten kring plaatsgevonden.
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jg Onze mams en oma
Rie van Duivenboden

is 75 jaar!

Gefeliciteerd

en nog vele jaren,

<

< Alie, Frans, Danny, Laura,

Linda, Michael en Laura

*
>
>
>J* Linda, Michael en Laura \

vvvvvvvvvv
Waterstanden-'^

Club Nautique^)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

Augustus Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 3 ^1 05.39 10.19 18.20 22.59

Vr 4 06.44 11.40 18.58 -

Za 5 00.09 08.00 12.49 20.24

Zo 6 01.29 08.59 13.59 22.00 -

Ma 7 02.28 10.50 15.04 23.10

Dl 8 03.18 11.38 15.52 23.49 -

Wo 9 04.06 12.38 16.35 n ^m
Do 10 - 00.35 04.50 14.47 17.19

—

Burgerlijke stand

22 juli 2006 - 28 juli 2006

Geboren:

Thijmen Dante Romijn, zoon van: Kouwen hoven,

Marcel en: Verhulst, Nathalie Anna Elisabeth.

Dominique, dochtervan: Pijn aker, Pat riek Joh an nes

Martinus en: de Mooij.Yvonne.

Ondertrouwd:

Dowdall, Neil James en: Hermkens, Petra

Wilhelmina Paula.

Gehuwd:

Tanis, Eddy Christiaan en: Ven e ma, Dieuwke Wij p ka.

ten B roe ke, Robe rt Henk en: Ta nis, Sandra.

Overleden:

de Graaf ge b. Berghuis, Anna Geertruida,

oud 84 jaar.

Gelsing geb. Bouckaert, Margaretha Bernardina,

oud 89 jaar.

RTV N-H
HAD I D »Tï N l>H D -H L L Ah

D

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Plaatsing GSM en UMTS
antennes op HIK

Op woensdagochtend 26 juli heeft er een informatiebijeenkomst

plaatsgevonden voorde vijf en veertig huurders van het Huis In

de Kostverloren (HIK). Het was op die dag behoorlijk warm en

het aantal aanwezige bewoners, misschien daardoor, erg klein.

door Nel Kerkman

Deze informatie bijeenkomst

was georganiseerd door de

KPN en stichting Zorgcontact,

de eigenaar van het gebouw.

De reden van de bijeenkomst

is de plaatsing van een GSM
antenne op het dak van het

HIK, omdat het gebruik van

mobiele telefoons fors is toe-

genomen.

Omwonenden
In de zaal waren ook enkele

omwonenden aanwezig, ook

al hadden zij geen uitnodiging

ontvangen. Waarom zij niet

uitgenodigd waren, was

onduidelijk. Het Nationaal

Antennebureau, een onderdeel

van het ministerie van Eco-

nomische Zaken, had het leeu-

wenaandeel om de bewoners

en belangstellenden te infor-

meren over hoe een antenne

werkt, over het nut ervan en

zeer belangrijk: of de straling

schadelijk is voor de gezond-

heid.

Na afloop van de uitleg waren

er toch nog diverse vragen aan

KPN. Uiteraard ook over de

schadelijke straling en de effec-

ten ervan. De overheid heeft in

2003 een onderzoek laten

instellen en voor het eerst heb-

ben onderzoekers een verband

geconstateerd tussen het wel-

Cartoon

bevinden van mensen en de

aanwezigheid van elektromag-

netische velden van een UMTS
antenne. Volgens het bureau

is er geen aanleidingom het

beleid ten aanzien van anten-

nes te herzien.

Tevens was er de vraag waar-

om men eerst een informatie-

folder met stembiljet had ont-

vangen, zonder dat er vooraf

een informatiebijeenkomst

was gegeven. Op het stembil-

jet moest men al aangeven of

men voor of tegen de komst

van een antenne was. De KPN

bevestigde dat de volgorde

niet juist is geweest en geeft

alsnog een nieuw stembiljet

uit. Alle bewoners ontvangen

een nieuw stembiljet.de oude

biljetten worden vernietigd.

Indien blijkt dat 50% van de

bewoners tegen de aanleg van

de antenne is, gaat de plaat-

sing niet door.

Voor plaatsing van een anten-

ne is geen bouwvergunning

nodig omdat de antenne lager

is dan 5 meter. Omwonenden
hebben geen inspraak over het

genomen besluit. Rest alleen

de vraag of ook Stichting kin-

derdagverblijf Pippeloentje,

medehuurder van het gebouw
(HIK), op de hoogte is gesteld

om mee te stemmen in de

beslissing.

Hans van Pelt

MUZIEKFESTIVAL

ƒ3 é

f- v&
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Zijn wij de meeuwen de baas
of zijn de meeuwen ons de baas?

In het oude centrum van het dorp lopen de gemoederen hoog

op als het gaat om meeuwenoverlast. Bij de redactie kwamen

diverse reactie's binnen met voor- en tegenstanders van deze

overlast. Volgens enkele buurtbewoners is er van 's ochtends

vroeg tot midden in de nacht gekrijs van meeuwen te horen.

Meneer de Meeuw op het dakraam

Verleden jaar is er ook door de

tegenstanders actie gevoerd

om te zorgen dat de overlast

zou verminderen. Woning-

bouwvereniging EMM heeft

toen op alle daken van de huur-

huizen in deze wijk pennen

gezet. Het resultaat is nihil, want

de meeuwen gaan gewoon een

dak verder zitten waar geen

pennen zijn. Navraag bij diver-

se instanties met betrekking

tot de meeuwenoverlast geven

aan waarom de meeuwen, die

trouwens beschermd zijn, zich

niet laten verjagen.

Verstoord gedrag

Vroeger waren meeuwen in

grote kolonies in het open duin

aanwezig. Ze zochten hun voed-

sel op het strand en later bij de

vuilnisbakken in het dorp. Het

grote aanbod van weggegooid

voedsel in combinatie met het

ontbreken van natuurlijke vij-

anden in het duingebied, bete-

kende een grote toename van

meeuwen. Dat is echterveran-

derd door het stoppen van de

jacht op vossen. De terugkeer

van de vos heeft het leven in de

duinen voor meeuwen onaan-

trekkelijk gemaakt en sinds een

aantal jaren broeden de zilver-

en de mantelmeeuw op platte

daken van huizen. Door gekrijs

proberen zij hun jongen te

beschermen voor eventuele

roofvogels. Zodra de jongen uit-

vliegen is hetgekrijs minderen

is het probleem voorbij. Een

mogelijke oplossing voor het

gekrijs zou zijn om de vu il nis-

zakken, die vaak te vroeg op de

stoep worden gezet, een dag

later te plaatsen. Een andere

optie zou eventueel kunnen zijn

om grotere vuilnisbakken in het

dorp neer te zetten. Ook het

voeren van de meeuwen, hoe

leuk het ook is, moet worden

gestopt. Een valkenier inhuren

of draden spannen bij broed-

plaatsen zijn allemaal oplossin-

gen die nauwelijks helpen, want

de natuur laat zich nu eenmaal

niet dwingen. Zelfs een vlieg-

verbod voor meeuwen in een

bepaalde wijk is een onmoge-

lijke zaak. Devrijheid om te vlie-

gen en geluid te maken kan je

nu eenmaal geen enkele vogel

ontnemen.

pluspunt
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

¥ Spelen met andere kinderen

¥ Huiselijke sfeer

¥ Plezier

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

¥ Nieuwe dingen leren

¥ Creatieve activiteiten

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

Volgens mij,

Volgens mij is de eerste lan-

delijke 'GSM vrije dag'

niet voor mij bedoeld. Sinds

een jaar ben ik de trotse

eigenaar van een mobiele

telefoon. Ik kreeg hem als

verjaardagscadeau van mijn

kinderen. "Mam, in geval

van nood ben je te bereiken".

De nood is niet erg hoog

dus wordt hij niet vaak

gebruikt.

Voorheen vond ik alle

mobieltjes maareen bron

van irritatie met het gek-

makende gekwebbel. Op
de onmogelijkste plekken

gaat zo'n ding af. Iedereen

graait in zijn zak of tas om
te k ij ke n of h ij /z ij de u itve r-

koren persoon is die gebeld

wordt. Pas tijdens mijn

vakantie ontdekte ik het

gemak van een mobieltje.

Geen gedoe met telefoon-

kaarten en geen gezoek naar

een telefooncel. Wat een

luxe om zonder poespas

allerlei meldingen aan het

thuisfront door te geven.

Zelfs het SMS-en is me door

de kinderen bijgebracht. Het

is "ff" wennen om de taal te

begrijpen. Weet u waf'kika-

dewado"in SMS-taal bete-

kent? Een kind kan de was
doen. Héél logisch!

Net zo logisch is het om te

weten hoe de verbinding tot

stand komtvanje mobiele

telefoon. Mijn ogen gingen

pas open tijdens een info-

ochtend over GSM-antennes.

Ik heb er eigenlijk nooit over

nagedacht hoe deze moder-

ne techniek tot stand komt.

Net zoals je voorheen door

de overheid n iet werd ver-

teld dat asbest schadelijk

is voor de gezondheid. Ik

ben meteen gaan Googlen

op de computer om er

achter te komen over de

gevolgen van de straling van

deze antennes. Daar ben ik

nog niet uit en ik heb mijn

twijfels. Om het aantal

antennes niet uit te breiden

besluit ik mijn mobieltje te

delen met mijn man, Dat is

er al weer één minder.

To2wk!

l&H^m/^
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Kwartet
Adam Spoor

& gast Sanne Mans

Jazz progamrna
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CHIM

4 aug Jazz behind the bar

Cfiin Chin -jazz DJ. & sax

Cafe Neuf - Blood. Sweal & Kiers

S aug. Live on stage

18.00 uur -01.00 uur

Kinderdisco

Surprise act

Hans Dulfer

Boudewijn's Visservice
tm tofta rem At vw vtEiatüTtu m&km invnrtt
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Grand Café restaurant

zoekt per direct horecatopper

MEDEWERKER/STER BEDIENING
ben jij service gericht, bereid hard

te werken en heb je ervaring,
neem dan contact op

Haltestraat 25 - Zandvoort
TEL. 57 1 37 22 - 06-26 17 88 1 9

VRAGEN NAAR C. CRAMER OF M. DE BRUIN

Uitneembare{^
bijlage

Alles over

JAZZ IMIIM) TIIIÜ BMCH
2(MM>

3-4-5-6 augustus

zie pagina's 11 t/m 14!

NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

Oehakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita hrood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

C1IEUI SPJ i'.l \

Caié Restaurant

\ Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort M
Tel: 023-5? 166 31 4r
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Iel mmi
Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Vleet- en vhgeitchteii van dt hautskot>l$rïU

Keuzeweektnenu
(ma t/m vrij)

Goulashsoep
Gebakken mosselen

Gerookte zalm

Mixed grill

Roodbaarsfilet
Forel v.d. grill

IJstruffels

€16,75
tier inflrr^Mit ufrrjm'TFTn' trf. $21-1\~l$45{}
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Shanna's, een aanwinst voor

De Krocht
Trots zit de kleine Shanna mooi te zijn in de nieuwe winkel van

haar ouders, Ma rco en Irene de Goede. "Ja, we hebben de zaak

naar haar genoemd", lachen ze beiden opgewekt: Shanna's Shoe

Repair & Leather Wear. Ze zijn beiden blij dat j.l. zaterdag, na

3 maanden verbouwing, de zaak is geopend.

Irene en Marco de goede in hun nieuwe

door Lienke Brugman

Bijna elf ja ar hadden Marco en

Irene de Goede een schoenre-

paratiebedrijf in Hillegom.

"Met een zaak in Zandvoort is

een wens in vervulling gegaan.

We wilden ook alleen maar op

deze plek zitten", vertelt Irene.

"Het is hier nog echt een dienst-

verlenende straat waar nog

voldoende parkeerruimte is, je

kunt hier nog snel de auto neer

zetten. Vooral ook, omdat we
al om half negen 's morgens

open zijn. Nét nadat je de kin-

deren naar school hebt gebracht

kun je bij ons terecht".

De winkel oogt licht en ruim,

geschilderd in wit met turquoi-

se accenten. De schelpen die

overal hangen benadrukken

het Zandvoort gevoel. Achter-

aan de winkel bevindt zich de

schoen ma kerij waar Marco de

scepter zwaait. Hij mag de

naam Meesterschoenmaker

dragen en daaruit volgend ook

reparatie uitvoeren van duur-

dere schoenmerken zoals Van

Bommel en van Lier (Van

Bommel heeft zelfs eigen

veters en leer met het Bommel
logo). Naast schoenreparaties

verzorgt Marco ook de sleutel-

service. Alle soorten sleutels

kun je na laten maken. Voor

het graveren van naampla-

ten/borden ben je hier ook op

het goede adres.

Irene beheert, naast de fourn i-

tuur afdeling van de schoenen,

het gedeelte van de lederwa-

ren. Shanna's is de enige win-

zaak

kei in de regio die het exclusie-

ve merk Kathyvan Zeeland

mag verkopen met trendy tas-

sen die je alleen in de PC

Hooftstraat kunt vinden.

Claudio Ferrici is het tweede

merk met kwaliteit tassen en

portemonnees. Björn Borg

(Swedish Sport) heeft voor jon-

gelui leuke, ruime, leren tassen.

Het bekende merk Kipling

levert schooltassen en rugzak-

ken in stevig linnen. Wie erbij

wil horen moet nu gaan kijken,

om in september de blits te

kunnen maken!

Koffers in allerlei kleuren zijn

ervan Carlton maar ook Kenzia

levert prachtige koffers en

ruime city bags in bruin,

Italiaans leer. In één woord

prachtig! Wie wat voordeliger

wil inkopen; ruime kleurige

strandtassen hangen voor in

de winkel en zijn vooreen paar

tientjes te koop. Wat te denken

van de hevig in de mode zijn-

de identiteitsplaatjes voor de

jeugd (maar ook voor mensen

die hun kinderen op het strand

niet kwijt wil raken.) Ideaal.

"Niet aan te slepen", volgens

Marco, die iedereen uitnodigt

rustig rond te komen kijken.

Men is van harte welkom bij

dit sympathieke echtpaar dat

nooit meer weg wil van De

Krocht. De vele bloemstukken

van ondernemers en buren

geven aan dat iedereen blij is

met dit jonge ondernemers-

paar.

Grote Krocht 23 2042 LT

Zandvoort. Tel. 57 35002.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Rotonde
Het wordt hoog tijd om de

kruispunten van de Tolweg,

Zandvoortselaan, Haarlem-

merstraat, Kostverlorenstraat

en Dr. Gerkestraat te gaan

verbeteren. Op zaterdag in

de namiddag heeft er op

deze kruising weer een ver-

keersongeluk met fietsers en

een auto plaatsgevonden.

Het zoveelste! Volgens de

gemeente zijn de plannen

voor het kruispunt, ooit

gemaakt in 2002, uit de ijs-

kast gehaald. Met het warme
weerzullen ze hopelijk snel

ontdooien. In de brief aan de

bewoners van bovenstaande

straten wordt beloofd dat het

plan met voorrang wordt

behandeld en de uitvoering

september 2007 van start

gaat. De herinrichting van "de

Zandvoortselaan onder de

bomen" is gepland medio

oktober 2006. Zou het niet

verstandiger zijn om het

hele project (kruispunt en

herinrichting) gezamenlijk

aan te pakken? Dan is er

maar één keer een omleiding

voor de enige toevoerweg

naar Zandvoort.

Kappen
Een mevrouw, met een warm
hart voor alles wat groeit

en bloeit, belde naar de

redactie. Ze wilde nogmaals

aandacht voor de bomen die

straks met de reconstructie

van de Zandvoortselaan

(onder de bomen) verdwij-

nen. De meeste platanen

worden verplaatst in verband

met de ontgraving voor de

vervanging van riool en

waterleidingen. De oude

bomen zijn te groot om
verplaatst te worden en

zullen worden gekapt, wat

natuurlijk heel ergjammer
is. Zou er alsnog een oplos-

sing zijn om deze bomen te

behouden? De grote bomen
in de Haarlemmerstraat

hebben de herinrichting ook

overleefd. Wat daar kan is

toch ook mogelijk in de

Zandvoortselaan?

Zieke iep

Wanneer een iep ziek is dan

moet hij onmiddellijk worden

gekapt. Dat is algemeen

bekend. De laatste tijd zijn

er veel zieke iepen in het

dorp omgezaagd. Zo ook

de boom bij de snackbar

De Zilvermeeuw in Noord.

Helaas pindakaas was deze

boom geen iep en ook niet

ziek. Misschien komt er snel

een nieuwe boom voor in

de plaats. Bijvoorbeeld een

boom uit de Zandvoortse-

laan.

Kom met de trein naar

Zandvoort

konden wachten. Aan het

einde van zijn brief verzoekt

Van der Slik Bierman, om NS

Reizigers in algemene zin om
ophelderingte vragen overde

inzet van treinstellen bij mooi

weeren uiteraard dit voorval

in het bijzonder.

Treinreiziger

We weten dat wethouder

Bierman een fervente reiziger

is van het openbaar vervoer

en we vragen ons af wat zijn

ervaringen zijn met deze

bovengenoemde vervelende

situatie. Trouwens, het is niet

bij een incident gebleven op

26juliginghetweermis.Je

Erwin van der Slik vraagt

ieder jaar aandacht voor het

volgende probleem. Stel, zo

schrijft hij in een brief aan

wethouder Bierman, je blijft

als dagtoerist nog even lek-

ker zitten om wat later naar

huis te gaan. Dat is iets wat

ze bij NS Reizigers maar
moeilijk kunnen snappen en

dan gaat men gedurende de

avond de treintjes steeds kor-

ter maken. Met gevolg dat op

zondag 16 juli de trein om
22.23 uur uit Zandvoort naar

Haarlem moest vertrekken

uit slechts één standaard

stoptreintje bestond, kortom

het kortste type dat er

bestaat. Dit leidde op het sta-

tion, waar Van der Slik net

was aangekomen, tot men-

sonterende taferelen van

dagtoeristen die de trein

bestormden en binnen pro-

beerden te komen. Velen red-

den het echter niet waardoor

er naar schatting ruim 100

mensen achterbleven die een

half uur op de volgende trein

zult er maar tussen staan

met je kinderwagen. Of zal de

wethouder op dit tijdstip niet

de trein naar Amsterdam
nemen?

Reclameborden
We blijven even bij het

openbaar vervoer en dit keer

dan de Amsterdamse metro.

Want de bekende kleurrijke

posters met daarop de

Zandvoortse evenementen

zijn straks ook te zien in de

Amsterdamse metro. Dankzij

extra steun van de Zandvoortse

ondernemers is het mogelijk

om Amsterdam en zijn vele

bezoekers op de hoogte te

stellen van wat er allemaal

valt te beleven in ons dorp.

Een slimme Amsterdamse
ondernemer probeert via

sandwichborden aan de

Zandvoortse lantarenpalen de

toerist voor een Amsterdams

evenementte benaderen. Of

zou het een deal zijn; onze

posters aan de lantarenpalen

en die va n jullie in de metro?



Tot 12 augustus zijn wij elke avond
tot 21.00 uur geopend!!!

t (uitgezonderd zondag) —
COS

Haltestraat 10e
2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mantagedtensf

bij U aan Huis

Tel: 02S - 571 24 18

Mcntoga rakpms PrjJrtn KJourmoflt Voilig Wonen

H»artwi - Bé rin i^i Lbrnidin Hktmstad* • .XuMtHwh

(S)

'Vaste planten en^
éénjarige

van Scdbergweg 1 Tel. S7 1 70 93

P< H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

[Lf LTTjriihrJrjrii -dhirfcrin-iJ-MgUn

jhir-gumiÉvrwn

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Politiek Interview met raadslid PvdA:

Fred Kroonsberg:
"Ik ben een echte teamplayer"

Als je politicus Fred Kroonsberg wilt plaatsen, dan kan het niet

anders dan bij de PvdA. Het sociale aspect, de solidariteit en

voor mensen die het minder hebben in de samenleving opko-

men, zijn duidelijke punten die hem kenmerken. Als oud-direc-

teurvaneen humanistisch verzorgingstehuis weet hij als geen

ander dat integratie en sociale controle belangrijk is in een

gezonde maatschappij.

Het begon allemaal toen Kroons-

berg werd gevraagd door zijn

buurman, die tevens bij de PvdA

zat. "Je praat en discussieert over

van alles en nog wat en dat leid-

de tot een gesprek bij de PvdA.

In no-time zat ik in het bestuur,

maar de raad trok me meer. Toen

heb ik me verkiesbaar gesteld,"

aldus Kroonsberg. Al sinds 1998

zit de PvdAer in de politiek.

Wat hij erg jammer vind is

dat de beleving van veel

Zandvoorters over de politiek

redelijk negatief is. "Ik zit er

acht jaar in en vind dat veel poli-

tici hun stinkende best doen

om Zandvoort zo goed moge-

lijk te besturen. De politiek zit

in het verdomhoekje, mensen

moeten juist vertrouwen heb-

ben in de gemeente en de

raadsleden een steuntje in de

rug geven!" Op de vraag wat er

al is bereikt in Zandvoort is

Kroonsberg kort en bondig.

"We hebben voldoende strand-

tenten en restaurants, de

Ken nemerduinen liggen er zeer

mooi bij, we hebben goede

sportfaciliteiten, er rijden zeer

frequent treinen van en naar

Haarlem, we hebben twee

prachtige musea en zo kan ik

nog wel even doorgaan", ver-

telt Kroonsberg enthousiast.

Verder heeft hij goede hoop op

de afronding van het hele mid-

denboulevard-project, het LDC

en het stationsplein. 'Als die

dingen eenmaal lopen, wat wil-

len we als Zandvoorterdan nog

meer?"glimlacht Kroonsberg.

Maar het is niet alleen positief

bij Fred Kroonsberg. Wat hem
toch wel zorgen baart is de

nieuwe wet WMO (Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning).

"De Rijksoverheid zadelt de lo-

kale gemeente met ontzettend

veel taken op, maar daar staat

geen financiële ondersteuning

tegenover. We willen kwaliteit

leveren naar de Zandvoorter

toe, maar dat lukt niet zonder

een goed budget. Er komt een

enorme wisseling van systemen

en de burger mag daar geen

last van krijgen. Ik hoop echt dat

we dit goed kunnen aanpak-

ken", vertelt Kroonsburg.

Om Zandvoorters meer bewust

te laten worden van wat de

lokale politiek allemaal doet,

vindt Kroonsberg dat iedere

Zandvoort eigenlijk het burger-

jaarverslag zou moeten lezen.

Daarin staat geschreven waar

de gemeente mee bezig is, of

de doelstellingen van afgelo-

pen jaarzijn behaald en wat er

nog voor projecten op de rails

staan. Het burgerjaarverslag is

gratis af te halen bij het

gemeentehuis aan de balie.

Dolfijnenmuur voltooid

Afgelopen weekend heeft Hilly Jansen, samen met een achttal

vrijwilligers, de muurschildering van het oude Dolfinarium kun-

nen voltooien. Janssn is uitermate blij dat het karwei klaar is

en 'kan nu weer gaan en staan' waar ze wil.

Hilly Jansen en haar "crew" aan het werk

Oorspronkelijk was het haar

bedoeling dat de klus tijdens de

Week van de Zee geklaard zou

zijn. Echterdoor klimatologische

invloeden kon ze nietverderen

heeft het werk een aantal

weken stil gelegen. Ze kon

namelijk alleen in eigen tijd wer-

ken en daar ontbrak het haar

aan. Na een oproep in onder

ander deze krant waren er uit-

eindelijk een achttal dames

bereid haar bij te staan. Afge-

lopen zaterdag vroeg gingen ze

aan het werk en omdat het

prima 'schilderweer' was de

muur zondag klaar. Jansen: "Ik

kan nu met een gerust hart

gaan en staan waar ik wil, zon-

der de druk te voelen. Ik ben

reuze blij dat het klaar is. Ik

bedankt dan ook de vrijwilligers

die me bij hebben gestaan.Het

is een mooi werkstuk geworden

dat gemaakt is met uitstekende

verf. Nu al heeft het schilderij

allerlei soorten weer doorstaan

zoals regen, wind (dus zand),

warmte en brandende zon. Het

blijft mooi van kleur. Een com-

plimentvoor Keur schilders die

de verf geleverd hebben."
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Toerist van de week

Van toerist

tot inwoner

Driejaar geleden

kwam Jenny

Heinst als toerist

naar Zandvoort.

Nu woont ze hier.

Voor de verande-

ring deze keer

een Toerist van

de Week uit

2003. Waarom is

Jenny gebleven?

door Stephanie Vork

Ze is 22 jaar en komt uit Asten

(Noord-Brabant). In de zomer

van 2003 was het mis gegaan

met haar relatie, dus was zij

weer vrijgezel. Een klasgenote

van een vriendin van Jenny

werkte op dat moment achter

de receptie van het Palace

Hotel in Zandvoort. Zij stelde

voor aan Jenny en haarvrien-

din om een weekje naar

Zandvoort te komen. Met een

speciale missie. Ze zouden hier

wel even een leuke man vin-

den. Tijdens dit weekje

Zandvoort, die zij hadden door-

gebracht in een tentje op cam-

ping De Branding, kreeg Jenny

te horen dat er bij het hotel

een erg leuke nachtportier

werkte. Toen zij hem voor het

eerst zag, dacht ze: "Als dat

alles is..." Nu woont ze met

hem samen! Nick viel als een

blok voor de bijdehante

Brabantse Jenny.

Aan het begin van de relatie

tussen Nick en Jenny pendel-

den zij nog heen en weertus-

sen Asten en Zandvoort, maar

al snel hadden zij besloten om

**"v^v<l**wW^
moest in Zandvoort gebeuren,

want Nick had een vast con-

tract en kon hier niet weg. Aan

het begin was het erg wennen

voor Jenny. "Het grootste ver-

schil tussen Brabanders en

Noord-Hollanders is de men-

taliteit. Daar denken we: 'al les

komt wel goed'. Hier in

Zandvoort is het vaak stres-

sen."Vooral tijdens het stap-

pen merkt Jenny verschil. "In

Brabant maakt iedereen een

praatje met elkaar, hier moes-

ten ze me eerst leren kennen,

voordat er een praatje met me
werd gemaakt." Inmiddels is

Jenny helemaal gesetteld in

Zandvoort. Ze werkt nu hier in

de thuiszorg en ze heeft aar-

digwat mensen leren kennen.

Gemiddeld gaat ze nog maar

om het weekend terug naar

Asten om haar familie en

vrienden daar op te zoeken.

Jenny mist nog wel een paar

dingen in Zandvoort. Ze vindt

het hier saai in de winter. Er

zouden grotere stapgelegen-

heden moeten komen volgens

haar. Tot slot zegt ze met een

lach en een Brabants accent:

"Ik mis mensen die me meteen

samen te gaan wonen. Dit kunnen verstaan!"

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

j 1200 Pashouders gingen u voor!

Met een Zandvoort Pas

wordt winkelen, uitgaan en

eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk



^BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

SUPER RESTANTEN
UITVERKOOP

Alles :

5-10-15-20-25 euro

Woensdag 2 t/m vrijdag 4 augustus

van 13.00 tot 21.00 uur

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Volgende week vindt u in deze krant een
speciale bijlage met alles over de

Zomermarkt
die zondag 13 augustus plaatsvindt

Door het hele centrum zullen meer dan 400 kramen worden opgesteld

en zullen er tal van evenementen plaatsvinden zoals straattheater, magie

shows, kinderattracties en nog veel meer.

In nog geen twee jaar tijd zijn de

Zandvoortsejaarmarkten uitge-

groeid tot een evenement waar

bezoekers en handelaren vanuit

heel Nederland speciaal voor

naar Zandvoort komen.

Bijna alle winkeliers en horecagele-

genheden in het centrum werken

mee aan de zomermarkt. Het festi-

val begint om 10.00 uur en duurt tot

18.00 uur. De winkels blijven tot

22.00 uur geopend.
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JAZZ ON THE BEACH

ÏÏAVAXA
Strandpaviljoen 1c

Zondag 6 augustus 16.00 uur:

Formatie

Different Cook
www.havana-zandvoort.nl
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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www.3utebddrijfzandvoort.nl
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Vanaf dinsdag

zijn ury weer open!

Wift^V00RTSE Kijk ook eens op de websitewww.zandvoortsecourant.nl

Heather: lingerie en badkleding
in de Kerkstraat

Door Lienke Brugman
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Begin van de Kerkstraat bevindt zich één van de kleinste

winkeltjes van Zandvoort. Met de naam van de eigenaresse op

het raam weet bijna elke Zandvoorter wie Heather is. Sinds 1998

beheert ze haar winkel in lingerieën badmode op loopafstand

van het strand. "Nog steeds denken mensen dat deze winkel

bij modezaak Drommel hoort",lacht Heather vrolijk, "maar deze

winkel is nu echt van mij hoor!"
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Toen de actieve verkoopster uit

Rhodesië naar Nederland

kwam, zocht ze een baan in de

schoenenbranche. Ze kon

direct bij Taft terecht en later

bij Sasha. "Ik moest echter

eerst het Nederlands onder de

knie krijgen, dat leerde ik bin-

nen een half jaar. Mijn vader

was Engelsman, misschien had

dat er iets mee te maken. Ik

was met de Engelse taal groot-

gebracht. Toen ik echter met

een Griek ging samenwonen,

moest ik ook Grieks leren, dat

was moeilijker", legt ze uit.

Haar zoontje Theodorus wordt

nu drie talig opgevoed: "Ik

spreek, heel consequent.alleen

Engels met hem, zijn vader

Grieks en op school leert hij

perfect Nederlands."

Na haar baan als bedrijfsleid-

ster in de schoenenbranche

kon ze terecht op Schiphol,

eerst bij de juwelen, later bij

de lingerie. "Omdat er in

Zandvoort niet zoveel lingerie-

zaken zijn, ben ikerhiermee

begonnen. Acht jaar alweer. Ja,

het was erg moeilijk om dat te

combineren met de opvoeding

van mijn zoontje. Omdat ik

alleen ben moet je zoveel

taken zelf oppakken. Dat doe

ik overigens met plezier hoor",

zegt ze.

SP wil computers voor minima
SP raadslid Willem Paap wil dat computers die afgeschreven

worden voor de gemeente gaan verdelen onder de minima van

Zandvoort. Elke vijf jaar worden alle computers van de gemeen-

te vervangen door nieuwe.

Tot nu toe zijn de computers

op verschillende manieren

verdeeld. Zo zijn er computers

naar scholen in Zandvoort

gegaan en heeft de gemeente

een aantal computers ge-

schonken aan zustergemeen-

te Bi Ij e in Kroatië. Op de een

of andere manier zijn deze

computers nooit op de plaats

van bestemming aangeko-

men. Bij de grens heeft de

douane de computers met

onbekende reden in beslag

genomen.

De laatste keer hebben mede-

werkers van de gemeente zelf

een bod kunnen doen op afge-

schreven computers. Volgens

Paap is dat helemaal niet nodig

omdat de meeste medewer-

kers thuis al een eigen 'goede'

computer hebben. Het voorstel

is nog niet aangekomen bij de

raad, maar SP'er Paap zal bin-

nen enkele weken het verzoek

doen. Eerst onderzoekt hij nog

naar mogelijkheden als opslag

van de computers en het instal-

leren bij de mensen thuis.

In de loop van de jaren heeft

Heather het concept van haar

lingeriezaak veranderd. "Vroeger

verkocht ik alleen dure, exclu-

sieve merken. De drempel voor

de Zandvoorters werd daardoor

te hoog. Nu ik meer betaalba-

re lingerie en badmode ver-

koop, weet iedereen me te vin-

den,"zegt ze. Met de Italiaanse

merken Imecen Dim Rosie plus

het Spaanse merk Platina is er

voor 'elck' wat wils, voor zowel

jong als oud. "Voor een aantrek-

kelijke prijs heb ik hele leuke

setjes. Gewoon even komen kij-

ken en niet aarzelen om naar

binnen te lopen!" Met haar

aanbod in badkleding (dames

en heren) weten veel toeristen

haar winkel te vinden. "Het

komt na jaren eindelijk goed op

gang", zegt ze tevreden.

's Zomers is Heather dagelijks

geopend, ook op zondag. "Hard

werken ja", knikt Heather,

"maar van de winter wil ik wat

meer vrije tijd, dan is de winkel

op dinsdag, woensdagen don-

derdag gesloten. Wie het zeker

wil weten kan altijd even op de

deur kijken, daar staan de tij-

den op. Ook als ik even weg ben

om Theodoros van school te

halen of om boodschappen te

doen". Dat hebje nu eenmaal

als je een eenmanszaakje hebt!

Heather, lingerie en badmode.

Kerkstraat 38. Zandvoort.

Tel. 5732650.

Speciale Jazz

uitzending
van ZFM in

Hotel

Hoogland

Van 19.00 tot 22.30 uur wordt

door ZFM een speciale jazz

uitzending gemaakt vanuit

Hotel Hoogland. De presenta-

toren voor deze speciale avond

zijn Tom Hendriks, Fred Kroons-

berg en Hans Sandbergen. Zij

presenteren normaal gespro-

ken elke zondagochtend een

jazzprogramma bij de lokale

radio ZFM. Kom genieten

van hun muziekkeus die zij

voor u hebben uitgezocht.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAChXCLUBTIEN
Een gezellig Grand Café aan zee - Reserveringen:o6-S2SO 2583

Topzomer tijdelijk op zijspoor

Opgelucht ademhalen voor velen deze week, want in een

doorstroomde atmosfeer is er eindelijk sprake van flinke ver-

lichting van de zomerwarmte, die ons wekenlang 'teisterde'.

De eerstkomende dagen is er zuidwest -tot noordwest-

geen zicht op een snel en hoek. Enkele soms stevige

voorspoedig herstel richting buien, of een wat meer aan-

andermaal hoogzomerse eengesloten regengebied van

condities, tot vreugde van een randstoring bepalen,

velen waarschijn lijk. Toch zou naast felle uitklaringen, het

het weekeinde kunnen gaan plaatje buitenshuis. De tem-

meevallen. peratuur beweegt zich daar-

bij op een attractief en volsla-

Na de unieke hegemonie van gen normaal peil, te weten

juli 2006, met in de omgeving rond de 21-22 graden. De

Venlo (hotspot van ons land) regen die er valt biedt abso-

maar liefst het nimmer ver- I uut nog geen oplossing voor

toonde aantal vani8midda- de extreme droogte, die nog

gen boven de 30 graden en altijd nijpend is her en der.

een gemiddelde maximum- Wekenlange gestage regen

temperatuur van exact 30 zou enig soelaas kunnen bie-

graden (normaal voor Nice en den wat dat betreft. Die zit er

Barcelona!) over de hele zeker niet aan te komen, want

maand, is er nog een opzien-

barend weerkundig wapen-

feit te noemen.

juist tijdens het weekeinde

knapt het weer allengs op

onder invloed van stabilise-

rende hogedrukaspiraties

Mocht de maand augustus richting Benelux. Het is nog

namelijk geheel normaal ver- te prematuur trouwens om
lopen qua temperatuur, zijn nu al uit te gaan van een

we sowieso al verzekerd van nieuwe warmtegolf

de warmste zomer aller tijden

in dit land. Het moet wel heel Attentie! Komende 48 uur

raar lopen wil augustus daad- met name is de kans op het

werkelijk te koel uitpakken, ontstaan van waterhozen

dus eigenlijk kunnen we nu langs de Noordzeekust nog

al zeggen dat de allergroot- tamelijk groot. Het uitzonder-

ste zomer uit de weerhistorie lijk warme zeewater (soms 23

een feit is! Het is net zoals bij graden) in combinatie met

een eindexamen, waarbij een behoorlijk verkouden

iemand kan volstaan met het bovenlucht, geeft de nodige

halen van een povere 4.2, om instabiliteit van de atmosfeer

toch nog een voldoende bin- met de eventuele raddraaiers

nen te halen uiteindelijk. van dien.

Houd de digitale camera bij

De eerste dagen is het voor- de hand en stuur de eventu-

lopig nog even onvervalst eel gemaakte foto's naar de

Hollands zomerweer met vrij- redactie,

wel iedere dag een behoorlij-

ke wind uit de vertrouwde Weerman Mare Putto

Weer

Temperatuur

Do. Vr. Za. Zo.

Max

Min

Neerslag

Wind

22-23

15 15 15 14

65% 55% 40% 35%

wnw. 4-5 nw. 3-4(5) nw. 4 west 3-4



Café Oomstee

Vrijdag
4 augustus

Rudolf
Kreuger

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEE. 023 - 57 37 100

U eet bewust gezond, en niet teveel.

U drinkt per jaar bijna 200 liter zuiver mineraalwater en

doet circa 40 minuten per week bewust aan sport.

U rookt niet.

U beschermt zichzelf tegen overmatig direct zonlicht.

U draagt in de auto uw gordel.

U slaapt tenminste 7 uren.

Uw koffie drinkt u zonder suiker.

U nuttigt nauwelijks alcohol.

Oh ja: en u ademt dagelijks

zo'n 10.000 liter

lucht in uw longen.

Onbewust.

The Cloud is 's werelds

eerste persoonlijke ionisator

die daar verandering in kan brengen

Meer weten? Kom langs bij RADIO STIPHOUT en ontdek wat

ionisatie voor uw woon- en werkomgeving kan betekenen.

Nu voor de TIJDELIJKE introductie prijs

van € 99,00 (excl.€ 2,50 Verwijderingsbijdrage)

RADIO STIPHOUT
Thorbeckestraat I 5

2042GL Zandvoort

023-5732649

•*
E IJRON ICS*

Uitneembare evenementenkrant

JAZZ BEIIEM) ïlffi BMCII (Mi

Snackbar Het Plein

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

I

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kip Kerrie
(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

w
5¥

donderdag 3 augustus:

JAZZ AT THE CASINO
Officiële opening van het festival door burgemeester R. van der Heijden

vrijdag 4 augustus:

JAZZ BEIILM» THE BAR
live jazz acts bij veel horecagelegenheden

zaterdag 5 augustus:

JAZZ BIÜIIEM) THE BMCII
Vier podia in het centrum:

Kerkplein - Gasthuisplein - Dorpsplein - Midden Haltestraat

zondag 6 augustus:

JAZZ AT THE BMCII
live optredens in de strandpaviljoens:

Beachclub Tien (10) - Skyline (13) - Bruxelles (14) - Mango's (15)

Casino
* Zandvoortse
Courant



Donderdag 3 augustus
vanaf 19.00 uur

Het Holland Casino is hoofdsponsor van Jazz behind the Beach en heeft een

mooi jazzprogramma samengesteld voor de openingsavond.

Om 19.00 uur geeft burgemeester R. van der Heijden het startsein voor vier

dagen lang jazz in Zandvoort.

-HollanV
Casino

Vrijdag 4 augustus JAZZ 1SEIILM) THE BAR
vanaf 20.00 uur

Yanks Saloon

Saskia Laroo

op trompet en

Warren Byrd

(north sea jazz)

op piano

Grand Café Danzee

Café Neuf

Blood,Sweat & Kiers

Met gitaar, drums, contrabas, drie vocalen maar vooral met de tenorsax van

Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van

diverse stijlen. Een kwartet dat de grenzen van rock & roll, blues, jazz, rythm

& blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de

helft maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat...

En dat lukt... altijd. En dat voelt het publiek ook...

Brothers in Harmony with DJ Carlito, featuring

Saxophonist Jeff Hollie (USA)

Café Alex

Boris van der Lek

Café Oomstee

Rudolf Kreuger

De geboren Haarlemmer komt uit een muzikale familie en heeft zich van

jongs af aan altijd met muziek beziggehouden. Zijn eerste band heette 'The

Dixie Motions'. Dat werd later The 'D Motions' omdat de muziek toen al

meerdere stijlen bevatte. Uiteindelijk werd de band naar zijn bandleider

Rudolf Kreuger vernoemd. De band heeft verder zo'n 8 jaar lang opgetre-

den bij de befaamde dinershows van Frank Wentink. Tegenwoordig treed

Rudolf Kreuger solo op en vrijdagavond 4 augustus dus in Café Oomstee.

ChinChin

DJ & Saxo

Williams Pub

Yimmy Pimmy (zaterdag)

Laurel & Hardy

Trio Joop Kooger

't Lokaal

TheOriginal Hot Lips

Qi

Zaterdag 5 augustus JAZZ KEIIEM» THE
vanaf 20.00 uur

Mainstreamjazz is muziek die prettig in het gehoor

ligt. Net als latin en jazzy rock wordt het geheel

swingend op het podium gebracht.

Het Mainstream Jazzcombo stelt als hoogste pri-

oriteit het de gasten naar de zin te maken. Zij

passen het geluid zodanig aan, dat er normaal

geconverseerd maar ook gedanst kan worden.

Bandleider Ger Groen en da al, die de saxofoon met

een gevoelige toon kan raken, wordt bijgestaan

door zangeres Monique en echtgenoot Pi eter van

Doorneveld (bas), Rob Rottschafer (keyboards),

vibrafonist Peter de Gelder en slagwerker Al win

de Ruiter.

Nadat Ger Groenendaal op 48-jarige leeftijd de sax

ter hand nam, werd mainstream zijn weg. Het

Mainstream Jazzcombo krijgt sinds een paar jaar in

de regio Zandvoort steeds grotere bekendheid en is

niet meer van de podia van Zandvoort en omgeving

weg te denken. Met een repertoire van easytune en

happyjazz, uiteraard met werken van grote jazzcom-

ponisten, zorgen zij steeds voor de juiste sfeer.

Liefhebbers pur sang derhalve en zoals Ger het zegt:

"We hoeven niet maarwillen héél graag!"

Tenorsaxofonist Boris van der Lek is een begenadigd

tenorsaxofonist die zijn sporen in de muziekwereld

ruimschoots heeft verdiend. Al in 1983 stond hij

op 18-jarige leeftijd op het North Sea Jazz Festival.

Daar deelde hij het podium met legendarische

tenorsaxofonisten zoals Illinois Jacquet, Arnett Cobb

en Buddy Tate.

Sindsdien reeg hij de muzikale successen aaneen.

Van der Lek speelde op vele platen, onder andere van

Laura Fygi, Anneke Gröhnloh, Denise Jannah en Frank

Boeijen. Grote successen boekte hij met rocker

Herman Brood, hardbop-jazzformatieThe Houdini's

en de absolute live-ja zz hit Tough Tenors, een teno-

rencombinatie met Hans Dulfer.

Vandaag de dag heeft hij zijn eigen jazzformatie, het

Boris van der LekOuintet. Hiermee speelt hij zijn favo-

rietejazznummers, nummers die doorspekt zijn met

blues en soul. Soul is dan ook het handelsmerk van

zijn uitzonderlijk expressieve saxofoonspel.

In 2005 kwam zijn eerste eigen CD, Blue &
Sentimental, uit op het A-Records-label van Challenge

Recordings. Daarnaast speelt hij nog steeds in de jazz-

formatie van Hans Dulfer en met diverse andere

bands zoals de Leidse rockformatie Breath Takin'

Angels, bluesband Blues Summit (met Nicko

Christiansen), de Eelco Gelling Band.de Ruben Hoeke

Bluesband, Kenn et h Harder en incidenteel met de

tenorsaxofonisten Wouter Kiers en Ruud de Vries.

Meer info: www.borisvanderlek.nl

Vanaf 1979 verdient Saskia Laroo haar brood met het

maken van muziek. Ze begon met optreden in

Dixielandorkestjes en mainstream combo's. Ze had

het voorrecht regelmatig gevraagd te worden door

saxofonist Hans Dulfer. Vanaf 1981 maakte zij regel-

matig deel uit van zijn groepen, en daarnaast speel-

de ze in Rosa King's Upside Down Band samen met

de ook nog jonge Candy Dulfer. Vroeg in hun carriè-

res staken ze van alles op over salsa, Caribische,

Braziliaanse en Afrikaanse muziek.

In 1982 formeerde ze haar eigen Salsa Caliente Band,

tussen 1986 en 1990 had ze Caribbean Express en van

1990 tot 1994 trad ze op met The Caribbean Colors.

In 1993 ging ze voor het eerst solo en een jaar later

richtte ze de Saskia Laroo Band op om de composities

te spelen van haar debuutalbum It's Like Jazz. In 1995

zagen twee nieuwe formaties het licht: het latinjazz-

kwintet Salsa Bop en de straight-ahead groep Jazzkia.

Tegenwoordig treedt Saskia ook op als gastsolist.

Laroo creëert nieuwe stijlen, vaak omschreven als 'nu

jazz' of 'swinging body music'. Haar ruime ervaring

in bands van verschillende genres maakt deel uit van

haar kracht. Met veel plezier gooit ze het bij elkaar

in haareigen muzikale concept en laat ze alle ver-

schillen samenkomen in een nieuw geheel. Om dat

te bereiken kiest ze muzikanten uit die met een open

blik kijken naar verschillende stijlen.

Meer info: www.saskialaroo.nl

Haltestraat Hans Dulfer is op 28 mei 1940 geboren en is één van negentig had h ij veel succes in Japan; voor zijn

de bekendste Nederlandse saxofonisten. Hij speel- single 'Hyperbeat' kreeg Duifer daar een go uden

H èt 1

de onder andere met Clous van Mechelen, John plaat.

McLaughlin, Willem Breukerjan Akkerman, Herman

Brood en Saskia Laroo. Hij is de vader van saxofonis- Dulfer was naast saxofonist ook autoverkoper,

te Candy Dulfer. bestuurslid van het Bijhuis; columnist van

Muziekkrant Oor; en radiopresentator. Zijn columns

Dulfer werd geboren te Amsterdam. Hij leerde zich- werden gebundeld onder de titel "Jazz in China"

zelf saxofoon spelen en is sinds zijn zeventiende (1980). In 1990 was hij directeur van Pa rad iso waar

professioneel muzikant, met Coleman Hawkinsals hij één jaar later met ruzie wegging,

grote voorbeeld. Dulfer was eind jaren vijftig actief

in het combo van Clous van Mechelen. Later speel- Dulfer won in 1969 de Wessel Heken -prijs. Als auto-

de hij in "Heavy Soul Inc." (met onder andere gita- verkoper won hij tweemaal de"GM Car Sellar Award".

rist John McLaughlin), "Theo Loevend ie Consort", In 1993 ontving hij de "Bi rd Award" van het North Sea

"Reflud"(een anagram van 'Dulfer'), "De Perikels" en Jazz Festival, en in 2002 werd hij Ridder in de Orde

"Future Groove Express". Aan het eind van de jaren van de Nederlandse Leeuw.
Hans Dulfer

£>
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Zondag 6 augustus THE KEU H
vanaf 16.00 uur

10 Beachclub Tien Mainstream Jazzcombo
Mainstream Jazzcombo, de formatie die zaterdag-

avond op het Kerkpleinpodium aantreedt, zal zondag

nog een paar fijne uurtjes bezorgen op het terras van

het nieuwe strandpaviljoen met nummer 10.

13 Skyline_________^ Het is allemaal begonnen met een plaat van Rob programma voor blueslegende Junior We lis. Na zijn

Hoeke, Europa's peetvader van de boogie woogie, optreden werd hij doorWells gevraagd om die avond
* 1 Als 13-jarige speelde Dirk Jan Vennik deze plaat grijs, mee te spelen in de Junior Wel Is Blues Band. Dit was

waarbij hij probeerde mee te spelen. Door de klas- een onvergetelijke ervaring voor de toen 15-jarige.

sieke pianolessen die hij vanaf zijn achtste volgde

had hij al wat ervaring op de piano opgedaan. Wat De laatste jaren gaat het allemaal in een stroomver-

Hoeke speelde, vormde een compleet nieuwe uitda- snel 1 ing. Hij speelde met o.a. Ot is Grand, Little Mack
ging voorde piepjonge pianist. Tijdens zijn piano- Simmons, Rob Hoeke, Harry Verbeke en Rosa King.

lessen werden Mozart's stukken al snel omgevormd Ook begeleide hij de Amerikaanse Bluesdiva Michelle

tot een boogie of blues. Willson op haar European Winter Tour in 1997.

Ondertussen had Vennink al een vaste band. In 1998

De regionale doorbraak kwam toen Dirk Jan in 1993 werd de eerste CD (Messin' with the boogie) uitge-

meedeed aan de Kunstbende, een breed opgezette wed- bracht op het label Serendip. In 2000 speelde hij tij-

Dirk Jan Vennik
strijd in kunst. Hij werd eerste van Noord-Holland. Een dens twee grote festivals: North Sea Jazz Festival en

van de prijzen van de Kunstbende was een optreden in de Rhythm & Bluesnight in Groningen,

het Haarlems Patronaat. Hier speelde Ven nik als voor- Meer info: www.dirkjanvennik.com

14 Bruxelles aan Zee Deelder aan zee
Dichter Jules Deelder heeft als hippe jazz-dj de laat-

ste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Schrijver,

dichter/perfomer, R'dams nachtburgemeester, dise-

jockey, het zijn drukke tijden voor de 60-jarige

Deelder. Zijn meest recente project betreft zijn derde

jazzcompilatie: Deelder blijft draaien, die wederom
is samengesteld uit zijn enorme persoonlijke jazz-

collectie.

Naar het voorbeeld van beroemde groepen zoals

Crupo Sierra Maestra en meer recent Buena Vista

Social Club speelt Barrio Latino son, cha cha, bolero

en rumba zoals het hoort. 'Sonero' Vidal Cruz Conde

toont zich een ware aanvoerder. Als een echte enter-

tainer zweept hij met zijn originele presentatie het

publiek op. De muziek is toegankelijk voor een groot

publiek, de dansvloer is dan ook snel gevuld.

De groep is regelmatig te gast in het Kurhaus in Den

Haag en heeft onlangs ook opgetreden op een nieuw-

jaarsfeest dat is uitgezonden op de Antilliaanse en

de Colombiaanse televisie. In mei stond Barrio Latino

geprogrammeerd in het Latijns-Amerikaanse film-

festival in Lantaren /Ven ster in Rotterdam. Inmiddels

heeft de band een innige samenwerking met de

Mango Beach Club.

De band bestaat uit: Vidal Cruz Conde (Cuba) zang

en percussie, Evelio Olazabal (Cuba) gitaar en zang,

Leo Mart is (Ned. Antillen) tres en zang, Vicor de la

Cruz (Dominicaanse Rep.) bas en zang, Renato

Freyggang (Chili) bongo en zang, Nezih Antakli

(Turkije) conga's en Bert van Bommel (Nederland)

trompet.

Het Jazzfestival 2006 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Grand Café Danzee

Café Alex

Yanks Saloon

Café Neuf

Chin Chin

Beachclub Tien

Skyline

Bruxelles

Mango's

Williams Pub

Café Oomstee

Laurel & Hardy

't Lokaal

Speciale dank aan het Holland Casino Zandvoort

tifa

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie: Sportfondsenbad
begon in Amsterdam

Ijskoud, nat

en diep; on-

metelijk diep.

Als lagere-

schoolkind

hing je hul-

peloos aan de

grote zwem-

hengel die de

badmeester

vasthield: "Open, spreid en sluit". In dat koude water voelde je

nergens vaste grond onder je voeten. Toch beleefde je veel ple-

zier in dat grote sportfondsenbad.

"Hier ligt het allereerste

Sportfondsenbad van Neder-

land, geopend in juni 1929. Het

zwembad is in de vroegere

kolenstokerij, het belangrijkste

gebouw van de gasfabriek"

weet Dineke Rizzoli (1938)

nog te vertellen over 'haar'

Transvaalbuurt. De gasfabriek

arbeiders gebruikten het

gebouw om er te baden, was-

sen en schaften.

Voor iedereen

Amsterdam-Oost is de baker-

mat van alle Sportfondsen

baden. In 1929 werden de

deuren officieel geopend

door de oprichter Mr. J. Bieren-

broodspot. Door zogeheten

spaarkassen verzamelde hij

fl. 539.000,00 en liet een mooi

bad bouwen. Vanuit het hele

land stroomden mensen toe

om een kijkje te nemen naar

het wonder. Drommen men-

sen gingen er zwemmen voor

50 cent, inclusief huur van bad-

goed. "Het waren van die krie-

belbad pakken, die door zowel

dames als door heren gedra-

gen konden worden; in het

water werden het enorme
ballonnen aan je lijf" weet

Bieren brood spot junior nog.

De kleedhokjes werden toen

nog afgeschermd door gor-

dijntjes. Tot kort voor de oorlog

was het een openluchtbad.dat

's winters in een ijsbaan veran-

derd werd. Vanaf de jaren '20

kwam er pas echt schot in

het zwemmen voor alle

Nederlanders. Tot dan toe was

zwemmen weggelegd voor

een enkeling. Maar iedereen

moest toch kunnen zwemmen

in een land met zoveel water?

De overheid bemoeide zich

met het particulier begonnen

initiatief en gaf geld voor

zwemles in schooltijd. Rond

1940 waren er in heel Neder-

land genoeg zwembaden, bad-

meesters en zwemlessen om
iedereen te leren zwemmen.
"En dat is gelukkig nog steeds

zo", meent Biernbroodspot jr.

Veel zwemmers
Al sinds jaar en dag staat

Sportfondsen ervoor dat ieder-

een in Nederland de kans moet

krijgen om te leren zwemmen.
Of zwangerschapszwemmen,

wedstrijd- of verenigings-

zwemmen. Ook eens gewoon

lekker spetteren en spatteren.

Water is voor veel mensen
de ideale manierom te ont-

spannen. Vandaag de dag

kent Nederland één van de

hoogste percentages ter

wereld van mensen die

kunnen zwemmen.

Zandvoort

In Zandvoort is al jaren gele-

den het zwembad aan het

Fenemaplein gesloten waar

veel inwoners hebben leren

zwemmen. De enige overge-

bleven gelegenheid is het

zwembad van Center Parcs in

de badplaats. Dat bad wordt

gebruikt voor het schoolzwem-

men. Desgevraagd zegt een

woordvoerder van de gemeen-

te:"Het huidige College geeft

prioriteit aan het schoolzwem-

men en heeft in de conceptbe-

groting 2006 geen bezuiniging

op het schoolzwemmen opge-

nomen."

Thuiszorg komt in de knel

Bezuinigen en markgericht werken. Die beleidslijn van de over-

heid dreigt aan zijn eigen succes te bezwijken. De kans is groot

dat thuiszorgaanbieders hun werk door financiële tekorten niet

meer goed kunnen doen. Bijgevolg trapt ondermeer Zorgbalans

op de rem en kondigt aan nieuwe patiënten op een wachtlijst

te gaan plaatsen.

"De overheid heeft ons be-

zuinigingen opgelegd" zegt

directeur Ad van de Nes

van Zorgbalans. "Wij moeten

marktgerichter gaan werken.

Nu deze aanpak een succes is,

houdt diezelfde overheid de

hand op de knip, waardoor

de thuiszorgaanbieders fin-

ancieel klem komen te zitten.

Als we geen budget krijgen

om extra personeel aan te

nemen, moeten wij cliënten

op de wachtlijst plaatsen.
" Dus hebben Thuiszorg Zuid-

Kennemerland, onderdeel van

Zorgbalans, en Jacob Thuis

(Stichting Sint Jacob), een

zogeheten 'instroomstop' af-

gekondigd.

Thuiszorg Zuid-Kennemerland

en Jacob Thuis hebben gehoor

gegeven aan de op roep van de

overheid om marktgericht en

slagvaardig te werken. Met als

gevolg een toename van het

aantal cliënten. Als de thuis-

zorgaanbieders de rem er

niet opzetten, stevenen zij af

op een miljoenentekort.

De actie heeft de steun van

zorgverzekeraar Achmea en

het Ken nemer Gasthuis.

Zorgverzekeraar Achmea on-

derschrijft de kritiek van de

thuiszorgaanbieders.

Directeur Guus van Montfort:

"Budgettair begint de zaak

enorm te wringen. Het water

staat iedereen aan de lippen.

Er wordt in toenemende
mate klantgericht gewerkt

met als gevolg een groei van

het aantal thuis verzorgde

klanten. Maar als tegenover

die door de overheid bepleite

groei en keuzevrijheid geen

extra budget komt te staan,

gaat het fout." Achmea heeft

in zes regio's de Zorgkantoor-

functie. In al die regio's lopen

de tekorten op, tot ruim 70

miljoen euro aan het eind van

het jaar.

Ook voor het Kennemer
Gasthuis in Haarlem heeft

de instroomstop gevolgen.

Roel Paalman, d ivisiemana-

ger zorg: "Door de nood

gedwongen, ontstaat de situ-

atie dat cliënten onvoldoen-

de zorg krijgen." Zorgbelang,

de organisatie van patiënten

in Noord-Holland, vindt dat

die nooit de dupe moge wor-

den van financiële kwesties.

Een woordvoerster: "Mensen

die geïndiceerd zijn, hebben

recht op zorg. Als er onvol-

doende geld is om die zorg te

leveren, moet de overheid

voor meer financiële ruimte

zorgen."

Bundeling in de zorg heet Zorgbelang
Opkomen voor de gezamenlijk belangen van mensen die

zorg nodig hebben. Sinds kort staat de nieuwe organisatie

'Zorgbelang Noord-Holland' voor krachtenbundeling van

zo'n 300 zorgorganisaties en ouderenbonden. Nu voor iede-

re burger veel gaat veranderen in de zorgsector is een krach-

tige belangenvereniging cruciaal.

"Wij willen dat alle burgers

voldoende zorg krijgen

waar en wanneer zij die

nodig hebben" vat de nieu-

we brochure van Zorg-

belang haar werkzaamhe-

den samen. Het streven van

de overheid is erop gericht

dat iedere individuele bur-

ger voor zichzelf opkomt.

Met name door de nieuwe

Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (Wmo) wil

Zorgbalans "....Zorggebruikers

zelf in staat stellen hun

belangen te behartigen..."

Meedoen in de samenle-

ving. Het belangrijkste punt

van het regeringsbeleid

wordt ook door Zorgbelang

onderschreven. Dit doel wil

de nieuwe organisatie

bereiken door collectieve

belangenbehartiging en

beïnvloeding van overheids-

beleid. Zij adviseert zorgverze-

keraars, zorginstellingen en de

politiek in hun beleid. Ook

denkt de belangenvereniging

na oververbeteringen.Samen-

gevat:"Wij vertolken de belan-

gen van de zorgvragers".

'Bijfouten in de behandeling

of andere klachten, kunnen

Noord-Hollandse burgers

terecht bij Informatie en

Klachtenopvang Gezondheids-

zorg (I KG)' meldt de brochure

van Zorgbelang. Bij navraag

blijkt het IKG uitsluitend een

verwijzende instantie te zijn.

Informatieverstrekking heeft

hoge priorite it: "Dat doen wij

via bijeenkomsten, brochures

en website"meldt Karin Eeland,

regiomanager Hoofddorp.

De zorgverlening zit als enige

tijd in een diep dal, ondermeer

veroorzaakt door bezuinigings-

operaties van de overheid.

Niet zozeer de mens staat

in de kabinetsplannen cen-

traal, maar de economie.

Een dergelijk uitgangspunt

vraagt om een weerwoord.

Daarom heeft Zorgbalans

ambitieuze voornemens

gemaakt, waaronder bege-

leiding van invoering de

nieuwe Wet Maatschappe-

lijke Ondersteuning (WMO).

De overheid wil dat mensen

die zorg nodig hebben zelf-

standig keuzes gaan

maken. Daarvoor is (verge-

lijkende)informatie noodza-

kelijk. Zorgbelang ziet erop

toe dat de gemeente aan

haar burgers voldoende en

goede informatie geeft. Ook

zelf zal de organisatie de

nodige informatie verstrek-

ken. In september zal het

nieuwsblad "De Vraagkracht"

verschijnen. Momenteel
wordt gewerkt aan de inter-

netsite: www.zorgbelang-

noordholland.nl.

ffTibdang
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Bestel nu de ZandvoortPas

s
zodat u ook kunt profiteren

l
van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode

(Handtekening)

.

„Telefoon..

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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 ^

1 ZANDKORREL I

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Bier Tap verhuur

Zandvoort

v.a.€ 17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!

incl. bezorging

OHD Dranken bv.

Tel. 023-5738777

BBO of Feest?

Huur een tap

v.a.€ 17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!

incl. bezorging

OHD Dranken bv.

Tel. 023-5738777

L_______________________J

Gevraagd:

wie wil er zo af en toe

oppassen op ons

dochtertje (7 weken).

Liefst overdag.

Tel. 06-1790 6241

Verloren:

sleutels

Omgeving busstation-

Koningstraat

Beloning!!!

06-5133 4318

Te huur:

Garagebox

Tjerk Hiddestraat

Zandvoort

Tel. 5714825, b.g.g.

5714170

2-8-06

Senna Douglas

al 1 jaar!

Heel veel liefs

en kussen

Poekie en moekie

Hotel Anna
zoekt een schoonmaak-

hulp voor enkele

ochtenden per week.

Bel 5714674

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd. Telefoon.

1
1

2
1

3 1

1

4

5 1

1

6

7
1

1

8
1

1

9
1

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam ...

UwZandvoortpas nr.

.
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0¥. Ram
t " 2i mrt. - 2o apr.

Liefde en studie vragen veel van je

aandacht. Of is het bij jou vakan-

tie en een geliefde? Verwarring en

spanning wisselen elkaar af. Moet

je nu kiezen? In je carrière krijg je

goede kansen als je je er nu hele-

maal instort. Als echte knokker doe

je dat er ook nog bij!

Leeuw ij Boogschutter ' "
or. 13l 21 juli -22 auq. ' 21 nov. - 21 dec.

*d Stier

C^ 2i april - 20 mei
Mooie ideeën voor je werk reali-

seerje het beste als je daar nu over

begint. Door nu aan de weg te tim-

meren, leer je veel én krijg je finan-

cieel meer ruimte. Een menings-

verschil metje broerof zus los je

op en van die aparte vriendschap

heb je geen spijt.

Tweelingen

2i mei - 20juni
Je hebt of samen helemaal geweldig

ofje ruziet wat af! Door je behoefte

aan romantiek zoek je een relatie

waarbij je dat nu vindten kun je het

gehakketak beter met een ander

hebben. Nog beter is het natuurlijk

om lekker samen te werken en hele-

maal geen narigheid te krijgen.

Kreeft

2ijuni - 22juli

Hoe beter je weet watje verwach-

tingen zijn van een relatie, hoe dui-

delijker daarin je zal zijn. Dan trekje

ook eerder iemand aan die daaraan

wil beantwoorden. Anders lijkt het

wel leuk, maar word je er niet echt

blij van. En steeds maar weer dezelf-

de problemen wil je echt niet meer!

Leeuw

23juli - 22 aug.

Het lijkt wel of er opeens veel meer

leuke mensen op de wereld zijn! Jij

komt ze nu in elk geval vaker tegen.

Vooral als je nieuwe wegen inslaat,

zodat je eens andere contacten kan

maken. Het varieert van spannen-

de gesprekken tot romantische

onderonsjes. Wie maakjejaloers?

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Nieuwe dingedieje nu leert zijn

later financieel bruikbaar of het

gaatje er beter door af. Je weet

daar nu al aan te werken ofje voor

te bereiden. Meestal in samenwer-

king met een collega. Van je lief

krijg je goed advie! Als je het ten-

minste horen wilt.

Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Dooradt je nu bruist van de

ideeën en die ook duidelijk maakt,

krijg je ook eerder de kans om ze

uitte voeren. Leuk, maar je zal het

er niet rustiger van krijgen. Die

veranwoordelijkheden blijven

groeien, maar je zelfontplooiing

ook. En dat is precies watje zoekt.

Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Meer geld verdienen of doen watje

echt leukvindt? Natuurlijk wil je het

liefst allebei, maar soms moetje

kiezen.Wel een gezin of niet? Wel die

cursus doen of toch maar gaan wer-

ken? Allemaal vragen waareen ant-

woord op moet komen. Nu is een

goede tijd om knopen door te hakken.

Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Een bijzondere ontmoeting heeft

nu vrij snel grote gevolgen.

Doordatje actie onderneemt krijg

je een positieve respons. Dat geldt

voor je werk, maar nog meer voor

relaties. Je bent nu ook eerderver-

liefd danje zelf in de gaten hebt.

En dat is is super!

^-^ Steenbok

22 dec. - 20jan.
Het ziet er financieel goed voorje uit,

want qua werk hebje nu duidelijk

de wind mee. Je hebt daar hard

voor gewerkt, maar je geduld wordt

beloond. Je mag van jezelf een

reisje maken, of je gaat op zoek

naar een nieuwe plek om te wonen.

Verandering hangt in de lucht.

r^r<w Waterman

^ 21jan. - igfeb.

Cadeautje! Je straalt nu iets uit dat

je in de ogen van veel mensen aan-

trekkelijk maakt. Al doeje niets bij-

zonders! Bij het opruimen kom je

herinneringen van vroeger tegen,

en die zetten je aan het denken!

Denk niet al teveel aan het verle-

den. Carpe Diem!

Vissen

V 20feb. - 20 mrt.

Je wilt eigenlijk wat langer vrij! Eind

van deze week gaat het allemaal

opeens veel beter. Hebje ook weer

meer energie. Toch heb je dan

(on)bewust van alles op een rijtje

gezet in je hoofd.Weet je ook watje

nu wilt en maak je vrolijk een nieu-

we start!

Zandvoorts
vrienden

elftal wint
Haarlem Cup

Het hoogaangeschreven

internationale toernooi

om de Haarlem Cup, is

in de klasse B-junioren

gewonnen door een

Zandvoorts vriendenelf-

tal, bestaande uit: Rick

Rijnders, Nikki Belunek,

Cuiliano de Biase, Max
Pastoors, Chris Dolger,

Boyd Minnebo, Tyrone

Arends,Sonny Valier, Nigel

Berg, Jurjen Mans, Timo

de Reus, Kevin van der

Zeijs en Marcellino Zwirs.

Een knappe prestatie,

vooral omdat de jongens

alles zelf hebben gere-

geld: van inschrijving tot

oefenwedstrijden tot het

zoeken van een trainer.

Van harte gefeliciteerd

jongens!

Ook deze week weer
een feest voor kin-

deren bij Rekreade.

IN het Centrum gaat

er een heus spook-

huis open, maar er is

iets heel vreemds

aan de hand. Wat en

hoe we dat gaan

oplossen kom je

maar zien. In Noord

begluren de buren

elkaar. Het lijkt een

heuse soap, goede

tijden is er niets bij.

Hopelijk kunnen jul-

lie helpen dit op te

lossen? Vrijdag is er

een heel groot slot-

feest

Santekraampie. Hier

horen jullie op het

. project meer over.

Rekreade gaat week twee in!

Programma
Zon. 6 aug. en wo. 9 aug.

Volksdansen en poppenkast

18.15 uur Winkelcentrum in noord

19.30 uurJan Snijerplein in het

centrum

donderdagio augustus

10.00-14.00 uur

speurtocht + spelletjes. 4-uurs-

programma dus neem brood en

drinken mee. Deze dag kost €1,-

vrijdag 11 augustus

11.00-14.00 SANTEKRAAMPIE
groot slotfeest van Rekreade. Een

doemarkt voor kinderen met aller-

lei leuke activiteiten pannenkoe-

ken en natuurlijkeen poppenkast-

voorstelling. Kaarten zijn in de

voorverkoop op de projecten ver-

krijgbaar en anders op het plein.

Programma Noord:

Pluspunt gebouw
Maandag 7 augustus 2006 :

10.00- 12.00 uur

"rara wie zijn wij?": toneelspe-

len + spelletjes

15.00-17.00 uur

"In dit huis voel ik me wel

thuis": buitenspel

Dinsdag 8 augustus 2006 :

10.00-12.00 uur

"Vlam in de pan": levend stratego

15.00-1700 uur

"een verhaal met een staartje":

speurtocht

Woensdag 9 augustus 2006 :

10.00-12.00 uur

"Buur en buuf": Spel

15.00-1700 uur

"de verzoening": knutselen

Programma centrum: jeugdhuis

naast de Protestandse kerk

Maandag 7 augustus 2006 :

10.00- 12.00 uur

"voor het spookhuis" geld'spel-

letjes

15.00-1700 uur

"Dit kan echt niet" griezels knut-

selen

Dinsdag 8 augustus 2006 :

10.00-12.00 uur

"huis zonder spook" speurtocht

15.00-1700 uur

"Waarom?" schimmenspel

Woensdag 9 augustus 2006 :

10.00-12.00 uur

"Wie zijn er zoek?"knutselen

15.00-1700 uur

"Hennie de heks"dierengelui-

denspel 1

"Mijn hoofd is

een doolhof"

Gaten in het geheugen

opvullen met verzinsels. Het

is één van de eigenschap-

pen van dementie. Ik kwam
er zelf een jaar of vijf gele-

den mee in aanraking, toen

ik een bijbaantje kreeg als

gastvrouw in een verzor-

gingstehuis. "Zuster, ik ga zo

weg, ik moet m'n trein nog

halen. Ik had beloofd aan

mijn moeder om thuis te

eten", zegt een heer van een

jaar of negentig. Hij is tijd

en plaatsbesef verloren. Een

andere mevrouw zit in Café

Bluijs in de Haltestraat in

haar belevingswereld. "Hé,

hebben jullie de biljarttafels

weggehaald?" vraagt ze,

terwijl zij op de bank zit en

nipt van haar 'heerlijk rood

wijntje' (bessensap in een

wijnglas).

Ik ga een stukje wandelen

met een lieve mevrouw en

ze grapt dat ze blij is dat ze

haar naaldhakken niet aan

heeft gedaan. We komen

terug in het huis en een

andere bewoner roept mij:

"Jannie! Hoe is het? Kom bij

me zitten lieve schat. Wil je

wat drinken?" Ik haal wat te

drinken voor deze mevrouw

en mij, kom terug en krijg

van dezelfde vrouw te horen

dat ik een 'rotwijf' ben en

dat ik maar snel weer weg
moet gaan.

Het is triest als je vader of

moeder, je opa of oma, op

deze manier oud wordt,

soms jou niet eens meer

herkent. De ziekte van

Alzheimer is de meest

voorkomende variant van

dementie. In Nederland

zijn er ongeveer 250.000

patiënten. Stel je voor dat je

naar huis wilt, maar dat je

geen idee hebt waar je

woont. Mensen worden

achterdochtig, paranoïde en

angstig. "Mijn hoofd is een

doolhof", zei een mevrouw

laatst tegen me. Een mooi-

ere en betere omschrijving

is er eigenlijk niet. Ik heb

een bijzonder bijbaantje.

Stephanles

£>



-/fiv.'ïift-'V^ïwwaaöriir L%Vl
Donderdag 3 t/m woensdag 9 augustus

Varkens Haasfiletrollade

1 kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Uit eten, naar het Casino, naar
een feestje of naar het strand:

pak eens een TukTuk!

Pashouders betalen
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666

De TukTuk rijdt iedere dag vanaf

10.00 uur tot ca. 22.00 uur

"DE BODE*'
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Deze week zijn er weer
zeer veel nieuwe artikelen

binnengekomen
Alles voor in en om het huis

€ 25 KORTING
blij bnhlng van uw vakantie!

Afcm voor ZandKwl PisrusufJca
Vrnsfp naarde- wxvaaröcn

Groto Krocht 31 02347129»

^toerkoop.nl3&

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

ZandvoortPas

Laa.TeM4a.Tfl(t|

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardv.nl

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
Koene Qeanfng Service KUS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

emende
>edrij'ven

1 alfabetische

volgorde)

FOTO MENUO GORTER
Anfiwg èn Ctat##. U*mr, Mn h* «l*TWf I

Gratis
Een wegwerpcamera iw . iam

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Crtü HrOH» - ZMrtWi 1 T*i üï] CTSMH
— fr-^rg tm jj^rsfcfrp hwif fi 70 mm1
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Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand augustus

1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *

* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

bloemen aan ice
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

I >>i/Jur4-ff

ZandvoortPas houders

5% korting

in augustus

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

•r-^s Maand augustus op

5- vertoon van de pas

tTjk 3 gangen menu

njÉJnlb
Kopje soep

FyftBflB Hoofdgerecht naar

ÏHbais' keuze

Raadhuisplein r
Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 fe 14
'
5U P-P-

Aanbieding:
io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 10 -023 57145 93

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand augustus:

10% korting op
zonnebrillen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

G reeven

y\\\ Makelaardij o.g
m* Ij' io% kortingvoor

t ,7^ ZandvoortPashouders op
^t^^T een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

_*S£Pp-ï*SM^_

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van €95,- voor €85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Tweede sleutel halve prijs!

• SCHOENREPARATIE
• GRAVEERSERVICE
• LEDERWAREN
• KOFFERS
• SLEUTELS
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00

za 8.30-17.00 uur

PROEF DE
ZOMER BIJ
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Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

J-featfier
Aanbieding voor pashouders

Actie:

2e artikel halve prijs

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

15% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruncj
Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand augustus

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

JYieuw
/pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

/: * -

&e ^/Jncbende „Strandweg

^eerover 7~ei: '°"-> '7? 87 40

Comfort Zonwering
u ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,

raak!
hiel rii

Super
Actie

rilui 4* vmriri nirti

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Sereens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieën
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de zomeraanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.

* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag

van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.

* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

Voor de

ZandvoortPashouders

Vouwgordijnen

speciale collectie

nu

20%
zomerkorting

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005
website: www.ed-onel.nl

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna'sShoe Repair& Leather- Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

„erzorginge..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 $740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Uitagenda +g&$
Holland Casino
Zandvoort

Augustus 2006

Wedden dat er deze zomer heel wat te beteven valt bij

Holland Casino Zandvoort?
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Wedden datje deze zomer
een keer hij om komt eten!

Kiss of the sea
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Win de Mystery
Jackpot en ga op
reis naar Thailand!
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Zandvoort, Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
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CASINO

Autosport

Spannende Masters verwacht

Het evenement is hetzelfde alleen de naam

is veranderd. Vorigjaarwerd het evenement

nog onder de naam Marlboro Masters

gehouden, maar sinds er een verbod op

tabaksreclame is afgekondigd, kon de

tabaksfabrikant de naam niet meer verbin-

den aan het evenement. De brandstof

gigant BP heeft de plek van Marlboro inge-

nomen en nu zal het evenement de geschie-

denis in gaan als de BP Ultimate Masters.
Presentatie BP Ultimate Masters

Dat het ultiem zal worden, blijkt

wel uit het deelnemersveld dat

Zandvoort aandoet. Veel rijders

komen uit het Duitse, Britse en

Franse Formule 3 kampioen-

schap. Verderzijn erdeelnemers

uit de Formule 3 Euroseries.

Deze serie is te zien in het voor-

program ma van de DTM. In deze

serie rijdt ook de Nederlander

Giedovan derGarde mee.die in

het DTM weekend op de Noris-

ring zijn eerste overwinning in

de autosport heeft weten te

behalen. De Veenendaler had de

tweede race in dat weekend niet

zonder slag of stoot gewonnen,

want zijn plaaggeest de Schot

Paul di Resta was één van zijn

grote concurrenten. Diezelfde di

Resta heeft ook de leiding in het

kampioenschap. De overwin-

ning va n Va n derGarde komt

precies op een belangrijk mo-

ment. De race na de Norisring is

de belangrijke Formule 3 race op

Zandvoort. De eerder genoem-

de Paul di Resta geldt als één

van de favorieten. Een interes-

sante outsider is de Zwitser

Sebastien Buemi.

Ook de landgenoot van Van der

Garde, Yelmer Buurman heeft

op het Belgische Spa van zich

doen laten spreken. Buurman

trainde zich in het weekend van

de 24 uur van Spa naar een tien-

de tijd. Toen er regen in het spel

kwam, bleek Buurman over

goede rijderskwaliteiten te

beschikken. Hij won de race van

vorige week vrijdag op een nat

Spa-Francorchamps. De over-

winning van Buurman is ook

een bijzondere, want sinds 1992

was dat niet meer voorgeko-

men. De illustere Marcel Al bers

was de laatste winnaar van een

Britse Formule 3 race. In deze

serie zijn Oliver Jarvis, Mike

Conway en Bruno Senna en

inderdaad familie van..., de

belangrijke mensen die een rol

zouden kunnen spelen voor de

overwinning in de Masters.

Overige kandidaten die mee
kunnen doen in de voorste gele-

deren zijn: de Oostenrijker

Harald Schlegelmilch.de Duitser

Nico Hulkenberg en de

Braziliaan MarcelloTomasz.

Verstappen op Zandvoort!

Jos Verstappen zal tijdens de BP

Ultimate Masters of Formula 3

op zaterdag 5 en zondag 6

augustus a.s. een spetterende

demonstratie geven in zijn

AiGP World Cup of Motorsport-

bolide. Het optreden van Ver-

stappen is een mooie gelegen-

heid voor die mensen die geen

kaartje hebben kunnen be-

machtigen voor de eerste wed-

strijd van deze prestigieuze

raceklasse op 1 oktober a.s. op

Circuit Park Zandvoort,om hem
alsnog op onze nationale race-

piste in actie te kunnen zien.

Circuitdirecteur Hans Ernst rea-

geert verheugd op de komst van

de Limburger naar Zandvoort:

"Jos is op dit moment de popu-

lairste coureur van ons land, zo

blijkt uit de stemming welke

onlangs op onze website is

gehouden. Tevens was hij één

van de meest spraakmakende

coureurs tijdens het afgelopen

seizoen van de AiGP-serie.

Circuit Park Zandvoort is trots

dat de première van Verstappen

en zijn AiGP-bolide op

Zandvoort, komende zaterdag

en zondag al zal plaatsvinden!"
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Golf

Golfen voor het goede doel
Op zondag 23 juli werd er op Open Golf Zandvoort een

Handicart toernooi georganiseerd door golfclub Sonderland.

Het toernooi werd gesponsord door Trade Ard Automobielen.

De opbrengst van dit door 44 golfers gespeelde toernooi is

voor de Stichting Handicart. De stichting is in 1986 opgericht

en heeft inmiddels op 130 Nederlandse golfbanen handicarts

rijden. De aangepaste golfcarts stellen golfers met een licha-

melijke beperking in staat om, tegen een geringe vergoeding,

te kunnen blijven golfen.

André Banning en Ard Keff

Buiten de gespeelde Greensome

wedstrijd is er ook een chip-

wedstrijd georganiseerd, waar-

bij een rechtshandige speler

met een linker club over de

bunker op de green moest

slaan. Dit was in sommige
gevallen een zeer vermakelijk

schouwspel, want de ballen

vlogen werkelijk alle kanten op,

behalve de goede.

Het doel van de organisatiewas

extra geld te verkrijgen voor de

stichting Handicart en dat lukte

wél goed. Bovendien heeft een

aantal leden zich opgegeven als

donateur van de Stichting.

Het toernooi werd gewonnen
door het duo Ard Keffen André

Banning. Zij kregen een door

Trade Ard Automobielen ter

beschikking gestelde wissel-

trofee. De tweede prijs was
voor het duo René Witte en

Piet Odekerk en de derde prijs

ging naar vader Peter en zoon

Bobby Logmans.

De chipwedstrijd met een

linkshandige club werd

gewonnen op een gedeelde

eerste plaats door René Witte

en Boby Logmans, Klaas Jacobs

werd verdienstelijk tweede.

De organisatie van Golfclub

Sonderland kan terugkijken

op een zeer geslaagd toernooi

en gaat dit zeker volgend

jaar herhalen. Uiteraard met

medewerking van Open Golf

Zandvoort en de sponsoring

van Trade Ard Automobielen.

Verkeersmaatregelen tijdens KLM Open

De gemeente heeft een aantal simpele verkeersmaatregelen

getroffen die het verkeer tijdens het KLM Open, dat vanaf

komend weekend van start gaat, vlotter moet laten verlopen.

De maatregelen zij hoofdzakelijk rondom de baan van de

KennemerGolf & Country Club van kracht. De gemeente wil zo

een steentje bijdragen aan dit A evenement.

De Kennemerweg zal een één-

richtingsweg worden vanaf de

Zandvoortselaan. Tevens zullen

erop een aantal plekken aldaar

een parkeerverbod gelden. Deze

plaatsen zullen met borden

worden aangegeven. Het ver-

keer dat de golfbaan wil verla-

ten zal het fietspad, dat op de

oude trambaan ligt, moeten

gebruiken. Het zal via de

Herman Heijermanweg (langs

het Huis in de Duinen)

Zandvoort kunnen verlaten. Als

laatste zullen verkeersregelaars

op de finaledag, zondag 13

augustus aanstaande, worden

ingezet.

De adverteerders van deze week 1
' Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. ^
De adverteerders in de krant van d eze week zijn: (In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse Danzee Radio Stiphout

Asian Delights De Heeren Shanna's Shoe Repair & Leather

Autobedrijf Zandvoort Del Mar, Café Restaurant Stichting Z.E.P. (Jazz)

Beach ClubTien Etos Trade Ard

Bel Ii E.Ribelli Gemeente Zandvoort Vis van Floor

Bertram & Brood Havana aan Zee Willemse Elektrotechniek

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Het Plein Zandvoort Optiek

Boudewijn's Visservice Holland Casino Zaras, Café Restaurant

Café Koper IJzerhandel Zantvoort Strandpagina

Café Neuf Kippetrap -3 Ganpati

Café Oomstee Lokaal 't 9 Club Maritime

Cense en van Lingen Meijershof, Restaurant 11 Boom

Circus Zandvoort Monuta 18 Thalassa

Club Nautique P.van Kleeft 20 Strandpaviljoen Jeroen

V CNG Groep Pluspunt Boomhut 23 Club Nautique J

£>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 31 - 2006

Vergadering College

De besluiten lijst van de collegevergaderingvan 25 juli

en de verdere in week 30 door het college genomen
besluiten zijn 1 augustus vastgesteld. De besluitenlijst

is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 10 augustus vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 5 augustus haalt de ecocarvan Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-

10.00 uur.Vomario.io-n.oo uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging CFT rolemmers

Van 7 t/m 11 augustus worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het

legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.

Let op: Dit kan ook na 17.30U zijn.

Toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-

tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor

zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft, hebben

besloten:

- de ambtenaar zoals bekend bij de personeelsadmi-

nistratievan de gemeente Zandvoort, te weten, J.W.C.

Zonneveld, aan te wijzen als toezichthouder voor

het toezicht op de naleving van de: Parkeer-

verorde n ing, Ma rktverord en ing, Algemene plaatse-

lijke verordening, Afvalstoffenverordening, i.v.m 142

Wetboek van Strafvordering;

- dit besluit treedt in werking één dag na bekendma-

king in deze krant.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- van Stolbergweg 3, plaatsen dakkapel, ingekomen

24juli 2006, 2006-134LV.

- Kerkplein 10, vervangen gevel reclame, ingekomen

25 j ui i 20o6,20o6-i35Lv.

- Fahrenheitstraat 54, uitbreiden woning, ingekomen

25 jul i 20o6,20o6-i36Rv.

- Fahrenheitstraat 52, uitbreiden woning, ingekomen

25 juli 2006, 2006-137RV.

- Dr. CA. Gerkestraat 43c, plaatsen hekwerk, ingeko-

men 26 juli 2006, 2006-138LV.

- Keesomstraat 25 t/m 147, veranderen entreegebied

en renovatie gevels, ingekomen 26 juli 2006, 2006-

139RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend

- Dr. Jac. P.Thijsseweg t. o. schoolgebouw de Golf,

2 populieren, verleend 3 augustus 2006.

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 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergel ijk verzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van eenverzoekom voor-

lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Wil hel mi naweg 5, maken uitbouw, verzond en 25 juli

2006, 2006-122LV.

- Cortvd Lindenstraat 40, maken uitbouw, verzond en

25 juli 2006, 2006-123LV.

Verkeersbesluit KLM Open
In verband met de te verwachte drukte tijdens het golf-

toernooi "KLM Open" op de Kennemer Golf en

Countryclub van maandag 7 augustus tot en met

maandag 14 augustus neemt de gemeente Zandvoort

de volgende verkeersmaatregelen.

Gedurende de periode 7 tot en met 14 augustus

zal eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de

Kennemerweg. Tevens zullen enkele stopverboden

ingesteld worden op de Kennemerweg. Verkeer zal rich-

ting de Kennemer Golfen Countryclub kunnen rijden

via de Kennemerweg en vervolgens het evenement

moeten verlaten via het fietspad "Oud e Tram baan" en

de Herman Heijermansweg. Verkeer met bestemmin-

Gemeente Zandvoort

gen op de Kennemerweg dient rekening te houden

met de dan ingestelde verkeerssituatie. Op de finale

dag, zondag 13 augustus, zullen verkeersregelaars aan-

wezig zijn voor het begeleiden van het verkeer.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in

beginsel niet de werking van het besluit waartegen

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

om een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Een dergelijkverzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Gk
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OP HET
ZANIWO0RTSE STRAND:

Je open stellen voor ts:

"Jg"zeggen met [e hele weze

Zon<\d$ 6 augustus

benefiet "nataraj beaebparty" \q 15.00.

Sereen is vgn harte welkom! www.natgraj.info

o Elke zaterdag;

swingend mysterieus event.

Aanvang: 20.00
o Zaterdag 19 augustus, workshop:

meditatie uit de kunst!

In deze workshop maakt u kennis met de medi-

tatieve werking van kunst.

Daarnaast ontdekken we wat voor uitwerking

meditatie heeft op kunst.

Aanvang: 10.00 tot 1700

Kosten €40,- p.p. (inclusief koffie, thee en

water, exclusief lunch)

Aanmelding via www.deschildercoach.nl

WWW.g3np3ti.nl

Info-.

023.57124-60

06.54270763

a3EPg3npgti.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub msritime
Voor vlees - en
visspecialiteiten

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ^
Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

>',:., -:rn

fc

Bij slecht en mooi weer
is het genieten van

zee en zonsondergang.

£PQ£ fl Probeer ons systeem

gewoon uit. Eten wordt altijd

z«***i aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715S60

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Club Nautique
De Zandvoortse strandpaviljoens heb-

ben een topseizoen. De ene hittegolf

volgt op de andere hittegolf, wat zorgt

voor volle stranden en terrassen.

Woensdag 19 juli 2006, één van de

warmste dagen die ons land ooit heeft

meegemaakt. In De Bilt wordt 35,7 gra-

den gemeten,wat hier een nieuw warm-

terecord is voor juli en de op één na de

warmste dag ooit van het KNMI. Alleen

aan de kust is enige verkoeling te vin-

den, een zeebriesje. Weliswaar een warm

zeebriesje, maar net goed om massa's

mensen naar het strand te krijgen.

door Stephanie Vork

Club Nautique, strandpa-

viljoen 23, heeft deze

woensdag extra tafels

en stoelen buiten gezet.

Elk plekje is bezet.

Maar toch, ondanks de

vele gasten, weet Club

Nautique een ontspan-

nen en relaxte sfeer te

creëren. Dit komt door

een combinatie van fac-

toren. De kleuren blauw

en wit zorgen voor een

mediterrane uitstraling.

De muziek staat niet te

hard en niette zacht, dus

je kan elkaar goed ver-

staan terwijl de jazzy

klanken op de achter-

grond te horen zijn. De

bediening is aardig en

niet gestresst. Neem dit

alles samen met de

ondergaande zon aan

een heldere hemel, een

lekker wit wijntje en

je voeten in het zand.

Het vakantiegevoel is

compleet, je komt weer

helemaal bij.

Maar dan, een kijkje ach-

ter de schermen bij

Club Nautique. De rust

is hier ver te zoeken. In

de keuken is het per-

soneel flink aan het beu-

len, daar maken ze het

eten klaar, werken ze de

grote bergen afwas weg
en houden ze de boel

schoon. Maarten Keislair,

de eigenaar van dit pavil-

joen, is trots. "Hier vind je

de harde werkers. Het

personeel van Nautique

werkt of tot 17 uur, of

vanaf 17 uur", vertelt hij.

Je werkt dus nooit hele

dagen van 's ochtends

vroeg tot 's avonds laat.

Volgens Keislair heeft

Club Nautique een

goede naam opgebouwd

in de loop der jaren.

Naast de toeristen,

komen er voornamelijk

veel vaste klanten uit

Zandvoort en Aerden-

hout. Het publiek is geva-

rieerd, van gezinnen tot

jonge stelletjes tot groe-

pen vrienden en vrien-

dinnen. 's Avonds komen

de klanten speciaal naar

Club Nautique om een

hapje te eten. Neem als

voorgerecht een salade

met ossenhaaspuntjes

of een lekkere zalmcar-

paccio. Als hoofdgerecht

paëlla,een zeetongetje

of geroosterde lams-

racks. En als toetje een

grote chocoladecoupe

met grand marniersaus.

De wijnkaart is ook zeer

uitgebreid, je kunt kiezen

uit verschillende witte

en rode wijnen en rosé.

Club Nautique verzorgt

tevens bed rijfsbarbecues,

waarbij ze een tropisch

sfeertje willen creëren.

Mijn 'op één na warmste

dag ooit in Nederland'

is geslaagd bij Club

Nautique. Kom maar op

met de rest van de

warme zomer van 2006.

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Makelaars O.G.

CENSE
iwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v36£

virtual tour

IHEk

• Vrijstaande villa grenzend aan beschermd natuurgebied

met gastenverblijf en garage

• Fantastisch uitzicht over uitgestrekt duingebied

• Diverse terrassen en vijverpartij

• 3 slaapkamers, royale living met haard,

luxe woonkeuken, luxe badkamer en sauna

• Woonopp. ca. 265 m 2
,
perceelopp. 2250 m 2

Huurprijs: € 2.950,- p/mnd (excl.)
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Actueel Muziek ^Actueel
P3 Burg. Nawijn overleden P9 Fotoverslag Jazzfestival '

- P11-15 Echt alles over de Zomermarkt
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Zandvoort beleefde weer een fantastisch weekend!

Rubriek
:t P21 Wijn onder de loep

www.zandvoortsecourant.nl

Zonaanbidders, jazzliefheb-

bers en racefans hadden

afgelopen weekend één en

dezelfde drang: naar Zand-

voort! Jazz behind the Beach

en BP Ultimate Masters of

Formule 3 stonden al maan-

den gepland maar als dan

ook de zon nog doorkomt,

kunnen de aanbidders van

de koperen ploert ook de

weg naar onze badplaats,

gelukkig, nog vinden.

Jazz

Het Jazz behind the Beach

festival kwam vrijdag tijdens

het Jazz behind the Bar hele-

maal los. Een aantal jazzmuzi-

kanten van naam trad in diver-

se horecagelegenheden op.

Namen als Borisvan der Lek,

Deze week
alles over de

zomermarkt
zondag 13 augutus

De Mannetjes

Zomermarkt in

het dorp

'Wedden dat ze

mooie golfballen in de

aanbieding hebben?'

Hans Dulfer kon rekenen op een grote belangstelling

Race's

Dit jaar voor het eerst BP

Ultimate Masters of Formule

3, de opvolger van de Marlboro

Masters en het was wennen
voor een heleboel mensen.

Wellicht heeft de factor onbe-

race in de BenO Siemens BMW
1 30 i Cup klasse, stond de

Dunlop SportMaxx Clio Cup

weer bol van de spanning

en was er een vol veld met

spectaculaire Porsches GT3

van de types 996 en 997.

Als klap op de vuurpijl nog

demonstraties met de

Nederlandse Ai GP bolide met

Jos Verstappen achter het

stuur, Jan Lammers in zijn

Dome Le Mans en Jeroen

Bleekemolen die zijn Le Mans
Spyker toonde. Een verslag

leest u op onze sportpagina's.

Strand

Voor wat de zonaanbidders

betreft: vooral zondagmiddag

brak de zon goed door en met

live jazzmuziek bij diverse

strandpaviljoens was het aan-

genaam genieten.

Alles bij elkaar was het dus

weereen fantastisch weekend.

Saskia Laroo en de Original Hot

Lips trokken veel liefhebbers.

Ook 'onze' Sanne Mans was
weerte bewonderen. Samen
met het kwartet van Adam
Spoor zorgde zij voor topdruk-

te in Café Koper. Deze 20-jari-

ge Zandvoortse studeert

aan het conservatorium

jazzzang en is in één

jaar een stuk volwas-

sener geworden. Een

mooie warme jazzstem

die gekoesterd moet
worden, een talent!

De optredens op de

zaterdagavond trokken,

op Hans Dulfer na, niet

helemaal de gewenste

bezoekersaa nta Hen. 31.000 racefans bezochten de BP Ultimate Masters 2006 Foto: Chris Schotanus

Saskia Laroo op het Dorpsplein kende naam bijgedragen tot

Tr&ée Aré
WEEKAANBEDNG

SCitro?nSaxo1.4iSX3drs.
b.j. 1999, 128000km, €3900

nu €3450 simM
WWW.TRADE-ARD.NL

s
ReFti'am
«S)B

ROOD

Geldig

t/m zondag 13 augustus

•Walnotenbrood €0.95

•5 Mueslibolletjes €1,50

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

ALLE BIKKEMBERGS

ZONNEBRILLEN

20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

en Boris van der Lek op het

Gasthuisplein, trokken een

redelijk aantal liefhebbers en

het Mainstream Jazzcombo op

het Kerkplein, met een gastop-

treden van Sanne Mans, was
waarschijnlijk te vroeg inde

avond gepland. Dulfer daaren-

tegen kreeg de Haltestraat wel

vol met zijn bekende act en zal

dat waarschijnlijk ieder jaar

blijven doen!

het wat lage bezoekers aantal

va n d it grootste Form u le 3 eve-

nement in de wereld. Over het

weekend passeerden niet

meer dan 31.000 betalende

bezoekers de kassa's van

Circuit Park Zandvoort en dat

terwijl er een programma was

samengeteld omjevingers bij

af te likken. Naast de Formule

3 kwamen oude Formule 1

auto's op de baan, was er een

Heeft u zich al opgegeven voor het Digipanel?

Een aantal keer per jaar vragen wij u dan

via e-mail naar uw mening.

Aanmelden kan via

www.zandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort

B



Zandvoortse Courant • nummer 32 • 10 augustus 2006

Familieberichten

Iwilui'ïrri ki/ïïrtk tnra \ttrt Liu'rlijikfï tin dr ruvr

A. Nawijn
BuriJL-mtVMtr ^an ik gvtiKtnw Zuidvmn
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Lieve mensen,

Het is onmogelijk om iedereen

persoonlijk te bedanken voor de vele

brieven, kaarten, bloemen en warme

woorden die ik mocht ontvangen na

het overlijden van mijn vrouw

Marijke Moolenaar

Bij deze wil ik jullie hiervoor

hartelijk danken.

Rob Vermolen

Zandvoort, augustus 2006

Waterstanden

Burgerlijke stand

29 juli 2006 - 4 augustus 2006

Geboren:

Tyn, zoon van: van derWerff, Alexander Christiaan

en: van der Spek, Suzan ne Jea nette.

Gehuwd:

Vel linga, Thomas en: G ritte r, Mas ha.

Overleden:

Nieuwendaal, Johannes Cornelis, oud 94 jaar.

Sch ie bergen geb. Offenberg, Sophia, oud 86 jaar.

van Duijn, Antoon, oud 80 jaar.

Hu ijs man, Petronella Johanna, oud 67 jaar.

Hertzdahl geb. Luske, Elisabeth Johanna,

oud 71 jaar.

Tukker geb. van der Ploeg, Johanna Jacoba,

oud 86 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 30 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurds. D.C. Nicolai uit Zandvoort

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uurds. P. Baanen uit Alphen aan den Rijn

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uurds. F.D. Meijnhardt uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Augustus Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 10 ^B 00.35 04.50 14.47 17.19

Vr 11 - 01.20 05.33 15.40 18.01

Za 12 01.49 06.16 16.26 18.45

Zo 13 - 02.33 07.01 17.07 19.29

Ma 14 03.18 07.46 17.41 20.13

Di 15 - 03.58 08.39 16.29 21.02

Wo 16 04.58 09.33 17.18 21.56

Do 17 - 05.58 10.39 18.19 23.04

Vindt u dat:

Stilte óók mag
het 's avonds stil moet zijn

rond het circuit

Het circuit zich aan de

vergunning moet houden

STICHTING
GELUIDHINDER
ZANDVOORT

e-mail: sgz@natuurlijkzandvoort.nl

Colofon
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huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

www.irdesignzandvoort.nl

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
dvoortsecou ra nt.n I

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

Oud-burgemeester Nawijn
overleden

Oud-burgemeester

A. Nawijn is woensdag

2 augustus in zijn

woonplaats Amstelveen

op 94-jarige leeftijd

overleden. Nawijn was

van 1966 tot 1977 eerste

burger van de gemeente

Zandvoort.

Hij is afgelopen

dinsdag op Westerveld

gecremeerd.

Arjen Nawijn werd op 22 juli

1912 geboren in het Zuid-

Hollandse Waarder. Na van

1950 tot 1966 burgemeester

te zijn geweest van de

Overijsselse gemeente Olst,

volgde hij op 1 juli 1966 mr.

H.M. van Fenema op als burge-

meestervan Zandvoort.

Onkreukbaar
Zandvoort leerde Nawijn ken-

nen als een onkreukbare

bestuurder, die duidelijk boven

de partijen stond en in func-

tie nooit zijn politieke voor-

keur liet blijken. Nawijn was
vanaf de oprichting lid van de

VVD. Bij Koninklijk Besluit van

20 april 1976 werd hij

benoemd tot Ridder in de

Orde van Oranje Nassau.

Bij zijn afscheid in 1977

kreeg hij de Erepenning van

de gemeente Zandvoort, voor-

zien van het randschrift:

"Standvastig, Toegewijd,

Rechtvaardig". Op verzoek van

burgemeester Nawijn werden

gelden bijeengebracht voor

Cartoon

een afscheidscadeau, bestemd

voor een fonds waarmee het

carillon in het torentje van het

raadhuis is bekostigd.

Redboot
Burgemeester Nawijn werd

direct na zijn aantreden

a m bts h a Ive voo rz itte r va n de

plaatselijke commissie van

de, toentertijd Koninklijke

Noord-Hollandse Redding

Maatschappij (tegenwoordig

Koninklijke Nederlandse

Redding Maatschappij). Tijdens

zijn ambtsperiode toonde hij

grote betrokkenheid bij het

werk van de reddingboot en

ging diverse malen mee als

'opstapper' bij oefentochten.

Bij zijn afscheid als voorzitter

ontving hij als dank van het

landelijke bestuur van de

KNHRM de Grote Zilveren

Gedenkpenning. De plaatselij-

ke commissie beloonde zijn

inzet met de titel 'ereopstap-

per'. Een eretitel die tot op dit

moment alleen aan Nawijn

verleend is.

Hans van Pelt

KLM OPEN

ZandvoortPas slaat

helemaal aan!
De aan het begin van het jaar geïntroduceerde ZandvoortPas

is voor zowel de Zandvoorters als de Zandvoortse onderne-

mingen goed aangeslagen. Een eerste inventarisatie toont

aan dat de ondernemers zeer tevreden zijn. Over het alge-

meen hebben ze er niet meteen meer klanten doorgekregen

maar hun vaste klanten hebben ze wel een voordeel kunnen

aanbieden.

Column

Eugenievan Soest van dieren-

speciaalzaak Dobey aan de

Grote Krocht spreekt dan ook

van een succes. Naast een klein

aantal nieuwe klanten die,

aangelokt door de korting van

5% op het gehele assortiment,

nu min of meer vaste klanten

zijn geworden, heeft gemerkt

dat haaroude klanten speciaal

voor de mooie korting die zij

aanbiedt, de pas hebben aan-

geschaft. Zij is dan ook zeer

zeker van plan om volgend jaar,

als de nieuwe passen zullen

worden aangeschaft, door te

gaan met haaractievoorde

ZandvoortPas.

Dezelfde geluiden komen van

Anneke Draaijervan Bloemen

aan Zee.de bloemenspeciaal-

zaak in de Haltestraat. Anneke:

"We hebben vanaf het begin

al een korting van 5% op ons

hele assortiment. Eigenlijk een

extra service naar onze vaste

klanten. Erzijnerdienual zeg-

gen: Je weet dat we de pas

hebben, nietwaar? Maar ook

zijn er die steeds weer verge-

ten om de pas even te gaan

halen en ja, dan heb je toch

pech. 5% Op jaarbasis is toch

een behoorlijke korting!"

Beide onderneemsters zijn

duidelijk in hun nopjes

met de ZandvoortPas. Ze

geven nog wel even aan

dat er een verschil is met

de Haarlem Pas, sommige
mensen halen die nog wel

eens door elkaar sinds de

Haarlem Pas door de gemeen-

te Zandvoort wordt verstrekt

enwaardieookkan worden

aangeschaft.

Al

, |i 'J-. 1

J lm •**!**! ^ï<«r

4 JtM^Jk Jv

•Zandvoom 1

/.ANirt-ooitryw/

5%
»Mtmg

r -^^^^r "

Toiletdames op het

strand van Zandvoort

In mijn herinnering hebben

ze altijd bestaan. Toilet-

dames. Keurig achter hun

schoteltje wachten ze op

klanten. De mooiste die ik

ooit zag droeg een pareo. Elke

dag weer een andere

omslagdoek. Sierlijk, met

haar grijs opgestoken haar,

maakte ze ook nog de toilet-

ten schoon. Ze bleef onberis-

pelijk mooi. Ook de toiletten.

Als je vaak 'moet', zoals ik,

wordt dat bezoekje een dure

zaak. Vroeger kostte het 10

cent. Later een kwartje. Nu

betaal je het vier dubbele.

Vijf keer plassen is dan

€ 2,50. Of te wel ruim 5 oude

Nederlandse guldens.

Langs Duitse autobanen rij-

dend moesten we ook nogal

eens toiletteren (chique

woord voor plassen). Koffie

drinken, watertje erbij, plas-

sen en weer verder. Bleek

later, datje beter éérst maar

naardeWC kunt gaan. Want
het allernieuwste op dit

moment is de ticket WC. Je

loopt langs een tourniquet.

Werpt er 50 eurocent in.

Krijgt een kaartje en loopt

dan door naarde (brandscho-

ne) WC's. Alles werkt auto-

matisch. Het zoemt en knip-

pert daar dat het een lieve

lust is. Iets aanraken hoeft

niet meer. Je beweegt of

zwaait en alles gaat van-

zelf.(Behalve het plassen dan)

En nu komt de clou;je ticket

kun je inwisselen bij de kassa.

Om korting op je consump-

tie te krijgen. Zo simpel is

het.Ga je eerst koffie drinken.

Dan zitje met je ticket. Maar

geen nood! Je kunt je kaart-

je(s) ook inwisselen bij de vol-

gende ticket WC. Wel dezelf-

de dag uiteraard. Slim, slim.

Ticketjes opsparen is er niet

bij! Iets voor het strand? Een

soort kaartje trekken. Al plas-

send scoren. Inwisselen voor

een ijsje? Lijkt me een prima

idee. En apropos. Voor kinde-

ren is er een speciaal deurtje.

Die mogen gratis.

Al leen. ...wat zal het saai wor-

den bij de toiletten op het

strand. Zonder die aardige

toiletdames!
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Augustus
'10-13 KLM Open. Internationaal Heren Golf

toernooi, Kennemer Golf Club

13 Zomermarkt

Ü Grote markt met honderden kramen,

verspreid door het hele centrum

19 Strandschaaktoernooi,

strandpaviljoen Wander en Karin (nr.8).

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 18

C augustus 17.00 uur bij Edward Geerts,

tel. 5717978 of

per email: ruudzandvoort@hetnet.nl

(max.90 deelnemers)

20 Kerkplein Concert: Koorconcert

Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.

Grigori. Protestantse kerk, aanvang

15.00 uur, toegang gratis

20 Racemarkt. Centrum en Noord-

J boulevard tot aan het circuit

September

1-3 DTM
Deutsche Tou renwagen Meisterschaft,

Circuit Park Zandvoort%/%

ik rt

OP MET ZAND100RTSE STRAND:

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag DaQVis

.**.! «Ia. j)-j_~l_ J m^%.^>
€7,50

inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9yiy
Tel.: 023-5718888

club gagritiroe

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur ®
Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

Darts Open 2006
23 SePt^

ber
Uve «*** QQe paSa PM*

Schrijf je nu in voor het 2c'e stranddarttoernooi

Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!

Que pasa playa

Snackbar Het Plein • alexander slag© hotmail.com

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthal

'... jZf• Bij slecht en mooi weer

is het genieten van

zee en zonsondergang.

J GrO£(l Probeer ons systeem

^1 - gewoon uit. Eten wordt altijd

mf zwrarf aan tafel uitgeserveerd.
*r\ Tel.: 5716994

Ook onze trouwe bezorgers gaan wel

eens op vakantie.

JJPffl^JJj Daarom zoeken wij

PER DIRECT INVALLERS VOOR DIVERSE WIJKEN

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tei. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

BZandvoortse
Courant

r H, WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Bcye ! q i--gi*--i Lt\Uün

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Fi- *n vmtuup nrmm

to.i*öan+*rfc

www.aufobddrijfzartdvQort.nl

*=? van SKteeB

'vaste planten en^
éénjarige

van Srolb*rgweg 1 Tel. S7 1 70K

IJzerhandel Zontvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mantagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montaga volgens PrjJrtin KJovrmafh Voilig Wonen

g BJcon»i^tin>t I

Hè, hè, lekker uitgerust

weer volkomen

totW dienst!

IA IöHtaHeLIA
ptïjero/ rtstorarte Itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Tom Looijer 40 jaar

bij gemeente
Wie kent hem niet.Tom Looijer, de gemeenteambtenaar die zorg

draagt voor het plaatsen en repareren van de verkeers- en straat-

naamborden en andere materialen die voor een goede verkeers-

begeleiding in onze

gemeente noodza-

kelijk zijn. Afgelopen

dinsdag 8 augustus

was het precies

veertig jaar geleden

dat Looijer, als acht-

tienjarige, in dienst

kwam van wat toen

nog heette de dienst

Publieke Werken

van de gemeente.
Tom Looijer

"Na mijn schoolperiode en wat ge en kan zelf m'n werk inde-

andere baantjes vroeg ik mijn len. Het zijn meestal leuke kar-

oom Piet Visser, die destijds bij

de plantsoenendienst werkte,

of er misschien nog een baan-

tje voor mij was bij de

gemeente. Hij stuurde me
naar de toenmalige directeur

de heer Wertheim. Na een

gesprek met hem werd ik

opperman bij de stratenma-

kers en begon ik in een ploeg

met bekende Zandvoortse

stratenmakers als Engel van

weitjes, maar het gebeurt ook

wel eens dat er vervelende

klussen tussen zitten. Zoals

afgelopen weekend, toen vier

hoogtebegrenzers op de par-

keerterreinen langs de boule-

vard kapot gereden waren. Die

moeten we nu allemaal weer

repareren" aldus Looijer, die

dan wel veel vrijheid heeft als

het gaat om zijn werkzaamhe-

den, maar ook vaak in het

Koningsbruggen en Gijs Keur. weekend aan de slag is. "I k vind

De eerste klus waar ik op het helemaal niet erg om op

werd ingezet, was de begraaf- zaterdag en/of zondag te wer-

p laats waar de nieuwe aula ken. Je weet dat het erbij hoort

net klaar was en wij voor de en je raakt er aan gewend",

bestrating moesten zorgen", weet Tom.

vertelt Tom over zijn start bij

de gemeente op 8 augustus

1966.

Loopbaan
"Nadat het straatwerk werd

uitbesteed en de ploeg werd

KNRM
Naast zijn werk is Tom Looijer

ook al meer dan 25 jaar

bemanningslid van het

Zandvoortse station van de

KNRM. "Ik begon daar als

opgeheven, kwam ik achter de opstapper op de reddingsboot

vuilniswagen. Ook nu weer ennuzitikaleen aantal jaren

met Gijs Keur, maar ook met op de seatrack, het voertuig

Frans Draijer. Het was in de tijd

dat er nog twee keer in de

week huisvuil werd opgehaald

in de ijzeren vuilnisbakken. Op

dat de boot van en naar het

strand en rijdt. Ook bij de

KNRM werk ik met veel plezier.

Niet alleen omdat er telkens

maandag, dinsdag, donderdag wat anders is, maar ook omdat

en vrijdag liepen we wijken in het een hobby is met een

Zandvoort-Zuid en woensdags gezellige ploeg mensen", zegt

grof huisvuil. Bij de invoering Tom Looijer, die ook een ged re-

van de rolemmers werd terug- ven recreatiegolfer is. Ik speel

gegaan naar één keer in de het liefst tijdens devakantie in

week en was er een vacature Spanje, maar ook wel op de

bij de groep die onder andere banen in de regio", besluit Tom,

verkeersborden plaatste. En die samen met zijn vrouw

dat werk doe ik nu nog" zegt

Looijer, die niet onder stoelen

of banken steekt het uitste-

kend naar z'n zin te hebben. "Ik

ben net een kleine zelfstandi-

Anke, met wie hij al 31 jaar

getrouwd is, vanmiddag tij-

dens de receptie in de remise

ongetwijfeld vele handen zal

moeten schudden.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Zantvoort

In de uitkrant van het

Algemeen Dagblad staat een

leuk interview over de acteur

en theaterproducent Rick

Engelkes die vijf minuten van

Zandvoort woont. In het arti-

kel vertelt Engelkes onder-

meer dat hij de rust en de

ruimte van onze badplaats

niet meer zou willen missen.

Verder is er een stratenover-

zichtvan het dorp bijgevoegd

waarde naam van Zandvoort

foutief vermeld staat en

tevens is er bij het artikel een

foto van de Amsterdamse
Waterleidingduinen geplaatst

waar honden in het water

zwemmen. We nemen aan

dat Engelkens weet dat dit

duingebied aan de rand van

"Zantvoort" voor honden ver-

boden is.

Uitzicht belemmert
Zowel bij camping de

Branding als bij camping de

Duinrand wordt het uitzicht

bij het uitrijden van het ter-

rein belemmerd door crème-

kleurige hekken. Het levert

een onoverzichtelijke en

gevaarlijke situatie op voor

de vertrekkende bezoeker van

de camping. Misschien is het

mogelijk door middel van een

spiegel de situatie te veran-

deren, zodat men een beter

overzicht heeft van wat en

wie er op de busbaan rijdt.

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

een speciaal telefoonnum-

mervan de Gemeente. Echter

wel graag voor 16.00 uur

want daarna moet men een

berichtje in spreken of

in dringende gevallen de

politie bellen. Bij het inspre-

ken van het berichtje ver-

meldt men dat je zo spoedig

mogelijk wordt

terug gebeld.

Maar wat is spoe-

dig? Gelukkig was

na uren het water

weer gezakt. De

volgende dag nog

een keer melding

gemaakt omdat
de Gemeente niet

had terug gebeld.

Ondertussen is er

nog steeds geen

actie ondernomen om de

putten schoon te maken.

Hopelijk komt de volgende

regenbui vóór 16.00 uur.

Nieuw jasje

Sommige verkeersborden bij

oversteekplaatsen zijn voor-

zien van een nieuw verkeers-

bord met een opvallende

groene rand. Daardoor vallen

de zebrapaden nu beter op.

Een goed initiatief van de

Gemeente om de verkeers-

borden een extra accent te

geven. Het zou een goede

zaak zijn om alle verkeersbor-

den van een fluorescerende

rand te voorzien en de versie-

maken. Eén van de voorstel-

len was om voor de bocht

knipperlichten te plaatsen.

Echter, deze zijn er nog steeds

niet. Hopelijk wordt het nog

voor de Ai race in orde

gemaakt.

Kunstzinnig dorp

Slecht uitzicht

Meldlijn

Door de verandering van het

weertype zijn sommige stra-

ten de dupe van het vele

hemelwater. Zo ook het weg-

dek van de Haarlemmer-

straat dat weer regelmatig

op bepaalde plekken onder

water staat. Deze vervelende

situatie kan men melden via

ten strepen weer een wit likje

verf te geven.

Afspraak

Na het tragische scooter-

ongeval van een paar maan-

den geleden, in de bocht van

de Kostverlorenstraat, zou er

doordeGemeente maatrege-

len genomen worden om de

bocht overzichtelijker te

Marco Termes met zijn sponsors

Er liggen al diverse boek-

werkjes van getalenteerde

Zandvoorters bij boekhandel

Bruna. Verleden week is er

een nieuwe gedichtenbundel

van de Zandvoortse dichter

Marco Termes toegevoegd

aan Bruna's boekencollectie.

Ditmaal belicht Termes zijn

andere ik in zijn nieuwe

gedichtenbundel die gelar-

deerd is met veel spreuken,

aforismen, kreten en slagzin-

nen. Volgens de 'Dichter bij

zee' geeft alles hem veel inspi-

ratie, maarje moet er natuur-

lijk wel voor open staan. Zijn

nieuwe gedichtenbundel

'Vergezicht naar binnen' is te

koop bij boekhandel Bruna en

te leen bij bibliotheek de

Duinrand.

Creatief Atelier

Pen augustus is in het win-

kelcentrum Nieuw Noord een

nieuw onderdeel van de dag-

besteding Nieuw Unicum

geopend. Het is een creatief

atelier waar allerlei leuke

cadeau- en seizoensgebonden

artikelen te koop zijn. De

kunstzinnige cadeaus worden

door de cliënten van Nieuw

Unicum gemaakt en wellicht

komt er op termijn ook een

kunstuitleen. De openingstij-

den zijn voorlopig: dinsdag-

middagt/m zaterdagmiddag

van 13.00-17.00 uur.
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Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig?

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht 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

Opnieuw dichttalent in

Zandvoort

Voor de tweede keer

in korte tijd heeft

één van de inwoners

van Zandvoort een

dichtbundel ten

doop gehouden.

Afgelopen vrijdag

bood Marjolein Cielis

haar debuutalbum

aan dorpsomroeper

Klaas Koper aan

omdat hij "zo lekker

kan dichten" tijdens

zijn optredens.

Klaas Koper en Marjolein Cielis

Een lijvig werk is haar album

geworden. Met gedichten "Over

de duinen en het strand en de

rest van de wereld", zoals de

titel is. Gielis, dochter van een

Zandvoortse duinwachter, is de

natuur met de paplepel ingegoten

en dat blijkt pook wel uit haar werk

en de titel van het boek. Schrijven

is niet haar enige hobby. Zij heeft

ook zangtalent en dat wordt door

Jan-PeterVersteege verder ontwik-

keld. We zullen nog regelmatig van

haar h o re n

.
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Exclusief verslag voor de Zandvoortse Courant

Rally gezien vanuit de camera-auto
Dag il naar Turkmenistan. De

weg naar de boot over de

Zwarte Zee is een bizarre

ervaring. Veel militairen, dou-

anebeambten en hekken; zelfs

met een rookverbod in de

buitenlucht. Onder politiebe-

geleiding hobbelt de stoet

naar het hotel. Dag 12 brengt

niet veel meer dan verveeld

rondhangen met oneindigveel

politiecontroles. De volgende

dag verloopt de hele route

onder politiebegeleiding. "We
voelden ons gegijzeld: we
mochten geen kant op." De

groep wordt zelfs gedwongen

bloemen te leggen en tele-

foons worden afgeluisterd. De

colonne rijdt de woestijn in

terwijl dromedarissen met
hun mee hollen.
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De Amsterdam - Beijing Rally doorkruist veertien landen op

twee continenten. Op 13 augustus moet de karavaan met 200

Nederlandse avonturiers aankomen in Beijing, China. Exclusief

voor de Zandvoortse Courant geeft Cees Ceursen van de

Zandvoortse slipschool regelmatig zijn belevenissen door.

Op dag 7 vertrekt de karavaan

vanaf het uiterste puntje van

Europa, van Instanbul naar

Ankara, een etappe van 510

kilometer. "In een bergpas

kantelde onze productie-

wagen" laat Cees Geursen

weten, "De inzittenden kwa-

men met de schrik vrij." De

volgende dag loopt het tracé

naarTrabzon.zo'n 900 kilome-

ter verder. In een klein berg-

dorpje biedt de plaatselijke

bevolking de rijders een diner

aan. Af en toe stopt Cees zijn

camerawagen om plaatjes te

schieten van de auto's in die

overweldigende natuur. De

rallyrijders krijgen een vakan-

tiegevoel als ze in de verte

de Zwarte Zee zien liggen.

Dag 9 voert de karavaan naar

Georgië: wéér oponthoud aan

de grens. De Nederlanders

worden verwelkomd door de

echtgenote van de president,

de Nederlandse Sandra

Roelofs. "Later op de dag wer-

den we toegesproken door een

minister, die bleek ook

Nederlander te zijn" meldt

Cees. Overal langs en op de

wegen komen ze loslopend

vee tegen. Op de smalle wegen

rijden de Gregoriërs als gekken.

Overal staan mensen langs de

weg te zwaaien en tejuichen.

Dagio:58o km naarde stad

Baku, op niet al te beste

wegen. Bij de grens naar

Azerbaijan worden alle auto's

ontsmet; de reden is niet dui-

delijk. "We maakten er met

onze camera mooie'rijshots' in

een imposante natuur. De ber-

gen kregen door de enorme
korenvelden een eigenaardige

gouden glans."

Spaarders lopen miljoenen mis

Bankrekeninghouders hebben 800 miljoen euro de mist in zien

gaan. Independer maakt er melding van dat veel banken het

afgelopen jaar de spaarrente niet hebben verhoogd en dat

terwijl dat wél vanzelfsprekend had moeten zijn.

door Ton Timmermans

De variabele rente is het afge-

lopen jaar met 0,9% gestegen.

Maar veel banken hebben de

spaarrente dit jaar nog niet

verhoogd. Meestal volgt deze

verhoging later, maar nu blijft

de spaarrente wel heel lang

achter. Consumenten zijn daar-

door het afgelopen jaar zo'n

800 miljoen euro aan extra

spaargeld misgelopen.

Met name een aantal grote

banken en verzekeraars zijn

achtergebleven. Volgens onder-

zoeksbureau MoneyView heb-

ben Fortis, Nationale Neder-

landen en OH RA de spaarrente

Dag 14, een pittige route van

760 kilometer. Wéér in colon-

ne: politie voor en achter.

"Niemand mocht van de route

afwijken, een benauwend
idee"vertelt Van Deursen.Als

ze door de woestijn rijden

geeft het in konvooi rijden wel

een prettig gevoel. Toch is

iedereen blij de grens naar

Uzbekistan overte kunnen ste-

ken. Daar staan veel juichende

mensen langs de weg: einde-

lijk een warme ontvangst. "Dag

15 genoten we van het prach-

tige landschap en de uitgela-

ten inwoners". Politieagenten

houden de weg voor de

karavaan open, zodat ze snel

kunnen doorrijden in een

bloedhitte van zo'n 38 graden.

Bij de dagfinish wordt de

stoet verwelkomd door een

uitzinnige menigte en een

Uzbeeks orkest.

dit jaar nog niet verhoogd. ING

verhoogde slechts voor 2 van

de 7 spaarrekeningen de rente,

SNS Bank deed dat bij 5 van de

8 spaarrekeningen. Rabobank

en ABN AMRO zijn de enige

grote banken die op alle spaar-

rekeningen de rente wél

hebben verhoogd. De rente-

verschillen tussen spaarreke-

ningen zijn inmiddels opgelo-

pen tot 3%. Op een spaarsaldo

van 10.000 euro scheelt dat

300 euro per jaar. Het loont

dus zeer de moeite om spaar-

rekeningen te gaan vergelijken.

Grote kans dat u elders een

hogere rente krijgt.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAC H/yC L U BTIEN
Een gezellig Grand Café aan zee

Reserverlngen:o6-5250 2583

Vervelende koudeput

De eerstkomende pakweg tien dagen is er geen zicht op een

flink herstel van de zomer. Integendeel zelfs, want het lijkt

alleen maar modester te worden aanstaande periode, waar-

bij vooral het toenemende neerslagsignaal opvalt.

Een zogenaamde afgesnoer-

de koudeput gaat ons (week-

end)weerbeeld grotendeels

bepalen. Zo'n koudeput is een

aparte, solitaire depressie die

gevuld is met extra koude

lucht in de hogere etages van

de atmosfeer (circa -25 graden

op 5000 meter hoogte). In

combinatie met het nog altijd

zeer warme Noordzeewater

geeft dat forse verticale tem-

peratuurverschillen. Immers

de vlak boven de zee aanwezi-

ge warme, lichtere lucht kan

in de koudere omgevingslucht

naar boven lang en stevig

doorstijgen, en masse conden-

seren (wolken!) en later -soms

heftig- uitregenen. Op deze

manier wordt de instabiliteit

van de lucht endusdebuien-

vorming voortdurend in de

hand gewerkt en tevens in

stand gehouden.

De recordzomertot op heden

heeft dus duidelijk gas terug-

genomen en ofschoon een

tweede plaats qua warmtege-

tal al een voldongen feit is,

blijft het twijfelachtig of de

mammoetzomer uit 1947 nog

naarde kroon wordt gestoken.

Een ex aequo-notering lijkt

thans zeer realistisch, als we
de definitieve balans opmaken

straks.

Flinke neerslagsommen dus,

vanaf donderdag tot en

met het weekeinde. In het

binnenland valt het nog

relatief mee weliswaar, maar

de directe kustgebieden

van Noord-en Zuid-Holland,

grenzend aan dat bijna

Middellandse zeewater, krij-

gen hoogstwaarschijnlijk de

volle laag. Dus ook Zandvoort

ontkomt er niet aan. De

maximumtemperaturen zijn

bij lange na niet meer wat ze

waren, op een paardagen na

komen zelfs niet of nauwe-

lijks boven de 20 graden uit.

Toch moeten we niet te pes-

simistisch zijn, want tussen

de buien en regengebieden

door klaart het niet zelden fel

uit en pikken we een aantal

leuke, zonnige momenten
mee.

Tenslotte nog even terugko-

mend op vorige week, toen

hier (als eerste!) gewag werd

gemaakt van het eventueel

optreden van wind/waterho-

zen. Een aantal zijn er daad-

werkelijk gespot en met foto

ookvertoond optelevisie.

Vanaf vrijdag tot en met

begin volgende week ook

weer kans op hozenperikelen!

Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

*r *r *%-

1C 19-20

14

19-20

13 12-13 12-13

75% 80% 70% 65%

wzw.4 wzw. 4 noord 3-4 nnw.3-5



/ NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

(jenakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

;il[Ul SI'JCIA.. in i;i.n

Caié Restaurant

\ Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort M
Tel: 023-5? 166 31 JT

Take FivG
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

Keuzemenu 12 auc.t/m 25 auc. € 24,50

Gefrituurde camembert
OP MESCLUNSLA MET EEN GEMBERVINAIGRETTE

OF

HUISCEROOKTE ZWAARDVIS
MET RUCOLA EN EEN LIMOEN-FRAMBOZENDRESSINC

OF

CARPACCIO VAN KALFSVLEES
MET KREEFTENMAYONAISE EN BASILICUMCROSTINl's

* * *

Red snapper
MET KRAB EN SAUCE HOLLANDAISE

OF

Entrecote café de Paris
OF

Wokschotel Valess
MET NOEDELS.ZOMERGROENTE EN KIKKOMAN SOJA

+ + *

Dessert van de dinerkaart

Voor reserveringen: 023-57161197info@tfaz.nl

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Grand Café restaurant

zoekt horecatopper

MEDEWERKER/STER BEDIENING

ben jij service gericht, bereid hard

te werken en heb je ervaring,

neem dan contact op

Haltestraat 25 - Zandvoort

TEL. 57 1 37 22 - 06-26 17 8819

VRAGEN NAAR C. CRAMER OF M. DE BRUIN

Zondag

13 aug.

Zomer
markt

in

centrum

*xKippütïiap
OOK VOOR EELSTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

©ELIGHTSjfc

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

I

*9

£

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

" Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kip Kerrie
(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

ÖZakdvoortsi:
(cH'K.kN'l

Krant niet ontvangen?
_

ivm vakantie

bel vrijdagmiddag

ii en 18 aug. voor 15.00 uur

0251 - 674433
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FOTOVE ; jazzmimm the ismcii 2(Mm

JiIZZ liLHIM) TBE KAR

Boris van der Lek in Café Alex (tevens zaterdag op Saskia Laroo in Yanks Saloon (tevens zaterdag op Blood, Sweat and Kiers in Café Neuf
podium Gasthuisplein) podium Dorpsplein)

DJ CarlitofeaturingJeffHollie (sax) in Grand Café Danzee Trio Rudolf Kreuger in Café Oomstee Hot Ups in 't Lokaal

JAZZ KEUEN!» TBE KMCB

Hans Dulfer op podium Haltestraat Mainstream Jazzcombo met Sanne Mans op podium Kerkplein

JAZZ AT TBE KMCB
Vrolijke klanken waren er te beluisteren op het strand

van Zandvoort. Onder perfecte weersomstandigheden,

zonnig, niet te warm en een lekker briesje,was het goed

uit te houden op de terrasjes van diverse strandtenten.

Bij BeachclubTien speelde het Mainstream Jazzcombo

muziek voor een wat ouder publiek. Ongecompliceerde

jazz voor een overvol terras. "Wat gezapig", was het snoei-

hard e oordeel van één der jongeren maar daar waren

de meningen gelukkig over verdeeld. Voor de kids was

er een kinderdisco georganiseerd in de partytent. Ouders

en kinderen vermaakten zich ook hier opperbest.

Bij paviljoen 13 Skyline gaf Dirk-Jan Ven nik achter de piano Dirk Jan Vennik

met zijn trio lekker in het gehoor liggende jazz ten beste.

Stevige boogie-woogie klanken werden over het terras

uitgestrooid. Ook hier waren veel liefhebbers neergestre-

ken om te genieten van een drankje en muziek.

Bruxellesaan Zee (paviljoen 14) had niks. Deelder was

niet komen opdagen zodat het op deze locatie erg stil

was. Daarentegen was de Mango's Beach club (15) goed

voor Latino muziek. In de open lucht met gitaars, bon-

go's, ritme en de onvermijdelijke trompet was Barrio

Latino goed voor heerlijke muziek en een dansje op het

ruime terras. Geen directe jazz maar voor liefhebbers een

plek om tot laat in de avond te blijven zitten. Herhaling

voor volgend jaar? Met deze temperaturen graag zelfs!



Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat zijn Byssusdraden?
Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt beloond met

een heerlijke verrassing. Tot en met 30 augustus 2006 kunt u uw oplossing

sturen naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK te Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

1 Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.
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vsrr SJate

Wij willen graag dat heel Zandvoort en

Bentveld onze krant kan lezen. Daarvoor zijn

goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de krantenbezorger die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

ÖZANDVÜ0RT5E
Courant

<Sk
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Actie/
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Tel: 00-491 34921

Door het gehele centrum

Ruim 400 kramen

Groot aantal kinderattracties

Spectaculair (internationaal

straattheater

£>
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Spetterende Zomermarkt met straattheaterfestival door heel Zandvoort
Komende zondag is er weer een mega Zomermarkt

in Zandvoort centrum. Niet alleen heeft de orga-

nisatie gezorgd voor niet minder dan 400 kramen

maar ook aan het entertainen van de gasten is veel

aandacht besteed. Zo zal de gehele dag in het te-

ken staan van kermisachtige acts die gedurende de

hele dag in de open lucht worden opgevoerd.

In nog geen twee jaar tijd zijn

de Zandvoortse jaarmarkten

uitgegroeid tot een evene-

mentwaar bezoekers en han-

delaren vanuit heel Nederland

speciaal voor hier naartoe

komen. Sinds dit jaar worden

er dan ook drie jaarmarkten

gehouden, die Zandvoort op

de internationale

markt kalenders

hebben

gezet.

De omvang van deaan komen-

de Zomermarkt is uitgegroeid

tot een van de grootste in zijn

soort. Het hele centrum van

Zandvoort staat tijdens deze

jaarmarkt vol met kraam-

pjes, een kleine 400, in de

Zandvoortse kleuren blauw

en geel. Holland Casino en de

gemeente Zandvoort heb-

ben deze Zandvoortse

marktkramen mo-

gelijk gemaakt.

Uiteenlopend

aanbod

aanbod. Zo zijn er naast de den. Natuurlijk zijn ook veel

gebruikelijke markthande- nieuwe collecties, denk aan

laren, stands met antiek, de wintercollectie, tijdens

Zandvoort: meer dan strand

van het eersta

uur:"Door de

ervaringen

van vorige

markten en de

grote vraag naar

ramen hebben wij

_^als organisatie

kunnen kiezen

uit een enorm

uiteenlopend

en heel

veel gekke gadgets, die

u vaak niet

in de grote

winkelcentra

kunt vinden.

Het snuf-

felen op de

Zandvoortse

jaarmarkt

zal u begerig maken,

dus pas maar op!"

Zandvoortse ondernemers
Ook bijna alle winkeliers en

horecaondernemers, die hun

nering in de straten van de

zomermarkt hebben, doen

aan deze jaarmarkt mee. On-

gekende acties of extreme

kortingen zullen zij u bie-

deze periode binnengeko-

men! Dus wilt u het nieuwste

van het nieuwste op bijvoor-

beeld modegebied, dan kun-

nen de winkeliers van Zand-

voort u op deze dag natuurlijk

helpen.

KunstPodium
Speciale aandacht is er

voor het door onze plaatse-

lijke beeldende kunstenaar

Mark Sjerps georganiseerde

KunstPodium op het Gast-

huisplein. Meer dan dertig

kramen staan daar met als

motto: "Stepp Inn de wereld

die kunst heet"! Kunstenaars

uit de regio, maar ook uit de

restvan het land stellen daar

hun laatste werk

ten toon. Ook

zal het

alleen!

Zandvoorts

Museum een

selectie van de

kunstaankopen

van de gemeente

tentoonstellen

en vertoont

het Circus

Zandvoort een

filmprogramma

onder de titel

'Zon, Zee en Zelluloid

Eén en ander zal

geconc entreerd zijn

rondom de jeu de

boulesbaan op

het Gasthuisplein

waar ook een 100

meter lange boeken-

muur zal verschijnen

Entertainment

Een erg sterk

punt ten

opzichte van

andere markten

is het uitgebreide

programma

entertainment and fun'

tijdens de markten.

Normaal had er, gezien

de kosten om dit soort

kwaliteitsentertainment in

te huren, entree geheven

moeten worden. Echter,

dankzij onze sponsors is bij-

na alles gratis toegankelijk!

Zo is er geen sprake van zo

maar een kinderdraaimo-

lentje, maar staan of lopen

er tientallen attracties van

niveau voor kinderen en vol-

wassenen door het hele cen-

trum van Zandvoort. Tevens

zal er een echt Indonesisch

dansgezelschap een aantal

optredens verzorgen.

Badhuisplein

Het Badhuisplein wordt om-

getoverd tot een minikermis.

Een leuktreintjevoorde klein-

tjes en voor de wat grotere

jeugd, vanaf 10 jaar, is er een

heuse miniskelterbaan. Ook

de reddingmaatschappij laat

zich zien. De Annie Poulisse,

de 'redboot' van de KNRM,

zal op de Rotonde opgesteld

worden en is gratis toegan-

kelijk. Op ander plaatsen is

ruimte gemaakt voor een

papagaaien- en ganzenshow

en zullen er elders diverse de-

monstratie en promotionele

activiteiten plaatsvinden. De

bekende drumband Samba
Samber zal ook acte de pré-

sence geven en al tromme-

lend u vermaken.

Oude ambachten
Zoals vroegertijdens markten

zal ook dit keer in Zandvoort

aandacht worden besteed

aan oude ambachten. Ver-

bruggen heeft een aantal

ambachtslieden kunnen con-

tracteren die hun kunsten

zullen vertonen. Zo zullen on-

der andere een tingieter, een

glasblazer en een nettenboe-

ter laten zien wat zij kunnen.

Naast deze ambachtslieden

zullen 29 professionele cir-

cusartiesten door de markt

trekken om hun kunsten te

vertonen. Een wel heel bijzon-

dere is de Europese kampioen

ballonnenvouwen. Een an-

dere noemenswaardige act is

de hoogste steltloper van

Nederland. Deze ar-

tiest staat op stelten

van meer dan

drie meter

hoog! Verder

bestaat de

groep uit

jongleurs,

clowns,

een

vuurspuwer

en even-

wichts-

kunstenaars.

Allen straat-

artiesten die

door de hele

wereld

Festival

Verbruggen: "Doordat de

kraampjes afgewisseld wor-

den door optredens van

straatartiesten uit binnen- en

buitenland gaan de traditi-

onele jaarmarkten officieel

festival heten. Vanwege de

naamsbekendheid hebben wij

dit jaar nog de naam 'markt'

gehanteerd. Mocht u dit jaar

of volgend jaar dus het woord

voorjaars-, zomer- of feestfes-

tival tegenkomen dan gaat

het om hetzelfde evenement!

Dus nogmaals, dit wordt

een onvergetelijke dag voor

het hele gezin, waarbij het

centrum weer zal veranderen

in een extra gezellig

dorp. Als u wilt kunt

u er gemakkelijk een

hele dag

doorbrengen

om daarna lekker

uit te waaien op

het strand of plaatst

te nemen bij een deelne-

mend restaurant, waar

u een speciaal markt-

menu kunt nuttigen!"

Voor een gezellig dagje

uit noteert u in ieder

geval komende zondag

13 augustus in uw agenda.

Natuurlijk worden er geen

entreegelden gevraagd en

is ook het straattheater

gratis. Het Zomerfesti-

val begint om 10.00 uur

en duurt tot 18.00 uur.

Alle winkels zijn

tot 22.00 uur geopend,

eer informatie vindt u op:

www.zandvoortpromotie.eu

-nT' x1

Sponsors van het zomerfestival

-Holland *?

Casino

Uk

* *

KfcxSOLAKflE)
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Maar Natuurlijk!
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Kom
gezellig

lange
op de
markt.
Wij zijn

L

s 2
ifr^0

Haltestraat 30
-. * 2042 LN Zandvoort

er OOK! Tel./Fax (023) 571 50 00

Ook wij zijn te vinden op de zomermarkt 2006
—

TT"

>
o/p losition

Giftt &n WhovtswwwTpQlepQsitiQnnl

Is ook op de

Zomermarkt met
vele actie artikelen
------

nprijzen!

NG New Man Casual

Ook op de Zomermarkt
met leuke

zomercollectie

aanbiedingen

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Heeft zondag 13 augustus

een lekker groot terras

Vanaf 16.00 uur
Live Muziek!

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46

/w.laurelenhardV

GREEVEN
makelaardij o. g.

M Het Motorhuis

Greeven Makelaardij o.g & Het Motorhuis Haarlem Zuid presenteren:

"Wie is het bekendst met Zandvoort"

Kom naar onze stand tijdens de braderie
en win fraaie prijzen!

Locatie: Louis Davidstraat 15

Meer info: www.greevenmakelaardij.nl

ie prijs: een weekend de nieuwe SUV Chevrolet Captiva mee naar huis!

2e prijs: De Citroen C3 Pluriël cabrio een weekend mee naar huis

3e prijs: Anti-slipcursus bij Slotemakers

VIDEOLAND ZANDVOORT OOK OP
DE BRADERIE

SLA UW SLAG
DVD 'S 10 VOOR
€20,00 UITZOEKEN

VlD'EOlAND

Lei 18onkmvnièr&
Ooh op d& markt met terras

Superkoopjes van

€ 5,- en € 10,-

van beide Rosarito's

op ae kraam bij Haltestraat 02a

Ook wij staan op de

Zomermarkt!

Greeven Makelaardij o.g. en

Het Motorhuis Haarlem

organiseren spetterende wedstrijd

Beide bedrijven hebben

de handen ineen ge-

slagen om het publiek

te trakteren op prach-

tige prijzen tijdens

het Zomermarkt fes-

tival, komende zondag

13 augustus.

Tijdens de braderie

presenteert de make-

laar zijn te koop staan-

de woningen op een

groot scherm. Bij de

afbeeldingen van de

woningen staan ech-

ter geen straatnamen,

en daar gaat het nou

juist om! Want 'wie

is het bekendst met

Zandvoort' is de slogan

van de actie. Degene die

de juiste straatnamen

op het formulier invult

maakt kans op fraaie

prijzen.

Het Motorhuis Haarlem

presenteert, voor het

makelaars kantoor aan

de Louis Davidstraat 15,

tevens de nieuwe SUV
Chevrolet Captiva. Daar-

naast zal er ook de Citro-

en C3 Pluriël cabriolet te

bewonderen zijn. Naast

deze twee merken voert

Het Motorhuis Haarlem

Opel en binnenkort ook

het prestigieuze merk

Saab. Het motorhuis is

daarmee trendsetter

als 'multibrand' dealer

en tevens de grootste

autodealer van Neder-

land.

De te winnen prijzen

zijn niet mis. De win-

naar mag een week-

end lang touren met

de nieuwe Chevrolet

Captiva. De 2e prijs

wint een weekend de

Citroen C3 Pluriël en

de 3e prijs is ook niet

mis, want dat is een

Anti Slipcursus bij Slot-

emakers!

Kom dus zondag al-

lemaal naar Greeven

Makelaardij o.g.entest

uw straten kennis!

Nieuw!!! bij

frlMMtWinUiJt \K

graveren klaar terwijl u wacht
grote keuze penningen, (leger)naamplaatjes

1^1 j F4 ns^y ]

óók voor uw kind, koffer of tas

f* kom kijken in de winkel of op de jaarmarkt

Bij inlevering van deze advertentie

up de jaarmarkt 10% korting op de penningen

Artistiek KunstPodium zal

Zandvoort verbazen

Even wordt het Casthuisplein het middelpunt van

de beeldende Kunsten. Verrassende, veelzijdige fa-

cetten van creativiteit worden er getoond op het

'KunstPodium Stepp Inn'. De Beeldende Kunste-

naars Zandvoort nodigen iedereen van harte uit

om van de geboden Kunstervaring te komen ge-

nieten op zondag 13 augustus 2006 van 10.00 tot

18.00 uur.

Een expositie in de

buitenlucht. Een plek

waar de drie Kunsten

van Zien, Proeven en

Luisteren uitermate

tot hun recht komen.

Meer dan 30 beelden-

de kunstenaars uit het

hele land tonen het

beste van hun werk:

schilderijen, keramiek,

beelden in brons en

steen, fotowerk, sie-

raden, glaskunst en

assemblages in reliëf.

Een BKZ-woordvoerder:

"Ook op het gebied van

wijn, kaas, bonbons en

gebak belooft het een

smaakavontuur te wor-

den." Daarnaast kan

de bezoeker op het on-

langs heropende terras

van het café Het Wapen

in alle rust genieten

van het KunstPodium

Stepp Inn.

Compleet met straat-

theater, een filmpro-

gramma 'Zon, Zee en

Zelluloid'. Plus live-mu-

ziek in en rond de Stepp

Inn. "Het KunstPodium

heeft op de bezoeker

het effect van een mini-

vakantie" belooft BKZ.

Het unicum komt pas

volledig tot zijn recht

bij inspectie ter plaatse.

Bezoekers kunnen ge-

nieten van het effect

dat de kunstenaars

bereikt hebben met de

zeebestendige verf van

De Lip. Kortom: "Laaf u

aan de Stepp Inn, het

speelveld van de Kun-

sten." Het KunstPodium

vormt een onderdeel

van een groots opge-

zet Zomerfestival. De

straten van het dorps-

centrum zijn zondag 13

augustus omgetoverd

tot één groot feestelijk

lint dat garant staat

voor genoeglijk kijk- en

koopplezier. Net als in

het afgelopen voorjaar

en zoals verleden jaar.

ovz
Ondernemers Vereniging Zandvoort

<Sh &



The Lake House
Dr. Kate Forster (Sandra Bullock) heeft het gevoel dat

het tijd is om haar leven te veranderen en verlaat

haar praktijk in een bui-

tenwijkvan Chicago voor

een baan in een druk zie-

kenhuis in de stad. Wat ze

liever niet achterlaat is

haar prachtige huurhuis

dat gelegen is aan een

meer. Het is een piekwaar

ze zich erg thuis voelde.

1*KE 11 CU SË

Het is een wintermorgen

in 2006 dat Kate een ven op het briefje,

briefje in de brievenbus Terwijl Kate en Alex cor-

achterlaat voor de vol- responderen via de post-

gende huurder van het bus van het huis aan het

huis. Dat is Alex Wyler meer, ontdekken ze dat ze

(Keanu Reeves), een geta- twee jaar uit elkaar

lenteerde maar gefrus- wonen. Om het mysterie

treerde architect. Hij achter hun bijzondere

negeert het briefje van verbondenheid opte los-

Kate totdat hij dagen sen, besluiten ze het lot

later achter feiten komt, te tarten en el kaar te ont-

die Kate al had aangege- moeten.

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold

Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

ent* r.:ii- ^

Samenwerk-en aan rendament

*w« cjig-piMp.rri

m^^m m^^^^m^^^^m^m '^ ^^V '"'™,—

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2
1

1

1

3
1

1

4

5

6

7 1

1

8 1

1

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam ...

UwZandvoortpas nr.

.

Telefoon.

Filmprogramma
10 t/m Ift aiijzustus
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De glasbak heeft nooit vakantie
Steeds meer mensen doen op hun vakantieadres wat ze thuis ook al doen: glas

weggooien in de glasbak. Op vrijwel elke camping of recreatiepark staat tegen-

woordig een glasbak. Die wordt goed gebruikt. De glasbak gaat nooit op vakan-

tie! En gelukkig maar.

Gemeente Zandvoort

Flessen wijn, ketchup of potten may-

onaise. Potjes voor pindakaas,jam,

babyvoeding en groenten - ooktijdens

de vakantie wordt er heel wat glas

gebruikt. Na gebruik gaat het natuur-

lijk in de glasbak. Een prima zaak, want

op deze manier kan het glas weer

gebruikt worden voor het maken van

nieuw glas. Op die manier voorkomen

we vervuiling. Bevorderen we het her-

gebruik van materialen. En helpen we
kostenverhogingen te bestrijden.

Daarom is het gescheiden inzamelen

van glas zo belangrijk.

Schoonmaken
Als de glasbak vol is, haalt een speci-

ale vrachtwagen van de glasinzame-

laarde inhoud van de bakop. Dit glas

brengt hij vervolgens naarde glas be-

werkingsinstallatie. Grote doppen en

deksels en andere zaken die niet in de

glasbak horen worden handmatig ver-

wijderd. Lichtere materialen, zoals

doppen, dekseltjes, papier en plastic

worden met behulpvan luchtstro-

men, magneten en lasers verwijderd.

Ook wordt het glas in kleine stukjes

gebroken. Deze zuivere glasscherven

gaan na een strenge controle naar de

glasfabriek.

Rondje

Glas wordt normaal gemaakt van

zand, kalk en soda, die bij hoge tem-

peraturen van zo'n 1500°C worden ver-

smolten. In plaats hiervan worden nu

de glasscherven gebruikt. De glasfa-

briek brengt de nieuwe flessen en pot-

ten naar de fabrikant die ze vult met

bijvoorbeeld boontjes, sambal of

augurken. Deze volle potten en fles-

sen gaan dan weer naar de camping-

winkel waar wij die pot doperwten of

fles ketchup opnieuw kopen. En na

gebruik... gooien we die weer in de

glasbak! Zo is het rondje glas weer

rond.

Scheiden

Toch is er één ding waar we scherper

op moeten letten: het op kleur schei-

den van glas als dit mogelijk is.

Wanneer wij als gemeente Zandvoort

wit glas kunnen aanbieden bij een

glasverwerker, levert dit ons de groot-

ste besparing op. Alle kosten die niet

gemaakt hoeven te worden voor afval-

verwerking, worden dus ook niet door-

berekend aan de burger door middel

van de afvalstoffenheffing. Door uw
glas goed op kleur te scheiden,

beloont u uzelf uiteindelijk met een

lagere afvalstoffenheffing.

Voorlichting gewenst
In 2004 heeft er in het kader van een

afvalstoffenonderzoek in de gemeen-

te Zandvoort een grote bewonersen-

quête plaatsgevonden. Hieruit is

waardevolle informatie gekomen die

wordt meegenomen in de beleidsbe-

slissingen op het gebied van afvalin-

zameling. Vanuit de gegevens die uit

het bewonersonderzoek zijn voortge-

komen zult u de komende tijd per

afvalsoort worden geïnformeerd over

het nut van afvalscheiding en de

Zandvoortse inzamelresultaten op

deze afvalfractie. Mensen horen graag

wat er met afval gebeurt.

Helpt u mee?
Ruim 70% van de bevolking van Zandvoort levert het glas altijd

gescheiden van het restafval in. 20% doet dit meestal. Per inwoner

wordt er 26 kilogram glas per jaar gescheiden ingezameld. Dit aan-

tal ligt boven het landelijk gemiddelde. In het dagelijkse huisvuil zit

echter ook nog veel glas, waardoor de landelijke richtlijn nog steeds

niet gehaald wordt. Dus: even letten op het restafval en er geen glas

meer bij doen.

f *
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Wist u dat

Het een hardnekkig fabeltje is dat de verschillende kleuren glas op

een hoop terechtkomen? De glasbakken zijn zodanig ingericht dat

de verschillende compartimenten afzonderlijk van elkaar geleegd

kunnen worden. In de vrachtwagen bevinden zich dezelfde geschei-

den gedeelten zodat de verschillende soorten glas apart aangebo-

den kunnen worden aan de glasverwerker.

-

Binnenkort één elektronische sleutel tot alle openbaar vervoer

Alsof het ei van Columbus is ontdekt. De zegeningen van de

computer zorgen voor een beter openbaar vervoer, zo meent

het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De chipcard moet het

openbaar vervoer gaan stroomlijnen.

door Ton Timmermans

Eén pasje om te betalen voor

trein, bus, tram en metro. De

kaart is even groot als een

bankpas. De OV-chipkaart ver-

vangt losse treinkaartjes, strip-

pen kaarten, a bon neme nten of

kortingskaarten. Uiterlijk 1

januari 2009 wordt de huidi-

ge strippenkaart als vervoers-

bewijs afgeschaft.

"De kaart draagt bij aan

de sociale veiligheid in het

open baar vervoer" zo verwacht

minister Karla Peys. "De

kaart functioneert als een

soort sleutel voor afgesloten

stations."

De consumentenorganisaties

verlangen goede afspraken

voor de reiziger over onder

andere privacy en tarieven.

Voorwaarden voor succes zijn

ondermeer dat het systeem

goed werkt, dat het gebruiks-

vriendelijk is en vooral dat de

consument niet duurder uit is.

Over veel zaken, zoals het

gebruik voor gecombineerde

ritten met trein, bus, tram en

metro, zijn nog geen afspraken

gemaakt. "De minister moet

hierin veel duidelijker de regie

op zich nemen. Ook moet er de

garantie zijn dat er na 1 janua-

ri 2009 geen chaos ontstaat

tussen regionale en lokale

overheden" bepleiten de con-

sumentenorganisaties. "Ook

mag het geen aanleiding zijn

te gaan bezuinigen op kor-

tingsregelingen en abonne-

mentsvormen."

De resultaten van het onder-

zoek, onder een beperkt aan-

tal reizigers in Rotterdam dat

de chipkaart op proef gebruikt,

worden door de minister erg

gunstig voorgesteld. Veel

gebruikers hebben de OV-chip-

kaart nog niet kunnen testen,

pas sinds kort is het ook moge-

lijk de chipkaart te gebruiken

in de trein (Hoekse lijn). Bus-

en treinreizigers in de Umond
en in Haarlem en omgeving

kunnen in de loop van volgend

jaar gebruik gaan maken van

de open baar vervoer Chipcard.

£>
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Donderdag 10 t/m woensdag 16 augustus

Kalfs Duitse Biefstuk

100 gram €1,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

immiiimmi
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE*'
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe
artikelen binnengekomen

Alles voor in en om het huis

Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week

€25 KORTING
blij boahlng van uw vakantie!

Afcwn TOor Znn*OTl Pa-sbwKjpa
Vraag nvik wonmnliri

Grote Kndil 1\ 013-371ÏWÖ
i-ondïooruSitM-rvjsarl.rt

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
Koene C/eanrng Service *^*

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

^^^^^^^ ^P^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
www.koenecleaning.nl

FOTO MENUO GORTER
AnfkKfl tn 0WtM>. U#«H> k-»n h»l

Gratis
Een wegwe rpcfimera i«. 1 a u,

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

OttU Keuene» - ZMdrtSfl r T&l BOB i?3XX

www.fgjf)irtnn og<jr tcr-n I

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

bloemen aan ice
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

TCaids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% korting op gordijnen.

************
•Dr. J.qMtzgzrstraat32 TeC: 5715084

xvzvzv.fttrasflaidsfilloius.nl

A4 Karbonades
halen

3 betalen!lDPSLAÜtn

VHEE9UÜE£Zn iU

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451 _• -=L

iwu**im M« m
ifunrüflivrlffi ijtnoyoMtP**

ïhuiiaFqp loulie S^iorfirvq

CkM PlrViVieiraa «p tmnUlninU

T»mflftTïJ

t [i.ircarnv,iirfL-ai*fbntuil

Gooi Uw cartridges niet weg B é §

laat ze hervullen bij Videoland.

Refill-inh vanaf € 5,00
_ . , . IVideoland Zandvoort
Deze maand op vertoon van uw Zandvoortpas J . rjav jHSStraa t 13
30 % korting - Alleen bij Videoland ZandvoortS 2042 L5 Zandvoort

Voor info bel of kom langs -«^Sk > ***,*,, 023 -5712070
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00 J' ^l * www.videoland.nl

ZandvoortPas
lemende

>edrij'ven

1 alfabetische

volgorde)

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

*****
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

*****
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden

30% korting!

Zeestraat 56 06-54640714

ÏÏm
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

3iBi
fan d^oeé.

Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Tweede sleutel halve prijs!

• SCHOENREPARATIE
• CRAVEERSERVICE
• LEDERWAREN
• KOFFERS
• SLEUTELS
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00

za 8.30-17.00 uur

JïeatFier
Aanbieding voor pashouders

2 halen = i betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

LiJaiAV
De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Sunday ijsje voor € 1,25

op vertoon van de ZandvoortPas

JVieuw
/pannenkoekenhuis

IBij kinderpannenkoek

j- gratis cadeautje

, voor pashouders

&B ^/Jflcbende Strandweg

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

HONG KONG
We I kom std ra n kje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

w rAi'i

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze zomercollectie!

Kerkstraat 3a

Wereldservice in ftehnen

Cornehs £1 e ge ras tra at 4,

Zsndvtcrt, t: Q23 5732694
•ii ir mei ,r ccnu.ialiQ w\m\ pn^flr» ifi.n

D1CHTDIJ VOOR 'VER WEG'
WWW.REI5BUKEALIKVSJH.WL

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear-Crofe/Croc/j

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

„erzorginge..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 $740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

1 augustus en de verdere in week 32 door het college

genomen besluiten zijn 8 augustus vastgesteld.

De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en

op de website.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Haltestraat 7, gedeeltelijk vergroten bedrijfspand,

ingekomen 02 augustus 2006, 2006 -142 Lv.

- Dr.C.A.Gerkestraat 41c, plaatsen hekwerk, ingeko-

men 03 augustus 2006, 2006-143RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U

kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publi-

catie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan

worden verleend, kan tegen ons voornemen daar-

toe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar

indienen.

Kapvergunningen verleend

- Wilhelminaweg 42, 1 dennenboom, verleend 10

augustus 2006.

- Max Euwestraat 66, 1 conifeer, verleend 10 augus-

tus 2006.

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 956,

2003 RZ 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 bezwaarschrift. Voor het indienen

van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Haltestraat 48, plaatsen staalconstructie, verzon-

den 01 augustus 2006, 2006-11 g Lv.

- Voltastraat 9, gedeeltelijk vergroten en veranderen

bedrijfspand met bedrijfswoning, verzonden

03 augustus 20o6,20o6-oogRv.

- Kostverlorenstraat 114, plaatsen zwembad, verzon-

den 07 augustus 20o6,20o6-047Rv.

Gehandicaptenparkeren

Op grond van het op 1 november 1999 in werking

getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 25 juli

2006 besloten tot het aanleggen van een gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van

Bilderd ij kstraat 14.

Verkeersbesluiten

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten om
- op 13 augustus 2006 ten behoeve van het houden

van de zomermarkt in het centrum van Zandvoort,

fysieke afsluitingen te plaatsen;

dat voor een dergelijke fysieke afsluiting van het

centrum van Zandvoort (middels dranghekken voor-

zien van retroreflecterend materiaal) de borden con-

form model C01 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

Oosterstraat

- in de Willemstraat direct ten westen van de

Prinsesseweg;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van de

Prinsesseweg;

- 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 S legersstra at 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 Swalüestraat direct ten noorden van het

Gasthuisplein;

- In de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swalüestraat;

- Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aan-

sluiting 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 13 augustus 2006 geplaatst zullen worden van

oö.oou tot in beginsel 20.00U;

Zodoende is de locatie van het evenement: Prinses-

seweg, Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Haltestraat,

Kleine Krocht, Grote Krocht en Gasthuisplein vrij van

verkeer ten behoeve van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikeren passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van

het voetgangersverkeer.

Gemeente Zandvoort

Tevens heeft het college van Burgemeester en

Wethouders besloten om op donderdag 10 augustus

2006 de borden E01 "verboden te parkeren" van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 met onderbord 'A.S. Zondag" te

plaatsen op de locatie van de markt zodat de locatie

van de zomermarkt op 13 augustus vrij dient te zijn

van geparkeerde voertuigen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" inde rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het

is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzien in-

genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

f i

—
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Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Celder weer

gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week

twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens

de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en

een 'wijn van de maand' selecteren uit deze streek.

Wijnstreek onder de loep: Loire

De Loire rivier is de meest Franse rivier die er is. Met haar ruime 1000 kilometer lengte legt

zij een lange weg af door het grootste deel van Frankrijk. Zij ontspringt in het Massif Central

en mondt uiteindelijk uit in de zee bij Nantes. De Loire oevers zijn zeer vruchtbaar en over-

al vindt je wijngaarden, boomgaarden, fruitakkers en bossen. In het voorjaar is de Loirevallei

op haar mooist en lijkt zij één grote tuin. Om die reden wordt zij dan ook wel de tuin van

Frankrijk genoemd.

In deze "tuin" staan fantas-

tisch kastelen. In de omge-

ving van Blois, dat zelf al

zeker een bezoek waard is,

staat het sprookjeskasteel

C ham bord, dat het grootste

en één van de meest beto-

verende is. Met zijn ontelba-

re torentjes, spectaculaire

wenteltrap, ruim 400
kamers en enorme tuinen

kan je er ruim een dag door-

brengen.

Een bezoek aan de Loire-

kastelen zou onvolledig zijn

zonder de kastelen van

Amboise en Chenonceau. De

romantische geschiedenis

van Chenonceau is noch

immer tastbaar in het kas-

teel en zijn tuinen, terwijl

Amboise (waar Leonardo da

Vinci zijn laatste levensjaren

doorbracht) een bloederige

geschiedenis kent waarin

moord, martelingen verdrin-

kingaan deordevan dedag

was.

Verder is Angers, de twee-

lingstad van Haarlem, met

zijn verdedigingstorens, een

prachtige stad. Een natuur-

lijk het oude stadje Chinon

met z'n smalle straatjes,

middeleeuwse huizen en

kasteel. Ook Chartres met
zijn wereldberoemde kathe-

draal Notre-Dame behoort

nog tot de hoogtepunten

van de Loirevallei.

Grofweg kan de Loirevallei

qua wijnbouw in vier delen

gesplitst worden, te weten:

LaTouraine met wijnen zoals

Chinon, Vouvray, Bourgeuil

en Touraine. Vervolgens Le

Centre de la France, het

gebied rond Orléans, met
onder andere de bekende

namen Sancerre, Pouilly-Fumé

en Menetou-Salon. Anjou et

Saumur staan bekend om de

rosé's maar ook de prachtige

zoete wijnen zoals Coteauxdu

Layon, Ouarts de Chaume en

Savennières. En tot slot is er

dan nog Le Pays Nantais met

z'n Muscadet.

De gevarieerdheid qua wijn is

enorm, maar ook niet verwon-

derlijk gezien het feit dat de

streek zo uitgestrekt is. De

Muscadet is een zeer bleke,

beendroge wijn terwijl een

Ouarts de Chaume goud-

kleurig en weelderig zoet is.

Je treft zowel witte, rode als

rosé wijnen aan alsmede

mousserende.

De Chenin Blanc is een ken-

merkende witte Loi red ruif die

stille droge, zoete en mousse-

rende wijnen voortbrengt.

Ter plaatse wordt deze druif

vaak aangeduid met Pineau

de la Loire. Verder komt de

Sauvignon Blanc veelvuldig

voor in Le Centre de la France

en de Melon de Bourgogne,

oftewel Muscadet, in het

Muscadetgebied. Qua rode

druiven zie je met name de

Bordeauxdruif Cabernet Franc

terugkomen die vaak puur

wordt verwerkt zonder te zijn

vermengd met andere rassen.

Ook de Bea ujolaisd ruif Gamay
wordt veel gebruikt.

Dewijnvan de maand die ik

ditmaal gekozen heb, komt uit

de Touraine en is gemaakt van

de Sauvignon Blanc druif. Het

wijnhuis, dat centraal in de

Loire ligt en geleid wordt door

de familie Barbou, ligt slechts

een kleine 30 km van het

prachtige kasteel Chambord af.

Het is een heerlijke frisse wijn

metfrisse zuren, echt uitste-

kend voor dit warme weer.

Je ruikt direct exotisch fruit

als lychees en in de smaak

komt het citrusfruit en

tevens wat exotisch fruit

terug. Een uitstekend alter-

natief voor de duurdere

Sauvignon wijnen als de

Sancerre en Pouilly-Fumé.

Lekker om te drinken bij

fruits de mer, ra uwkost, anti-

pasta of gegrilde jonge gei-

tenkaas.

Ik heb de wijn gehaald bij

het onlangs geopende

Wijnhuis Heemstede voor

het spoor van Heemstede-

Aerdenhout. Een mooie zaak

waar de familie Corsten u

graag helpt een goede keuze

te maken vooreen mooi glas

wijn of gedistilleerd.

Wijn van de maand
augustus:

Domaine des Corbillières

Touraine - 2005.

(€8,45)

J. van Gelder

(vinoloo
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Programmaleider ZFM
gestopt per i augustus

ZFM Zandvoort is de lokale omroep voor de gemeente Zandvoort.

Vanaf 1991 worden er radio-uitzendingen verzorgd die midden

in de samenleving staan. Sinds 30 juli 2005 is er een eigen ZFM

kabelkrant op de TV. De medewerkers zijn allemaal enthousias-

te vrijwilligers die veel vrije tijd in hun passie 'ZFM' steken.

Benno Veugen (L) in actie op het circuit

door Nel Kerkman

Eén van de vele vrijwilligers is

Benno Veugen en per 1 augus-

tus legt hij zijn taak neer als

programmaleider. Wel blijft

hij nog zijn New Age program-

ma "Tep Zeppi " verzorgen.

Met dit muziekprogramma
is hij jaren terug bij Haarlem

105 en in combinatie met
ZFM en de Bloemendaalse AB

radio gestart. Als geboren en

getogen Haarlemmer is hij

door toeval in 1996 bij de

Zandvoortse omroep terecht

gekomen. Eerst als radiover-

slaggever bij live uitzendingen

op het Zandvoortse circuit,

waaraan Benno leuke herin-

neringen heeft. Hij ging toen

's ochtends om zeven uur op

zijn fiets richting circuit om
alle technische apparatuur

klaarte zetten om vervolgens,

met andere ZFM medewerkers,

radio te maken. Lange dagen,

maar qua sfeer erg gezellig en

dolle pret. Later is de verslag-

gevingvan de autosport naar

de studio verhuisd om de luis-

teraar meer variatie aan sport

en actualiteiten aan te bieden.

Van verslaggever naar

programmaleider

Niet alleen de autosport heeft

de aandacht van deze ambiti-

euze radiomaker. Ongemerkt

kwamen er allerlei andere pro-

gramma's bij. Samen met Tom

Hendriks presenteerde hij om
dei4dagen het actualiteiten-

programma Goedemorgen
Zandvoort in hotel Hoogland,

waar veel politiek om de hoek

komt kijken. Voor Benno soms

een struikelblok, omdat hij als

Haarlemse mug niet zoveel

van de Zandvoortse politiek af

weet. Hij was een stuwende

kracht van diverse thematische

uitzendingen, onder andere

het EMM magazine, debatten

met de politiek tijdens de ver-

kiezingen en met de gedepu-

teerde Patrick Poelmann over

de kustvisie. Langzaam maar

zeker draaide Benno mee in de

ZFM organisatie en de stap

was niet zo groot om Ron

Mense en Rein van Lunteren

op te volgen als programma-

leider. Door persoonlijke

omstandigheden moet Benno

het nu echter rustiger aan-

doen. Hij kijkt terug op leuke

maar ook emotionele radiomo-

menten. Want, zo zegt Benno,

radio maken is een uitdaging,

een creatief spel dat altijd blijft

boeien. De toekomst voor ZFM
ligt nog helemaal open, met

als grootste wens: bewegende

beelden op de tekst TV.

Voor dat medium zoekt ZFM
enthousiaste vrijwilligers die

evenementen gaan filmen om
daarvervolgens een documen-

taire van te maken. Benno blijft

op de achtergrond nog wel

aanwezig en zal met plezier

Tep Zeppi blijven uitzenden.

Zijn programmaleiderschap

draagt hij over aan Lenna van

den Haak. Zij zal de zware taak

op haar fragiele schouders

nemen. Pen augustus heeft de

lokale radio Zandvoort, voor

het eerst sinds zijn bestaan,

dus een vrouwelijke program-

maleider.

£>



Extra LOW BUDGET zomeractie exclusief voor de regio
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Huisoccasions
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De fameuze Motorhuis Budget Auto Beurs is van start

gegaan. Dit jaar voor het eerst ook in deze regio.

Is uw auto toe aan vervanging, twijfel dan geen moment, want de

Budget Auto Beurs barst werkelijk uit z'n voegen van de aanbiedingen

MINIMALE INRUILPRIJS ^ ——

^

VOOR ALLES DAT RIJDT: €±JoOrm
• Alle andere inruilprijzen € 1.750,- boven de officiële koers

• Alle occasionprijzen tijdens de beurs verlaagd

• Alle occasions voorzien van de best denkbare garanties

en met support van de fameuze Motorhuis service

uitgestelde betaling mogelijk

minder geld, méér auto

NU RIJDEN
LATER BETALEN!!

S

Zo-

veel auto- Gratis

f
voordeel heeft taxaties
u nog nooit bij

elkaar gezien!

U kunt zelf de prijs beïnvloeden met de bekende Motorhuis keuzepakketten:

BASIS: minimaal 6 maanden Motorhuisgarantie en 6 maanden pechhulp

COMFORT: minimaal 12 maanden Motorhuisgarantie en 12 maanden pechhulp

ALL IN: minimaal 24 maanden Motorhuisgarantie en 24 maanden pechhulp plus onderhoud

+ Het Motorhuis
Autodealerbedrijven

Grijpensteinweg 10, 2014 KX Haarlem, Tel.: 023 - 528 15 50, www.motorhuis.nl

Autosport

Masters zorgt voor kippevel bij autosportliefhebber

Het afgelopen weekend bezorgede BPUItimate Masters bij veel

mensen kippevel. Dat kwam allereerst door het geweldige lawaai

dat Tom Coronel met de Ferrari V12 bracht. Het deed de Huizenaar

zichtbaar genoegen dat hij met het geluid de rasechte

Zandvoorters zowel zaterdags als zondags er toe bracht om

's morgens om g.oo uur de ramen wagenwijd open te zetten.

Uiteraard waren er ook de

demonstraties en in het

bijzonder de Spyker van

Jeroen Bleekemolen, Johnny

Kane en Donny Crevels, waar-

bij eerstgenoemde de auto

mocht besturen. NaastJeroen

Bleekemolen reed ook Jan

Lammers met de Dome mee,

maar veel belangrijker was het

optreden van Jos Verstappen

in de AiGP wagen waarmee
Verstappen op 1 oktober de

openingsrace gaat rijden voor

het landenkampioenschap.

Zoals ook in het verleden de

starts bij de Formule Renaults

een handicap waren voor de

Venendaler, zo was dat ook het

geval bij de belangrijkste

Formule 3 race. Van der Garde

kwam slecht weg en moest de

Zwitser Sebastien Buemi én

Paul di Resta voor laten gaan.

Uiteindelijk kwam Van der

Garde nog sterk terug, maar

hij wist de Schot niette passe-

ren. AchterVan derGardewerd

Buemi derde.

Cor Euser, de leiding. Deze

moest de equipe later toch

weer afstaan, maar Noorman
was tevreden met de derde

plaats. In de tweede race

kwam het duo niet meer voor

in de top. Euser won de hecti-

sche race voor het duo Bakker

en Bakker met daarachter Jan

Storm.

BMW cup

even op plek vijf lag en op weg
leek naar een podium plek,

maar uiteindelijk zesde werd.

Formule Ford

In de Formule Ford was het

good old Michel Florie die de

race won. Bij de First Division

was het de jonge Nicky

Catsburg die de overwinning

opeiste. Zandvoorter Jan Paul

van Dongen had een baal

weekend. "Hij heeft vier uur

gewerkt om een motor te ver-

wisselen, het leek wel Formule

l", aldus vader Cees van

Dongen, die toch tevreden was

finish van Landmacht rijdster

Sandra van der Sloot die over

het gras op het rechte stuk de

kampioen van vorig jaar

Ronald Morien wist te ver-

schalken in de laatste ronde.

Oud Formule i

Klaas Zwart zegevierde in de

Euro BOSS Serie. Hij werd

gevolgd door zijn schoonzoon

Tom Coronel. Derde werd

Patrick Daubreby. De race

bracht een serie Formule i

modellen uit een grijs verle-

den, maar boeiend was het

schouwspel zeker.

Supercar Chall enge
Formule 3 Opvallend was iet optreden
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—

—

Mé

T^£?)
' ^JL.!t~ Uv -vrkHW»5^; ,

*, *-y*2
ft 1 h| ^^jfi^9

!_2?i^
1

Guido van der Garde in de achtervolging op Pau! di Resta

Hoofdbestanddeel was uiter-

aard de Formule 3 race, waar-

bij Giedo van der Garde als

snelste had getraind. Zijn grote

concurrent, de Schot Paul di

Resta stond vlak achter hem.

van de equipe Wim Noorman
en Zandvoorter Danny van

Dongen in de Dutch Supercar

Challenge. In de eerste race

nam Van Dongen, nadat hij

een kort gevecht leverde met

Allard Kalff(l) en Jan tammers (r) viogen tegelijkertijd uit de Tarzanbocht

In de Be nO Siemens BMW 130 i over zijn oudste zoon, omdat
cup kon Tim Coronel tevreden hij met een geleende motor

zijn over de Masters. "Het liep reed. Van Dongen werd vijfde

geweldig", aldus Coronel, die in de First Division.

zijn geest alleen zag zweven

toen de safety car op de baan Seat Cupra

verscheen. Tweede werd Rory De race in de Shell Helix Seat

Bertram met daar achter Adri Cupra Cup werd een prooi voor

van der Hoek. Minder gelukkig René Oudshoorn. Zijn co- eq ui-

was het gastoptreden van de pier Pim Hoekzema was tevre-

beide Zandvoorters Allard Kalff den. "Een winst in de lange

en Jan Lammers in deze race. afsta nds race opvijdagen een

Zij moesten beiden de strijd eerste plek in de sprintrace op

staken na een escapade in de zondag is goed voor ons klas-

Ta rzan bocht. Opvallend was se ment", aldus Hoekzema na

het rijden van Rintje Ritsma die afloop. Spectaculair was de

Foto: Chris Schotanus

Clio Cup
Mike Verschuur had een druk

weekend. De jonge Nijmege-

naar reed in Duitsland twee

races in de nieuwe Clio Cup

en stond tweemaal op de hoog-

ste podiumplek. In Nederland

moest Verschuur met de oude-

re versie van een Clio zijn meer-

dere erkennen in de Emmenaar

Bertus Sanders. Derde werd Tim

Buijs. Allard Kalff, regerend kam-

pioen in deze cup, reed ook hier

een gastrace, maar verder dan

een vijfde plaats kwam de

Zandvoorter niet.

BN'ers openen wedstrijdbaan voor

KLM Open
Afgelopen zaterdag is de

wedstrijdbaan voor het

KLM Open op de Ken-

nemer Golf en Country-

club in gebruik geno-

men. Een kleine tachtig

bekende en minder

bekende Nederlanders

waren uitgenodigd voor

een Celeb-Am wedstrijd

voor een goed doel.

Prof. mr. Pieter van

Vollen hoven was aan-

wezig en toonde weer

met golfen begonnen te

zijn na zijn duikongeluk

van ongeveer een jaar

gelden. Samen met onder

andere KLM-topman Leo

van Wijk, Jack van Gelder,

Ronald de Boer, Toine van

Peperstraeten, Danny

Blind, Ferry Maat, Freek

de Jonge, Gijs van

Lennep, 'mister Golf'

Robbievan Erven Dorens,

Ties Kruize en de huidige

toernooidirecteur Daan

Sloter, speelden zij ruim

€30.000 bijeen voor

een drietal goede doelen.

De baan werd overigens

in zeer goede staat

bevonden door de golf-

fanaten. Freek de Jonge

De adverteerders van deze week ^

Dankzij onze adverteerders k unnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zand-

voort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor De Haar Koning Strandpagina
K.Willemse Gemeente Zandvoort 6 Oue Pa sa

AJR Groep Het Motorhuis 9 Club Maritime

Asian Delights IJzerhandel Zantvoort 18 Thalassa

Auto Strijder Kippetrap 20 Strandpaviljoen Jeroen

Autobedrijf Zandvoort La Fontanella 23 Club Nautique

BeachclubTien Monuta

Bertram & Brood P.van Kleeff Zomermarkt
Bloemsierkunst Pole Position Corry's Kaashoek

Jef& HenkBluijs Stichting Geluidhinder De Bode

Boudewijn's Visservice Zandvoort Dobey
Café Neuf Stichting ZorgContact Etos

Café Oomstee Take Five G reeven, Makelaardij +

Cense en van Lingen Top Thuiszorg Het Motorhuis

Circus Zandvoort Trade Ard Automobielen La Bonbonnière

Club Nautique Willemse Elektrotechniek Laurel & Hardy

CNG Groep Zandvoort Optiek NG New man Casual

V Danzee Za ras, Café Restaurant Videoland J

&
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BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/707 & 708 ZANDVOORT

• Knus 2-kamerappartement op de 7 e verdieping

• Balkon (1 1 .15x1 .40) met fantastisch uitzicht

• Op ca. 10 meter van het strand gelegen

• Afgesloten parkeerterrein

• Geen naaste buren

• Ideale starterswoning / ook geschikt als 2" woning
• Woonoppervlak ca. 45 m 2

Vraagprijs: € 124.900,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

PASSACE 3/29

2
ZANDVOORT

• 2-kamerhoekappartement op de 6 e verdieping

• L-vormig zonnig balkon

• Fraai uitzicht over dorp, duinen en zee

• Centrale ligging t.o.v. centrum, strand en station

• Ruim opgezet appartement

• 2 liften en berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 66 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

ZANDVOORTSELAAN 163 ZANDVOORT

• Vrijstaande villa grenzend aan beschermd natuurgebied

met gastenverblijf en garage

1 Fantastisch uitzicht over uitgestrekt duingebied
1 Diverse terrassen en vijverpartij

3 slaapkamers, royale living met haard,

luxe woonkeuken, luxe badkamer en sauna
1 Woonopp. ca. 265 m 2

,
perceelopp. 2250 m 2

Huurprijs: € 2.950,- p/mnd (excl.)

STATIONSPLEIN 15/8 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen, goed onderhouden,

3-kamerappartement met ruim balkon (west)

• 2 slaapkamers, moderne keuken, luxe badkamer

Dit complex ligt nabij het strand, beschikt over een lift,

inpandige garage en berging

• Geschilderd en behangen in 2005

Woonoppervlakte ca. 1 10 m 2

Vraagprijs: € 339.000,-

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in één

van de rustigste straatjes van het centrum
• Woonkamer met originele balken plafond

en roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst

• Half vrijstaand

Vraagprijs: € 199.500,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

HOCEWEC 28/5 ZANDVOORT

• 3-kamerappartement op de l
e etage gelegen

• Inpandige parkeerplaats, separaat te koop
• Living met zonnig balkon, luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en moderne badkamer
• Dit gebouw is v.v. een lift

• Een appartement om zo te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs App.: € 298.000,- Garage: € 27.500,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

• Zeer luxe uitgevoerd appartement op de 6 e verdieping

gelegen

• Voorzien van alle denkbare comfort

• Zo te betrekken

• Riant uitzicht

• Dubbele garage en lift

• Woonopervlak ca. 160 m 2
(incl. terras)

Vraagprijs: € 590.000,-
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Iedereen had het over het

weer, afgelopen zondag

13 augustus tijdens de

Zandvoortse Zomermarkt.

"Wat hebben we een geluk

vandaag!" hoorde je overal

om je heen. Wat een voor-

namelijk bewolkte dag zou

worden, werd een stralende

zondag. Gelukkig, want

bij een Zomermarkt hoort

natuurlijk een zonnetje.

door Stephanie Vork

De omvang van de markt is

uitgegroeid tot een groot eve-

nement, dat plaatsvindt in het

gehele dorp. In de Kerkstraat,

Haltestraat, Louis Davidstraat

en Prinsesseweg stonden in

totaal bijna 400 kraampjes

met kleding, zonnebrillen, sie-

raden, antiek en nog honder-

den andere soorten artikelen.

Maar je kon er niet alleen

terecht voor de koopjes, aan

straattheater en attracties was

ookgeen gebrek. Onder ande-

re op het Badhuisplein en

De Mannetjes

Wateroverlast

in dorp

Het bomvolle Raadhuisplein

m
'Is er dan toch ooit bezuinigd

op dat waterbassin

bij het Zwarte veld? '
,

Raadhuisplein was ervoor jong

en oud het één en ander

te beleven. Gezellige straat-

muzikanten, eetkraampjes en

ballonnen, van alles wat.

Opvallend en een aangename
verrassing waren de tromme-

laars met de t-shirts van OVZ.

Al in de verte kon je ze aan

horen komen door het opzwe-

pende ritme van de trommels.

De verwachting was een

Braziliaans gezelschap, maar

het bleken allemaal oer-

Hollandse, swingende muzi-

kanten te zijn.

Op het Gasthuisplein kon de

kunstliefhebber deze zondag

terecht op het speciale Kunst-

Podium, genaamd "Stepp Inn

de wereld die kunst heet".

Ongeveer 30 kunstenaars uit

Zandvoort, maar ook uit ande-

re delen van Nederland, stel-

den hierhun werk ten toon.

Het mooie weer zorgde voor

massa's mensen. Het is maar

zelden zo ontzettend druk in

het dorp. Het was zelfs zo druk,

dat er af en toe geen doorko-

men aan was in voornamelijk

de Kerkstraat en Haltestraat.

Voetje voor voetje liepen de

mensen langs de kraampjes.

Dat de Zomermarkt een groot

succes was, bleek vooral aan

het gezellige zomerse sfeertje

dat er heerste in Zandvoort!

Organisatie

Organisator Ferry Verbruggen

van Pole Position was achteraf

zeer tevreden. Er waren veel

standhouders en er was veel

publiek. "De organisatie gaat

eigenlijk steeds makkelijker. Je

weet steeds beter waar je

Foto: OvM Fotografie

Open. Hierdoor ontstonden er

grote files richting Zandvoort.

"Sommige mensen zijn niet

eens Zandvoort ingekomen

door de drukte, die maakten in

Heemstede al rechtsomkeert."

Toch is Ferry Verbruggen meer

dan tevreden en trots vertelt

hij dat de Zandvoortse

Zomermarkt tot de top 10 van

de grootste markten behoort.

Eén van de vele straattheater acts

moet zijn wat betreft je con-

tacten, zoals hulpdiensten bij-

voorbeeld. Ook de samenwer-

king met de gemeente gaat

erg goed." De mensen kochten

alleen iets minder bij de

kraampjes, vooral in verge-

lijking met de Voorjaarsmarkt.

Het enige nadeel vond de

organisator dat de Zomer-

markt tegelijk viel met een

ander groot evenement in

Zandvoort, namelijk de KLM

Foto: OvM Fotografie

Tmde Ard
WEEKAANBEDNG

Ford F150 5.01 Regular Cab Automaat
LPG, b.j. 1995, 87300mls, €8950

nu €8350 movflo
www.trade-ard.nl

s

ROOD
Hur'tpam
*@B-;

Geldig

t/m zondag 20 augustus

1 Sesam volkorenbroodje

€0,75

•3Waldkornbollen€0,75

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

ALLE BIKKEMBERGS

ZONNEBRILLEN

20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

Veel enthousiaste reacties

op de Digipanel-mailing.

Heeft u gereageerd?

HartellJK dank! Gemeente Zandvoort

B
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis

genomen dat

Charles Moerenburg

is overleden.

Charles heeft, als mede oprichter,

oud voorzitter en bestuurslid,

een onuitwisbaar stempel gedrukt

op zowel Gemeente Belangen Zandvoort

als op de Zandvoortse politiek.

Wij zullen Charles' inbreng en visie

vreselijk missen.

Wij wensen zijn vrouw

Wil,

zijn kinderen

Dennis en Anne-Laure,

Romanie en Chris

en zijn kleinkinderen

Rachel, Antoine en Charlotte

namens het bestuur, fractie en de leden van

Gemeente Belangen Zandvoort

heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Lieve Papa,

Onvoorwaardelijk was jouw liefde

Onbeschrijfelijk is nu mijn pijn

Ongelofelijk dat de wereld gewoon doordraait

Voor mij zal hij nooit meer hetzelfde zijn

Rompeitje

Zoveel dingen nog in het verschiet

Nu alleen intens verdriet

Lieve schoonvader, lieve vriend

In dit leven had jij meer verdiend

Chris

Daar waar de wolken zweven

En de kleine sterretjes schijnen

Daar ergens zal hij verder leven

Verlost van zijn pijnen

En als je hem erg mist

Kijkje eventjes omhoog

En zie je zijn sterretje stralen

Net voorbij de regenboog

Dag lieve opa Charles,

Antoine en Charlotte

J V

Moe en uitgestreden,

ben je van ons heengegaan.

Dankbaar datje niet te lang hebt geleden,

moest je afscheid nemen van

het aardse bestaan.

Ooit zullen wij elkaar

weer tegenkomen en dan,

kunnen wij terug kijken naar de jaren

die wij wél samen konden beleven

Want wat is anders de zin van het leven?

Charlie

Wij missen je!

Wil, Dennis, Anne laure, Romanie, Chris,

Rachel, Antoine en Charlotte

héél veel sterkte deze tijd

Wij zullen er altijd voor jullie zijn!

Wim, Astrid, Mark en Frank van der Veld

In verband met het overlijden van de heer

Moerenburg is de Drogisterij Parfumerie

vrijdag 18 augustus de gehele dag gesloten.
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In memoriam
Charles Moerenburg

Tijdens zijn vakantie in het Franse Juan les Pins is woensdag

9 augustus de bekende Zandvoortse ondernemer Charles

Moerenburg op 57-jarige leeftijd overleden.

-rr^n

w
Charles Moerenburg

Moerenburg, die al geruime

tijd ziek was, werd op 17 jan ua ri

1949 geboren in het Brabantse

Oisterwijk. Opi juni 1975 kwam
hij naar Zandvoort en nam
de drogisterij van de firma

Klokkers aan de Haltestraat 46

over.

Parfumerie

Moerenburg bleek al snel een

voortvarende ondernemer

met toekomstvisie te zijn,

want al op zaterdag 21 juni

1975 verhuisde Drugstore

Moerenburg naar het pand

Haltestraat 8. Op 12 septem-

ber 1975 begon hij in het

pand Haltestraat 46 Reform

Moerenburg, een bedrijf dat

per 2 februari 1976 werd

samengevoegd in het pand

Haltestraat 8 met Drugstore

Moerenburg. In 1984 namen
Charles en zijn vrouw Wil

Parfumerie Hildering over aan

de Kerkstraat 23. De naam
Hildering werd aangepast in

Wildering.

Duitsland

Eindjaren negentigwerd na

een ingrijpende verbouwing

het huidige pand Haltestraat

1 betrokken en de zaken aan de

Kerkstraat 23 en Haltestraat 8

samengevoegd tot het huidi-

ge Drogisterij Parfumerie

Moerenburg. Een bedrijf dat

onderleidingvan het echtpaar

Moerenburg uitgroeide tot een

begrip in Zandvoort.

Ondernemers
Naast zijn bedrijf zette Charles

Moerenburg zich ook in voor

de belangen van de Zand-

voortse Ondernemers. Zo was

hij van 1979 tot 1986 voorzit-

tervan de Federatie Handels-

vereniging Hanze waarmee hij

in 1983 het 75-jarige bestaan

vierde. In 1998 zette hij zich

opnieuw in voor de belangen

van de plaatselijke onderne-

mers. Nu als bestuurslid van

de Ondernemersvereniging

Zandvoort, met welke organi-

satie hij medeverantwoorde-

lijk wasvoor een groot aantal,

vaak ludieke acties. Met als

doel de binding tussen mid-

denstander en consument te

bevorderen.

Politiek

Vanaf begin jaren negentig

was Charles Moerenburg

actief in de politiek. Hij was
tot voor enkele jaren geleden

voorzitter en actief lid van

Gemeente Belangen Zandvoort.

De gemeenschap Zandvoort

verliest in Charles Moerenburg

een actieve ondernemer, die

veel gedaan heeft om de

belangen van zijn Zandvoortse

collega's te behartigen, maar

daarbij nimmer het algemeen

belang uit het oog verloor.

Cartoon Hans van Pelt

Mogelijke "deal" met
flatbewoners Fenemaplein

De wethouders Bierman en Tates zijn beiden verantwoordelijk

voor de plannen van de Midden Boulevard. Op 29 mei hebben

zij tijdens een gesprek met de heer Serry, voorzitter van de

Stichting Bewonersbelangen Midden Boulevard,

gesproken over mogelijke wijzigingen

in de plannen betreffende het

Van Fenemaplein.

"Zee uitzicht" over het Van Fenemaplein

Het voorstel van de wethou-

ders is om; af te zien van

de voorgenomen 55 woningen

op het dak van de parkeer-

garagevan het Fenemaplein

en daarvoor in de plaats een

andere pakeermogelijkheid

aan te bieden.

In de brief van 13 juli va n de

heer Serry (de brief is in het

bezit van de redactie van deze

krant) staat ondermeer het

volgende: Volgens het RFP

moet op het Fenemaplein-

gebied het leeuwendeel van

de parkeerplaatsen worden

gecreëerd die nodig zijn om
op het Fenemaplein 55 en

op het Palacegebied 108

nieuwe woningen te kunnen

bouwen en tevens te voorzien

in de parkeerbehoefte voor

toeristische bestemmingen.

De gemeente wilde deze plaat-

sen in en om het flatgebouw

creëren.

Maar de WE van de Fenema-

pleinflat is faliekant tegen de

bouw van de 55 Duinplus

woningen op het plein, omdat

dit het "genot van zee uitzicht"

zou weghalen. Om de bewo-

ners tegemoet te komen, stel-

len de wethouders Bierman en

Tates voor om nieuwe parkeer-

plaatsen te realiseren door

aan de achterzijde van de

Fenemapleinflat een dak

over de Passage aan te

brengen, dat dan zou doorlo-

pen tot aan de geplande

nieuwbouw langs de Burg.

Engelbertstraat. Hierdoor

zouden op de Passage en

onder de nieuwbouw parkeer-

plaatsen kunnen worden

gecreëerd.

De voorzitter van de belangen-

groep is van mening"dat deze

benadering wellicht voldoen-

de draagvlak zal kunnen ver-

krijgen bij de betrokkenen".

Echter een voorwaarde

daarvoor zal moeten zijn,

volgens Serry, dat in het

nieuwe beleidsdocument voor

het ontwerpbestemmings-

plan de voorziene bouw van

de 55 woningen komt te ver-

vallen en in de plankaart het

Fenemapleingebied wordt

bestemd als "wonen, open

plein" aldus zijn brief aan het

college. Of de wethouders daar

mee instemmen wordt pas

duidelijk als op 14 december

het ontwerpbestemmingsplan

aan de raad wordt aangebo-

den.

Aangehouden vanwege geluidsoverlast

Afgelopen zaterdag heeft de

politie omstreeks 20.00 uur op

de Van Speijkstraat een 26-jari-

ge man uit Zandvoort aange-

houden vanwege geluidsover-

last. Toen de politie hem
meedeelde dat zijn geluidsap-

paratuur in beslag zou worden

genomen, begon de man zich

daartegen te verzetten. Hij is

overgebracht naar het bureau.

Een 24-jarige man uit Zandvoort,

die hierbij aanwezig was, kreeg

slechts een proces-verbaal van-

wege geluidsoverlast. Tijdens de

aan houd ing vond de politie ook

een mes en een wikkel cocaïne.

Die zijn ook in beslaggenomen.

Volgens mij,

is het effe wennen. Onze

kleindochter Steffie logeert

een weekje bij ons. Gewoon
om het 'oma en opa gevoel'

weer mee maken. Normaal

zijn we altijd een paar dagen

in Leek en genieten dan opti-

maal van de kleinkinderen.

Een week naar Zandvoort is

voor ons en Steffie best heel

heftig!

Vooreen week is de aandacht

bij huize Kerkman anders dan

anders. Geen jazz muziek van

opa op de cd speler maar K3

liedjes. Ook de computer is

dit jaar een aantrekkelijk

apparaat en wordt door haar

aardig ontregelt. Eigenlijk

mag ze van haar moeder

hooguit tien minuten achter

de computer zitten. Bij oma
is het een uur. Dat wordt

straks bij haar thuis de teu-

gels aantrekken. Het strand

en vooral de zee hebben voor

Steffie een grote aantrek-

kingskracht. Helaas is het

geen strandweer maartoch

zwemmen we elke dag even

in zee. Voor mij een hele over-

winning want een zoutwa-

terrat ben ik niet. Verder is er

voor een zevenjarig meisje

niet zoveel in Zandvoort te

doen. Je kunt een keer naar

het Juttersmuseum gaan,

maar om dat elke dag te

doen is geen optie. Gelukkig

komt onze Zandvoortse klein-

dochter Eva ook twee dagen

logeren. De twee nichtjes

kunnen ondanks het leeftijd-

verschil goed met elkaar

opschieten. Maar als ik

gedacht had dat ze lief met

poppen zouden spelen? Mooi

niet!

De muziek wordt nog een

streepje hoger gezet en

er wordt flink gedanst

door de meiden. Lekker keten

in de tent van opa en oma.

's Avonds liggen de dames
uitgevloerd in ons tweeper-

soonsbed te slapen. Lief om
te zien. Wij slapen na veertig

jaar in gescheiden bedden.

Ook wij zijn bekaf. Het opa en

oma gevoel is na het weekje

weer aardig bijgetankt.

Je/l
,Ke^v>^
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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2042 GH Zandvoort
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Waterstanden
o

Club Nauttqueg)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Augustus Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 17 05.58 10.39 18.19 23.04

Vr 18 - 07.20 11.58 19.39 -

Za 19 00.30 08.19 13.18 20.59 ^B
Zo 20 02.00 10.10 14.34 22.09 -

Ma 21 02.59 11.30 15.29 23.30 ^B
Dl 22 03.48 12.44 16.12 23.59 -

Wo 23 04.28 13.50 16.50 ^B ^B
Do 24 - 00.49 05.03 14.30 17.23

Kerkdiensten

Zondag 20 augustus

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. J.A. van Selms uit Haarlem

Gereformeerde Kerk, Ju/ianaweg

10.00 uur ds.M.J. Koppe uit Waddinxveen

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur Mevr. Ds. I.C. Visser uit Den Haag

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uurdhr.P.v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

m.m.v. Peter v.d. Heyde, piano, Aimée Kraak, zang

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Mwuita^ Westervelden Van Beek f
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Augustus

19 Strandschaaktoernooi,

strandpaviljoen Wander en Karin (nr.8)

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 18

augustus 17.00 uur bij Edward Geerts,

tel. 5717978 of

per email: ruudzandvoort@hetnet.nl

(max. 90 deelnemers)

20 Kerkplein Concert: Koorconcert

Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.

f Grigori. Protestantse kerk, aanvang

15.00 uur, toegang gratis

20 Racemarkt. Centrum en Noord-

boulevard tot aan het circuit

26 Zandvoort(A)live,

Live muziekfestival in centrum

27 Zandvoort(A)live, Live muziekfestival

strandpaviljoens 13, 14 en 15

September

1-3 DTM
Deutsche Tou renwagen Meisterschaft,

Circuit Park Zandvoort

16-17 Trophy of the Dunes,

Circuit Park Zandvoort

17 Classic Concerts: Koorconcert,

Ensemble Vocaviata o.l.v. Jaap de Boo

Protestantse kerk,

aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk

Schilderen voor
kinderen in Agathakerk

Je eigen droombeeld op papier zetten. Je verbeel-

ding laten spreken. Onder deskundige begeleiding

kunnen kinderen hun bedenksels eigenhandig leven

inblazen door ze te schilderen. Dus staan er in de kof-

fieruimte van de Agathakerk tafels, materialen en

limonade klaar voor een creatieve middag op 19

augustus.

Bij zo'n speels avontuur

zijn je paps, mams en

grootouders uiteraard

overbodig. Ben jij tussen

de zeven en veertien?

Durf je het aan om te

schilderen? Ben je nieuws-

gierig hoe jouw dromen

er op papier uitzien? Dan

is deze Schilder-Je-Droom-

Middag op je lijf geschre-

ven. Er zijn voldoende

schildermaterialen aan-

wezig. Zorg wel datje kle-

ding aan hebt die best

vies mag worden.

Om ieder de nodige aan-

dacht te kunnen geven

zal de schildersgroep niet

groter zijn dan zo'n 12 jon-

gens en meisjes,dus vol is

vol. De schildermiddagop

zaterdag 19 augustus

2006 begint om 14.30 uur

en duurt tot ongeveer

16.30 uur. De leiding is

in handen van de

Zandvoortse kunstenares

Hilly Jansen en metassis-

tentievan Mirjam Engels

en Loes Sweerts. De toe-

gang is bedoeld voor kin-

deren vanaf 7 jaar en

wordt gratis aangeboden.

De middag staat in het

teken van de expositie in

de Lokale Kerken 'licht

Loes toe'. Opgeven kan via

tel. 5712863.

Stortbuien treffen Zandvoort
Het is al weer een tijd geleden maar afgelopen weekend was

het weer raak: Pluvius regeerde over Zandvoort met als gevolg

ondergelopen straten, huizen en kelders als gevolg van stortbui-

en. Op de Koninginneweg en in de Wilhelminastraat werden

zelfs de putdeksels omhoog gedrukt en op het Friedhoffplein

ontstond een gat ter grote van een personenauto. Een geluk bij

een ongeluk is dat er al een groot gedeelte van het riolerings-

systeem van onze badplaats al is vervangen. Toch sprak de

gemeente slechts van "beperkte overlast".

Dat gedeelte, van voornamelijk

het lager gelegen centrum, had

dan ook veel minder last van de

overvloedige neerslag. Toch

was het gedeelte achter het

Gemeenschapshuis, van ouds-

heraltijd al de klos, nu weereen

klein rampgebied. Het wordt

dan ook tijd dat er haast

gemaakt wordt met de restvan

het centrum. Volgens het KNMI

is het niet uitgesloten dat er in

de toekomst veel meer van dit

soort wolkbreuken zal ontstaan.

Waterfietsen in de Haarlemmerstraat

Stratenveger doet zijn werk op de Burg. v. Alphenstraat

'Stralend Zandvoort' meldt de poster

Een overvolle vijver in Park Duijnwijk

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Visie Raadhuisplein

Na anderhalfjaar wordt de

politiek wakker gemaakt
door diverse publicatie's

in de media over het

toekomstbeeld van het

Raadhuisplein. In het kwar-

taalblad van Genootschap

Oud Zandvoort 'de Klink'

staan uitgebreid detekenin-

gen van het plan. Ook raads-

lid Gijsde Roode(CDA) heeft

in een brief aan het college

drie vragen gesteld.

Inmiddels heeft het college

met 'heldere' bewoording De

Roode antwoord gegeven,

"...ten aanzien van de moge-

lijke ontwikkelingen op de

locatie Kerkplein g/ga wordt

er op dit moment nog

gewerkt aan het in kaart

brengen van de mogelijkhe-

den. Tevens wordt gekeken

naar de financiële haalbaar-

heid, het College zal eind

2006 haar visie kenbaar

maken. Uiteraard zal bij de

uitwerking van de ontwikke-

lingen nadrukkelijk aan-

dachtworden besteed aan

de passendheid binnen de al

bestaande bebouwing in de

omgeving". Hoe klein cq.

massaal het 'passende'stuk-

je van de legpuzzel Raad-

huisplein eruit gaat zien

wordt inde brief niet toege-

licht. Het zal in ieder geval

een gepuzzel worden want

pleinen en open ruimtes

zouden, volgens het huidige

college, niet meer volge-

bouwd worden.

Doe de afvalrace

Een populaire fabel is dat

afval scheiden geen zin

heeft, want alles gaat toch

op één hoop. Het feit is dat

glas, papier, karton, GFT, klein

chemisch afval, textiel en

restafval allemaal apart

kunnen worden verwerkt,

wanneer deze gescheiden

aangeleverd worden. Alleen

bij de glasbak in de buurt

van Dirk van de Broek bij

het Schuitengat is de glas-

bak enige tijd geleden

vervangen voor een onder-

grondse glascontainer waar-

in slechts één stortopening

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

zit. Dus alle kleuren glas straat, Haarlemmerstraat,

komen daarin bij elkaar. De Koninginneweg) omhoog
fabel wordt hierdoor beves- gekomen, waarbij het weg-

tigd; het heeft geen zin om dek behoorlijk is beschadigd.

Omdat het 'bouwvak' is, kon

de gemeente waarschijnlijk

geen stratenmakers vinden

om de stenen op hun plekte

leggen. Dan maar de straat

(Koninginneweg) in zijn

geheel afsluiten. Gelukkig

Natte voeten

uw glas in 3 kleuren te sor-

teren.

GFT afval

Veel bewoners bewaren nog

braaf het GFT afval ge-

scheiden van huishoudelijk

afval en doen dit in de GFT zijn de straten inmiddels

containers. Zo ook de bewo- hersteld

nersvan het Fe nema plein,

maar na een incident op 2

augustus misschien niet

meer. Opdiedag kwam 'Van

den Heuvel totale bliksem-

beveiliging Haarlem' langs

op het Burg. van Fenema-

plein. Daar leegde dit bedrijf

de GFT containers. Het GFT

afval werd met een schep

in plastic zakken gedaan.

Vervolgens werd het huis-

houdelijk afval in de contai-

ners (die naast de GFT con-

tainer staan) gedeponeerd.

Het zou kunnen zijn, dat alle

afval naarde afvalverbran-

dingsoven verbrand wordt,

waarbij energie wordt

gewonnen. Waarschijnlijk

levert energie meer op dan

Foto: Chris Schotanus

Na een zonnige zomermarkt

viel maandag de regen met

bakken uit de hemel. De stra-

GFT-compost, relatief dure ten, omgeving dorpscen-

compost, omdat uit GFT
afval veel ongewenste zaken

moeten worden gescheiden.

Wellicht is het logischer en

worden er nog meer afval in-

zamelingkosten bespaard

als de GFT containers bij het

Fenemaplein worden weg-

gehaald.

Hemelwater

Door de regen van vrijdag jl.

zijn de putdeksels weer in

diverse straten (Brederode-

trum, veranderden weer in

stinkende slootjes met drij-

vende afvalcontainers, rond-

dobberend vuil en dansende

putdeksels. Fietsers en auto's

ploeterden door het water

en bij menig geparkeerde

auto kwam het water tot

aan het portier te staan. Op
de gemeentelijke website

vindt men dat er in de afge-

lopen jaren flink is geïnves-

teerd in de verbetering van

de riolering en de afvoer van

hemelwater. De Zandvoortse

belastingbetaler die, via

de hoge rioleringsheffingen,

de verbeteringen aan het

riool mee financiert, heeft

waarvoor zijn geld gekregen.

We hebben geen waarvoor

ons geld gekregen maar
wel natte voeten en onder-

gelopen kelders! Het wordt

tijd om de putten goed

schoon te maken, daarvoor

betalen we toch ook onze

rioolbelasting.

Oi
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CENSE n
LINGEN

Tel 023 -5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.nl

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

He-t I even is ei- om
ont-4ekt te wohjen!

PoiHIjKn• Bij slecht en mooi weer
is het genieten van

zee en zonsondergang.

J GPOGn Probeer ons systeem

* gewoon uit. Eten wordt altijd

ji^Zflidiwr aan tafel uitgeserveerd.

^\ Tel.: 5716994

Foor v/ees - en
visspecialiteiten

9 Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen

(023) 5717580 Zandvoort

ggt u verrgssen pi|

^JqnPqXl op bet ngtu re Istrgn

NI EI/WbUGANPATI;

DE SCHILDERCOACH.
Tel.06-16814617 (zie ook www.deschildercoacb.nl)!

Aangeboden: creatieve workshops met

verschillende thema's.

Schilderen, tekenen en boetseren op het strand

met de zon als inspiratiebron en het geluid van

de zee als achtergrond muziek.

Door middel van kleur, vorm en lijn ont-dekt u

de kunstenaar in uzelf!

Wegens groot succes:

nu meerdere (batba)yogalessen voor beginners en

gevorderden

Zaterdag en zondag 10.30-11.50 en 1730-18.30

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag DaQVJS

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub msritime

Info:

023.57124-60

06.54-270763

g3<®g3npgti.nl

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

WWW.g3np3ti.nl

Politiek Interview met raadslid SP

Willem Paap
Nadat SP lijsttrekker Ingrid de

Leeuw wegens een verhuizing

naar het zuiden des lands uit

de partij stapte, was het niet

meer dan logisch dat Willem

Paap haar zou opvolgen.

Ondanks dat de raad met

reces is, is Paap druk bezig om

enkele voorstellen aan de raad

uit te werken. "De politiek

houdt me zeker dagelijks

bezig, of de raad nu in reces is

of niet," glimlacht Paap.

De echte Zandvoorter Paap voel-

de zich vanaf begin af aan al

aangesproken door de SP. "Vooral

op landelijk gebied trok het pro-

gramma van de SP mij aan. Ik

ben toen ook lid geworden van

de partij. Al snel ga je in je eigen

woonplaats kijken of je daar ook

iets kunt betekenen. De landelij-

ke politiek staat toch ver van je

af en plaatselijk kun je veel meer

betekenen", aldus Paap.

Vier jaar geleden is het balletje

gaan rollen. Na een vergadering

bijgewoond te hebben van de SP

in Haarlem, is besloten om ook

een SP in Zandvoort op te rich-

ten. De afgelopen verkiezingen

heeft de SP 1 zetel gehaald, wat

enigszins teleurstellend was.

Ondanks dat laat Paap zich niet

van de wijs brengen en is hij druk

bezig met het uitwerken van

voorstellen.

"Op dit moment ben ik bezig

om een initiatiefvoorstel in te

dienen over computers die ik

beschikbaar wil stellen voorde

minima in Zandvoort. Om de

vijfjaar worden computers van

de gemeente Zandvoort ver-

vangen. Deze computers zijn

nog helemaal niet afgekeurd en

kunnen net zo goed nogjaren

gebruikt worden." De voorgaan-

de keren dat de computers van

de gemeente vervangen wer-

den gingen deze naar andere

doelen, bijvoorbeeld de

Zandvoortse basisscholen. "Op

zich is daar niets mis mee, maar

ik zou het een goede zaak vin-

den als deze pe's nu naar ande-

ren gaan", licht Paap zeer rustig

toe in Café Neuf

Momenteel bekijkt hij in hoe-

verre dit voorstel te realiseren

is. De opslag moet geregeld

worden, een plaats van uitgif-

te en nog wat andere zaken. "Ik

dien het pas in op het moment

Rekreade succesvol afgesloten

Afgelopen vrijdag was het weer Santekraampje. Een ieder weet

dan dat de Rekreade er weer opzit. Negenendertig jaar gele-

den is men begonnen om kinderen van Zandvoorters en hun

gasten in de zomer twee weken te vermaken. Het initiatief ging

uit van de gezamenlijke Zandvoortse kerken en werd een door-

slaand succes.

Omdat hetvrijdag nog regen- ten om Santekraampje binnen

achtig was, werd al snel beslo- te doen en wel in het gebouw

dat ik weet dat alles mogelijk

is en te realiseren valt. Je moet

geen halve plannen indienen,

daar heb je niets aan. Eerstalles

uitzoeken, dat is altijd het

beste", beredeneerd Paap.

Op de vraag wat de Zand-

voortse bevolking nog meer

van Paap en de SP kunnen ver-

wachten is hij kort maar krach-

tig. "Zandvoort moet opge-

waardeerd worden. Ik woon
hier al 49 jaar en zie dat

Zandvoort niet meer de allure

heeft van vroeger. Natuurlijk is

ons dorp in eerste instantie een

woonplaats, maartoerisme is

ontzettend belangrijk. Zand-

voort moet meegaan met de

tijd, dat vind ik erg belangrijk".

Wat betreft de grote projecten

hoopt Paap dat er nu eindelijk

schot in de zaak gaat komen.

"Ik hoop dat het project mid-

denboulevard echt van de

grond komt, dat het Louis

Davids Carré een goede inves-

tering zal zijn voor Zandvoort

en natuurlijk dat de voorstel-

len die SP indient aangenomen

worden doorde gemeenteraad.

Want de SP staat niet stil.

Inmiddels is Paap nog met een

ander idee bezig, maar daar

komt hij pas mee als het

zomerreces voorbij is en het

idee goed uitgewerkt is. "We
zijn dan wel een kleine partij,

maar we laten van ons horen!"

zegt Paap vastberaden en met

een grote glimlach.

van Pluspunt. Het heeft de pret

absoluut niet gedrukt want
het was gezellig druk en de

kinderen konden allerlei acti-

viteiten doen. Ook voor de

inwendige mens hadden de

medewerkersvan de Rekreade

gezorgd.

Omdat de Rekreade komend
jaarveertig jaar bestaat, wil het

bestuurgraag met personen in

contact komen die nog herin-

neringen en anekdotes hebben

over de afgelopen negenender-

tig keer. Van de zaken die bin-

nen komen willen ze dan een

boek laten maken. Neemt u via

email contact op met:

rekreade2005@gmail.com of

met Maaike Cappel via

tel: 5712999.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

beachXc lubTIEN
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-5250 2583

Meer dan 50 millimeter in korte tijd

Bijna triomfantelijk werd erop de internetsite van ons door-

gaans nogal behoudende nationale weerinstituut te de Bilt

melding gemaakt van een waarschijnlijk dik twee graden te

warme augustus, enige weken terug.

Niet heel verwonderlijk dat de

Koninklijke hier gewag van

maakte, want een tamelijk

betrouwbare weerregel geeft

aan dat na een zeer warme
julimaand augustus ook dik-

wijls te warm verloopt.

Kennelijk geldt deze stelregel

voor 'normale' zomers, want

anno 2006 gaat het verhaal

totaal niet op, maar dit is dan

ook geen normale zomer. Een

recordwarme julimaand die

wordt gevolgd door een uit-

zonderlijk natte en te koele

augustus is eigenlijk nog nooit

vertoond. Kennelijk krijgen we
nu de rekening gepresenteerd

van de absurd warme voor-

gaande maand. Het nog altijd

te warme zeewater is hier

goeddeels debet aan en dit

dan vooral in combinatie met

telkens opvallend koele lucht-

aanvoer vanuit west tot

noordwest.

De zware neerslagen waren

ook afgelopen maandag niet

van de lucht. Diverse delen van

Zuid-Kennemerland liepen

onderen de neerslagsommen

waren indrukwekkend met in

Haarlem en richting Zandvoort

soms meer dan 50 millimeter

in luttele uren! Sedert 1981

kwamen dit soort zondvloe-

dachtige hoeveelheden slechts

vier keer voor in het gebied.We

kennen de 'vertrouwde' beel-

den van decimeters water in

het dorp (en op de Kost-

verloren) na zulke mammoet-
buien. De ronduit koelefase is

nu even voorbij, want deze

week komt de 24-25 graden -

tijdelijk- weer in zicht.

Stabiel evenwel wordt het

geenszins, want in een welis-

waar zwoele zuidelijke stro-

ming komen uiteindelijk

andermaal buien op Neder-

land af. Donderdag en vrijdag,

het weekeinde incluis, zullen

dus niet droog verlopen.

Waarschijnlijk is opnieuwveel

regen en wateroverlast moge-

lijk vanaf vrijdag, waarbij er

mogelijk enkele tientallen

liters water per vierkante

meter kunnen vallen in korte

tijd. Komende week lijkt het

weer iets op te knappen, maar

om nu te spreken van een

structurele weersverbetering

voert te ver. Al met al blijft

augustus een zorgenkindje,

hetgeen niemand eigenlijk

voor mogelijk hield eind juli.

Voortschrijdende warmte
immers was het parool!

De grillen dus van het

Nederlandse weer en zoals

oud-weerman Hans de Jong

van de NCRV altijd zei: "het

weer kopieert nooit"....

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

-*?" -*$ *%*

23-24 23 22 21

14 14 14 13

70% 80% 75% 60%

z.o. 3-4 zuid 3-4 zw. 3-5 wzw. 3-5
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Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

(jenakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

;il[Ul SI'JCIA.. in i;i.n

Caié Restaurant

Haltestraat 7 - 2042 LJ ZandvoortV Tel.: 023-57 166 31 /

TakJB Fjvg
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

SALSA BEACH TOUR
LICOR 43

LIVE PERCUSSIE EN EEN

LATIN DJ

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

VAN 19.00 UUR TOT 00.00 UUR

GRATIS ENTREE

hu

J.

K

Voor

gezelligheid,

lunch & diner

U' fftrtitf T^ff/e jLiit/-
f
rf

XerkpkmS

Mi 923-571 22*2,

*

^KlppGtftafj
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

M

Mie nori5l!

Heineken's

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

ASIftM SEEL1GHTS_.
4» ï

I

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kip Kerrie
(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

7*r

i

t
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Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig?

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht 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

Krant niet ontvangen?
UH'K.IS'1

VOORTS F

ivm vakantie bel vrijdagmiddag

18 en 25 aug. voor 15.00 uur

0251 - 674433

Rally gezien vanuit de camera-auto

exclusief verslag voor de Zandvoortse Courant
De karavaan heeft haar eindbestemming bereikt. De Amsterdam

- Beijing Rally doorkruiste vijftien landen op twee continenten.

Op 13 augustus zijn de Nederlandse avonturiers aangekomen

in de hoofdstad van China. Exclusief voor de Zandvoortse

Courant gaf Cees Ceursen van de Zandvoortse slipschool regel-

matig zijn belevenissen door.

bewerkt door

Ton Timmermans

Voor dag 22 stond 'maar' 385

kilometer op het programma.

"De karavaan startte op een

hobbelige zandweg. Later op

de dag maakte de cameraman

prachtige beelden van auto's

gehuld in enorme stofwolken.

Geweldig als tv-beeld, maar

voor de coureurs een hel". Op
de zondag voerde de route van

770 kilometer vrij probleem-

loos naar de tussenstop

Lanzhou.

Op dag 25 trekken de

Nederlanders voor dag en

dauwvia een superbrede brug

over'The Yellow River'. Ook nu

voerde de weg door de Gobi-

woestijn;een enorme, overver-

hitte zand bak. "Vandaag valt

die mee: 'slechts' 32 graden

Celsius, door de enorme lucht-

vervuiling van de Chinese

industrieën. Nu begrijp ik ook

die monddoekjes die iedereen

draagt" zegt Geursen. In de

stad houdt de politie de weg
voor de karavaan open, zodat

ze de dagfinish snel wisten te

bereiken. "Er staan massa's chi-

nezen die ons als buitenaard-

se reuzen bewonderen en foto-

graferen."

Dag 26 begon met een benau-

wende, vochtige hitte. Net

toen de auto's door een sme-

rigstinkend kolenwingebied

rijden, begon het te regenen.

Overal stonden mensen te

zwaaien en 'dat gekke zooitje

Hollanders' uitbundig begroe-

ten. "Als we dag 27 vertrekken

zien we vrouwen de weg
vegen (!) en het gras in de

plantsoenen met een schaar-

tje knippen"zegt Cees verwon-

derd. De Europeanen werden

gezien als buitenaardse

wezens en van top tot teen

bewonderd. "Die chinezen vra-

gen ons zelfs wat we zoal

eten!"Achter keurige muren

langs de weg lagen ontelbare

sloppenwijken verborgen.

Weer werden de Hollanders bij

het hotel begroet door drom-

men nieuwsgierige, maar har-

telijke chinezen.

De laatste etappe naar het

einddoel. Halverwege kreeg de

karavaan weer de onvermijde-

lijke politiebegeleiding. In

Bad al ing stonden al veel fami-

lieleden en sponsoren in de

motregen op de race-helden te

wachten. Het was een fantas-

tisch welkom met veel emoti-

onele momenten. De camera-

wagen reed snel door naar

Beijing om de aankomst op

het eindpunt vast te leggen.

Eindelijk kwamen ze dan aan

op het'Plein van de eeuwige

vrede' met op de achtergrond

de'Verboden Stad'. Gelukkig

was er al een vergunning gere-

geld om te mogen filmen. Toch

kreeg de filmploeg helaas niet

veel medewerking van de alom

aanwezige politie. "Dat we 'vrij'

doorChina hebben mogen rij-

den was al zeer uniek"weet

Cees Deursen en besluit:"Met

deze bizarre trip doori5 landen

hebben we kunnen constate-

ren dat we het in Nederland zo

slecht nog niet hebben."

Top Thuiszorg: topteam voor topzorg

Het in Zandvoort gevestigde bureau voor zorg, Top Thuiszorg,

is al weer vier jaar bezig topzorg te leveren. Alhoewel het een

particulier bureau is, heeft nog geen patiënt de afgelopen jaren

uit eigen zak hoeven bijbetalen.

Het bestaat uit een team van

gemotiveerde verpleegkundi-

gen en verzorgers, die hun

diensten aanbieden in dever-

zorgende sector. De inzet is om
door kwaliteit, respect en aan-

dacht voor hun cliënten, ver-

betering te brengen in de situ-

atie en wel in de huiselijke

omgeving. Omdat het een

klein team is, ontstaat al snel

een goed, persoonlijk contact,

ledere cliënt heeft een klein

persoonlijk team van verzor-

gers waardoor er snel op de

eigen situatie van de cliënt kan

worden ingespeeld zoals de tij-

den die de cliënt wenst aan te

houden. Voor problemen en

calamiteiten is 24 uur perdag

een medewerker aanwezig.

Een iedere die recht heeft op

thuiszorg kan die bij Top

Thuiszorg 'inkopen'. De in-

dicatie van het CIZ kan

worden omgezet in een

Persoon Gebonden Budget

(PGB). Hierdoor komt een geld-

bedrag vrij dat kan worden

gebruikt voor de thuiszorg

via het Zandvoortse bureau.

De gedachte dat particuliere

zorg duur is en dat er flink

moet worden bijbetaald uit

eigen portemonnee, is niet

waar! Nog niemand heeft

ooit bijTopThuiszorg uit eigen

zak hoeven bijbetalen. Indien

u nog geen indicatie heeft

maar wel denkt zorg nodig te

hebben, kan Top Thuiszorg

u met de administratie helpen

zodat ook u een PGB krijgt.

Meer informatie: Annemarie

Hijner, tel: 023-5714635 of 06-

52022639.
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Toerist van de week

w
Ĉircuit grootste trekpleister

Waar vind je toeristen tijdens eeuwigdurende regenbuien? Niet

op het strand of op de boulevard natuurlijk. Zelfs het dorp ziet

er verlaten uit. En op de camping kom ik zelf liever niet wan-

neer het met bakken uit de lucht komt. Het noodplan werd

Center Parcs. Daar zijn volop toeristen te vinden! Zoals de fami-

lie Rolleman.

door Stephanie Vork

Moeder Caro, vader Jan, doch-

ter Nicole en familievriend

Kevin komen uit Vinkenbuurt,

gemeente Ommen. Caro doet

de administratie van een auto-

schadebedrijf en Jan is beton-

boorder in het dagelijks leven.

Ze verblijven een midweek in

Park Zandvoort. Dit is alweer

de vijfde keer dat zij naar

Zandvoort zijn gekomen om
hun vakantie te vieren. Het

bevalt ze blijkbaar. Als ik vraag

wat ze nou zo leuk vinden hier,

zegt Caro dat de grootste trek-

pleister eigenlijk het circuit is.

Vooral de mannen zijn gekvan

racewagens. Ze nemen altijd

even een kijkje op het circuit

park. De familie Rolleman komt

zelfs in oktober alweer terug

naar Zandvoort voor de veel-

belovende Ai Grand Prix Series.

Jan en Caro hebben gelukkig

al kaartjes en een verblijfplaats

kunnen regelen.

"Naast de liefde voor het cir-

cuit", vertelt Caro,"komen wij

hier graag onze vakantie vie-

ren vanwege het strand." Het

liefst komen ze dan bij

Strandpaviljoen 26.Maarja,

wat te doen als je net in zo'n

week terecht komt met voor-

na mei ijk regen? "Oh, wij ver-

maken ons wel hoor! Dan

gaan we zwemmen of bow-

len. Er is genoeg te doen." De

familie Rolleman lijkt zich

hierover geen zorgen te

maken. Ze weten dat wanneer

je in Nederland opvakantie

gaatje nooit zeker over het

weer kunt zijn. Caro is erg

enthousiast over Zandvoort

en ze zegt dat ze hier niks

mist. Maar dochter Nicole

kent haar moeder goed en

verbetert haar."Mam,je mist

wel iets als je hier bent:

Alfa bier!" Ja, dat was waar.

Haarfavoriete Limburgse bier

heeft Caro nog nergens in

Zandvoort kunnen vinden.

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Met een Zandvoort Pas

wordt winkelen, uitgaan en

eten in Zandvoort wel

heel aantrekkelijk
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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CNG Grsirp

Samenwerken aan rendement
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Na voedselbank nu ook kledingbank
De huidige welvaart kent ook donkere randen. Voor

een groeiend aantal mensen wordt zelfs het kopen

van 'normale' zaken een nijpend probleem. Dat geldt

niet alleen voor het dagelijks voedsel, ook de aan-

schaf van nieuwe kleding is voor veel mensen pure

luxe. Nadevoedselbanken blijken nu ook de kleding-

banken in een groeiende behoefte te voorzien.

In het Midden-Lim- (eerste) subsidie van

burgse Maasbracht is

sinds i januari van dit

jaar de Kledingbank

Limburg officieel van

start gegaan. Initiatief-

de Provincie gekregen.

Ook de Provinciebestuur

Noord-Holland kent een

eigen subsidieloket. Net

als de Voedselbank

nemer Ron Verhees hoopt voorziet de kledingbank

dat er in iedere provincie in de levensbehoeften

een dergelijke 'winkel' van een groeiende groep

komt. Voor degenen die minima. De winkel in

een soortgelijk actie wil-

len beginnen heeft hij

een kant-en-klaar stap-

penplan klaar liggen. In

Limburg heeft de eerste

officiële Kledingbankvan

Nederland onlangs een

Maasbracht werkt nauw
samen met de voed-

selbanken in de provin-

cie. Zo wisselen zij onder-

ling kennis uit en wordt

ookwel kleding verstrekt

aan de'voedselbankklan-

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

www.autobddrijfEandvQort.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mantagediensf

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 13

Mcnroga rotgans PcjJrtin Kawmaffc Vsilig Wonen
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ten'. "De armoede
onderde bevolking

is schrikbarend"

meent initiatiefne-

mer Ron Verhees. "De

kledingbank moet het

hebben van giften". De

'winkel' richt zich op

personen die niet over

voldoende financiële

mogelijkheden be-

schikken om zelfstandig

te voorzien in eigen

kleding en schoeisel. De

kledingbank is alleen

op afspraak te bezoeken.

Op die manier wil de

stichting de winkel laag-

drempelig houden. Ook

hoeven klanten niet

bang te zijn te worden

geconfronteerd met
andere klanten.

Kledingbank Limburg

start een proef met

mobiele inzet om nog

meer gemeentes te

bewegen hun cliënten

gebruikte laten maken
van Kledingbank Limburg.

De drempel reiskosten

wordt op deze wijze vol-

ledig weggenomen.
Inmiddels zijn er meer-

dere van dergelijke win-

kels in het land, waaron-

der de provincie Noord-

Holland. Een landelijke

organisatie van kleding-

banken is er (nog) niet,

wel zijn er allerlei regio-

nale initiatieven. Zij

onderhouden een geza-

menlijke website, waar

alle bekende Kleding-

banken staan vermeld:

www.kledingbank.nl

1 Jet &Henk
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Bloem &
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Het is weer zover!

De Lip en medewerkers gaan

er weer even tussenuit.

De winkel en koffiecorner

zijn gesloten vanaf

22 augustus tot en met
12 september

^1

{
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De

L

vakantiebestemming is bekend.

Het is er lekker warm
'Wij gaan naar

Versteege's IJzerhandel

Pakveldstraat 19

hoek LIPPLEINTJE

P.s. Ons filiaal in Uganda is

gewoon geopend

Drukbezocht KunstPodium succesvol verlopen

Middelpunt en aandacht-

trekker was de 'Stepp Inn'.

De felrode stoelen zorgden

voor een uitnodigende sfeer.

Afgelopen zondag was door

de Beeldende Kunstenaars

Zandvoort (BKZ) het zonover-

goten Casthuisplein omge-

doopt tot KunstPodium. Rond

de stands van de ruim 35 beel-

dende kunstenaars heerste

een sfeervolle bedrijvigheid.

Onderdeel van het zeer druk-

ke Zomermarkt festival was

het KunstPodium op het Gast-

huisplein. Op initiatief van de

Beeldende Kunstenaars Zand-

voort werden in diverse stands

kunstwerken getoond. De pre-

sentaties stonden gegroepeerd

rond een groots opgezet

kunstproject 'Stepp Inn'.

"Het is hier een oase van

Kunsten". "Spannend! Wat gaat

hier gebeuren?" Het kille en

kleurloze Gasthuisplein had

voor de gelegenheid een vro-

lijk aanzien gekregen. Het

loodgrijze grind van de 'bak'

naast het museum was opge-

fleurd met een vijftigtal knal-

rood geverfde stoelen in alle

mogelijke vormen en maten.

Door de rode schoenen die er

voor stonden, leek het alsof er

zojuist iemand uit de stoel was

opgestaan en daarbij zijn

schoeisel had achtergelaten.

Zowel het uithangbord met de

woorden'Stepp In n' als de han-

gende stoelzitting met witte

schoenen-klomp, waren en

bleven raadselachtig. Zoals

meestal met Kunst de bedoe-

ling is, riep ook dit project meer

vragen op dan het beant-

woordde. Hoe dan ook, het

bizarre toneel bleek een dank-

baar onderwerp te zijn voor

talrijke fotografen en toe-

schouwers.

Open rond het KunstPodium

stonden stands waar kunste-

naars n iet alleen hun kunst-

werken toonden, maar ook op

aanschouwelijke manier ver-

telden over de wijze hoe de

werken tot stand komen. Zoals

de in brons gegoten werken

van Mieke Diekman uit

Arnhem die haar sierlijke beel-

*HL

den elegante namen geeft als

'Escape' en 'Pas de deux'. Veel

kijkplezier ook gaven de knap

gemaakte zijdesch Meierijen van

de Zandvoortse Nel Kerkman.

Uiteraard waren de leden van

BKZ prominent aanwezig.

Waaronder de nostalgische

foto's van Patricia Ramaer.de

dromerige schelp-schilderijen

van Mona Meier-Adegeest, de

ranke beelden van Mark Sjerps

en de fantasievolle objecten

van Ton Timmermans. Onder

de oude kastanjeboom ston-

den twee stands met een bij-

zondere vorm van Kunst: de

Kunst van het proeven van wij-

nen en ambachtelijk gemaak-

te hapjes. De dag werd niet

alleen door de warme zon

opgevrolijkt, ook de levendige

muziek van het Haagse duo

Slupp & Swamy was een lust

voor het oor.

Kunstpodium op Casthuisplein Foto: OvM Fotografie
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Utrechts Byzantijns Koor
in Protestantse kerk

In het kader van de Kerk-

pleinconcerten, die de stich-

ting Classic Concerts iedere

maand organiseert, treedt

komende zondag het beroem-

de Utrechts Byzantijns Koor

op. Dit koor, onder leiding

van dirigent Crogori Sarolea,

wordt algemeen als een van

de beste koren in dit genre

beschouwd.

De grondslag voor dit koor ligt

in de komst van Russisch

orthodoxe seminaristen uit de

Oekraïne die vlak na deTweede

Wereldoorlog een seminarie

in Culemborg stichtten. Het

koor van dit seminarie trad

in heel Nederland op maar

toen de seminaristen afgestu-

deerd waren en weer naar

de Oekraïne terugkeerden, viel

het koor uiteen. Omdat er na

het uiteen gaan steeds meer

vraag kwam voor optredens,

richtte de geboren en getogen

Oekraïner dr. Myroslaw Anto-

nowycz, op verzoek van mgr.

A.Smit, in 1951 een nieuw koor

op dat uit Nederlandse man-

nen bestond en in eerste

instantie de gezangen van de

Slavisch-Byzantijnse liturgie

ten gehore bracht.

In 1991 nam dr. Antonowycz

afscheid als dirigent en ont-

ving hij de zilveren medaille

van de stad Utrecht. Daarna

werd hij benoemd tot ere-diri-

Grogori Sarolea

gent van het Utrechts Byzan-

tijns koor. Hij werd in 1992

opgevolgd doorde Nederlander

Grigori Sergei Sarolea. Sarolea

is geen onbekende in Zandvoort

want vorig jaar dirigeerde hij

het Hoorns Byzantijns koor dat

in dezelfde kerk optrad.

Gezien de plaats die het

Utrechts Byzantijns Koor bin-

nen de Oekraïense gemeen-

schappen over heel de wereld

verworven heeft, mag men
stellen dat de veelgenoemde

term 'ambassadeurs van de

Oekraïense zangcultuur'er een

is waar het koor alsook dr.

Antonowycz en de huidige diri-

gent, Grigori Sergei Sarolea

trots op mogen zijn.

Het concert wordt gegeven

in de Protestantse kerk aan

het Kerkplein en begint om
15.00 uur en de toegang is

als altijd gratis. Wel is er na

afloop een openschaal collec-

tie voor de renovatie van het

beroemde Knippscheerorgel

van de kerk. De zaal gaat open

om 14.30 uur.

Twee kleurrijke schilders tussen de boeken

De beeldend kunstenaaren de colorist. Werkstukken van twee

uiteenlopende kunstenaars zijn gedurende deze maand augus-

tus te bewonderen in de bibliotheek. De schilderijen van Hans

van Pelt en die van Jan F. van Beelen hebben als overeenkomst

een montere, expressieve uitstraling.

recensie door

Ton Timmermans

De vrolijkheid straalt je tege-

moet. "Tekenen en schilderen

is spreken met potlood of pen-

seel", verklaart Hans, "Je schrijft

als het ware een brief". Aan de

wanden hangen schilderijen

waarvan de kleurenrijkdom je

tegemoet spat. Bij nadere

beschouwing valt van beide

schilders de losse, gedurfde

penseelstreken op. De levendi-

ge textuur geeft de voorstel-

ling een extra dimensie.

Duidelijk is aan het werk van

Hans van Pelt te zien dat zijn

ware liefde eigenlijk bij het

tekenen ligt en dat hij de

wereld met een knipoog

bekijkt. Terwijl Van Beelen zijn

verfstreken met krachten met

een zekere felheid op het doek

zet. Ondanks de verschillen

vullen de werken van beide

kunstenaars elkaar prima aan:

de uiteenlopende vormen ver-

sterken elkaar. Het kleurge-

bruik, de verfstreken en het

coloriet liggen in eikaars ver-

lengde.

Hans
Dat het hart van Hans van Pelt

bij de cartoon ligt, blijkt niet

alleen uit zijn cartoon-achtige

olieverfschilderijen, maar ook

uit een schertsende titel als

"The Fortune Teller". Op dat

doek figureert ondermeer een

papagaai met op de voorgrond

een huiselijke, helder schijnen-

de schemerlamp. Het schilde-

rij "Sutterdaynight" geeft een

cafétafereel weer, aangekleed

in de nostalgische sfeer van de

Kronkelverhalen uit de jaren

zestig.

Jan

Kunst is zijn lust en leven.

"Tijdens mijn vroegere werk in

de architectuur ging ik al naar

de kunstacademie"vertelt Jan

van Beelen. In zijn figuratieve

schilderijen weet de kunste-

naar de drie dimensies met

natuurlijke, vlotte verfstreken

neerte zetten. Het aspect diep-

te ontbreekt jammer genoeg

bij de abstracte schilderijen.

Maar de volle, stevige verfstre-

ken maken dit gemis weer

goed. Ten opzichte van zijn

mede-exposant gebruikt Van

Beelen gedempte kleuren, iets

waardoor beide kunstenaars

eikaars werk in kleurkracht ver-

sterken.

Bezoeken
Duidelijk blijkt dat beiden de

ku n st va n h et o bse rve re n ve r-

staan en hun waarnemingen

om kunnen zetten in beelden

die wat te melden hebben.

Hans rechtstreeks vanuit het

dagelijks leven en Jan vanuit

de wis kunde. Jammer genoeg

ontbreekt er in de zaal enige

documentatie of toelichting op

papier. Een bezoek aan de

expositie in de bibliotheek is

zeker aan te bevelen. De ten-

toonstelling is te zien tijdens

de openingsuren van de bibli-

otheek aan de Prinsesseweg

en duurt nog tot en met eind

augustus.

tik £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week ZandvoortPas

Donderdag 17 - t/m woensdag 23 augustus

Vers cecrillde kippen

2 stuks €8,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
blij boahlng van uw vakanüe!
Afcwn mor Zamhwrl PW heudft*.

Vraag «rik wonmnliri
Grote Kndil 1\ <KAJV7lïWÖ

1-ondïooruSitM-rv.oarl.rt

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
immiiimmi
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

'L:- r ' * i"""

Laü.uft«4lcTdt|

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

**DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe
artikelen binnengekomen

Alles voor in en om het huis

KoeneC/eanfng Servies *£&

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^
www.koenecleaning.nl

bloemen aan icc
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

B
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Tweede sleutel halve prijs!

• SCHOENREPARATIE
• GRAVEERSERVICE
• LEDERWAREN
• KOFFERS
• SLEUTELS
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00

za 8.30-17.00 uur

ZandvoortPas

ook in Benidorm

Mevrouw Vleeshouwers had

tijdens haar verblijf in Spanje

veel profijt van haar

ZandvoortPas 'Big Shopper' tas,

die zij gratis bij de aanschaf

van haar ZandvoortPas

had gekregen.

FOTO MENHQ GORTER
An«kKg tn Og>i#« U#™»G k*n h«( ««Ti»!

Gratis
Een wegwerpcamera i wv mm-

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Oma Kwn» - Zmtoen > Tri Qïl STUnOQ
«undjg t/m ttm tf f vwTV jgw

www. fülomcnr ogor te r.n I

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

IJzerhandel
Zantvoort

j4i Mini ^** *£ i*+* T""

Voor Pashouders

t/m eind september:

10% korting op graveerwerk

Swaluc&traoT 7 2042 KA Zandvoort oaa - S7 114 ifl

emende
>ed rijven

(in alfabetische

volgorde)

GEERLING
Banden en accu service
7 dagen per wRnk!

aCCUService 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

Elke
zondagavond

NG New Man Casual
10% korting op de nieuwe zomercollectie

voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

ili
EETC^rE

De Heeren

ZEESTRAAT JU,

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU?,-

MaaritJa^ I. 'm Vrijdag

rlk'l ZA-YDVIMHtTTAS

(>23-r>7:i4oni

3-Ceatfter
Aanbieding voor pashouders

2 halen = 1 betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

LfÏÏÏqRl
Onder het genot van o.a.

een Guinness, Kilkenny

of Strongbow!

Op vertoon van
Zanclvoort-pas

2de drankje
gratis!

Haltestraat 44
(023)5716816

MMii-UJiiiJi
lJJL

10% korting op de

dagspecials op

het krijtbord in

CïrcLes Restaurant.

Gasten van CïrcLes

Restaurant hebben

altijd gratis entree.

ZitidvtKrl, lm maait! qvLiM)i>iih«id om uit k- ud.m, flpLLANu"'
r*hiMP

I mépi |»,>B]| lil hl i |.ij»- v/,- ilr l-r.l -J-iI ij hpF y»!i!ij i ti ulilnUitr tp| Jikh ir .» I i»i

ijen. rïU«r .dd' p^i-ïi'i-, f jr * Piind/DDilK tvrvl ir 1 bon pn dttixh
L'r.'r «1 f 1-i'iH.J'j 1d fftrTt! in dKfiliLrr Kfli. AfWfitlfll H.gj-ntfmt. Hiri41l»i.1.*i''t ,

pl

LK
|
j-ji pn qd |i -jp iri"iir«Rï Jïii" iiPrcËL' I I

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear-Crofe/Ooc/jf

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

„erzorginge..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 $740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout -

Thorbeckestraat



Voor alle

ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

3
< •;-?«• i

Raadhuisplein 1

Maand augustus op

vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

keuze

Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14 '50 P-P-

G reeven

X\fl Makelaardij o.g

J~ io% korting voor

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand augustus:

10% korting op
zonnebrillen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

TakB FiveÉtHWIMé
Voor de ZandvoortPashouders

Seizoenkaart ligbedden
van € 95,- voor € 85,-

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

UKjXJ

fNjaYjTHLniim,
In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee

€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit

Bel 06 -48 111 666

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

& FOTOGRAFIE
KKKLTJUIf i - EWNEUENTEU - MKTRETTEtl

2fl % korting op portret-

en ge-zinsreportage

E ma i L

i

r.faWvd ei i fui .•j-jt **vr r I

V.'vVW.QVMFÖTOöR AFIE.NL

pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
• gratis cadeautje

, voor pashouders

&B ^/jncbende Strandweg f

^•eerover 7*k foijj 57? 87 40

bijsondvra (Viürtiftr irt fa**M

ijïï^jrtfciy

WWW.ZAMOV

poiïkcunr

_ TT7-TJT

Kom weer in balans met Herbalife.

Gewichtsbeheersing met maaltijdvervangers EN Chinese kruiden

Geen consultkosten.
Pashouders: gratis doos heerlijke proteïnerepen

bij startersprogramma.

BekAdèle Schmidt. 0622249100 / 0235737267
Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl

'jSL WOK PALACE
Voor de Pashouders: De hele maand augustus

alle kinderen t/m 11 jaar gratis mee-eten!
of

Bij 4 volwassenen gratis 1 fles huiswijn
naar keuze

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

_ Voortaan dinsdags gesloten

l Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
I Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

FAntV
Aanbieding:
io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

k

1 "*'\i: 1
Bij 10 keer

een diner,

gratis

L overnachting in

mk ui ü Hotel DanzeeVft U. <U-.LV 771! Wm

TTÜ ~& voor Zandvoort

t^vT5! 1 Pashouders.

Stft>Lights

Iemand bedanken,

feliciteren of

verrassen?

Zet hem/haar

eens in de spotlights!

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-

Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

ZandvoortPas bij Bruna Balkenende
Bruna hanteert ander systeem voor aanbiedingen

Bruna Balkenende aan de Grote Krocht, heeft een ander sys-

teem van aanbiedingen voor de ZandvoortPas. De vorige week

hebt u kunnen zien dat een tweetal bedrijven 5% korting geven

op hun hele assortiment. Sjaak Balkenende kiest voor het per

maand aanbieden van de kortingen.

^ ~T
0/Ah.DVCMRT

DEELNEMER

In eerste instantie was

Balkenende de mening toege-

daandateromdezes weken
een andere aanbieding moest

kom en. Toen hij dat echter drie

keer had gedaan, was hij toch

niet echt tevreden. Hij veran-

derde de cyclus in maandelijks

en is nu helemaal tevreden.

Bij Bruna Balkenende krijgt u

op vertoon van uw Zandvoort-

Pas in de maand augustus

maar liefst 15% korting als

u een van de vele, misschien

wel honderden, tijdschriften

koopt. Die korting is natuurlijk

lekker meegenomen want
een beetje tijdschrift is nu

niet bepaald goedkoop. Van

iedere euro krijgt u dus €0,15

terug!

De komende maand zal de

aanbieding bij Bruna Balken-

ende zijn: 20% (!) korting op

alle wenskaarten. Ook het

assortiment wenskaarten bij

Bruna is zeer uitgebreid. Voor

alle denkbare gelegenheden is

er wel een kaart tegenwoor-

dig. Als u dus in het bezit bent

van een ZandvoortPas, is het in

september een stuk aantrek-

kelijker om eens een keertje

extra een kaartje te sturen. Zo

wordt schrijven weer leuk en

een stuk persoonlijker dan het

sturen van een email of e-card.

Zoals u ziet is er in Zandvoort

altijd wel een gelegenheid om
uw ZandvoortPas te tonen.

Komende week zult u kennis-

maken met een bedrijf dat

weer een andere aanbieding

doet voor de ZandvoortPas.

Tot dan.

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

inde witte vla kjes in te vullen. De optelsom

van de vakjes staat in het donkere vlakje

naast de rij of boven de kolom. Indien u in

een donker vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan,

betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-

men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms

meerdere oplossingen mogelijk.

Oplossing Kakuro

week 2Q

3 4 5 7 4

9 2 1 9 5

8 e 7 4

5 3 8 4

7 1 2 1 2

8 2 2 3

^udoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en

met 9 komen maar één keer voor in de rijen,

één keer in de kolomen en één keer in de negen

vakjes van de 3x3 vierkantjes. De oplossing

wordt volgende week gepubliceerd.

5 9 2 1

1 8 9

1 6

9 8 2

2 4 3

7

8 2 1 7 3

5 6 3 7 2 1 4

Oplossing Sudoku

week 2g

8 2 9 1 7 4 3 5 6

5 1 7 3 8 6 2 9 4

4 6 3 2 5 9 7 1 8

1 3 8 4 e 7 5 2 9

7 9 4 5 2 3 8 6 1

e 5 2 8 9 1 4 3 7

3 8 6 9 4 5 1 7 2

9 4 1 7 3 2 6 8 5

2 7 5 e 1 8 9 4 3
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Dier van de week

Opa, een superlieve, maar Hij is bij de dierenarts achter-

vooral supergrote kater van 5 gelaten omdat hij is huis zou

jaar. Een schatje om te zien plassen. Hier doet hij dat niet,

maar ook een schatje van hij staat op blaasgruisdieet en

karakter. Het liefst zit jij lek- dat zal hij zijn hele leven moe-

ker in een mandje hier, om te ten eten. Dan is het probleem

kijken waar al die andere kat- opgelost. En het is een kleine

ten zich nou eigenlijk alle- moeite voor deze schattebol

maal druk om maken. Hij om hem alleen dat voer te

denkt, mijn tijd komt nog geven toch? Hij kan met ande-

wei! En daar heeft hij natuur- re katten en waarschijnlijk ook

lijk gelijk in, want wij knuffe- met kinderen omgaan en hij

len allemaal erg graag met wil graag een tuin. Wie voelt

hem. Je pakt hem op en je zich aangesproken, kom langs

kunt eigenlijk alles met hem
doen. Hij vindt het heerlijk

om gekriebeld te worden, een

echte knuffelkat dus.Waarom
zit deze superopa dan hier?

in de Keesomstraat 5 en maak

kennis met Opa!!! Open van

maandag tot en met zaterdag

tussen 11.00 uuren 16.00 uur.

Tel: 023-5713888.

Kijk voor meer informatie op:

www.dierentehuiskennmerland.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Pittige stamppot met raapsteeltjes, ham en
gebakken appel

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Bereiding:

Schil de aardappelen en kook ze

in weinig water met wat zout

gaar. Snijd de worteltjes van de

raapstelen en was de raapste-

len. Snijd de raapstelen wat klei-

ner. Snijd de gekookte en rauwe

ham in reepjes of blokjes.

Verwijder eventueel van de

pepertjes de pitjes en verkrui-

mel de pepertjes. Schil de appel

en boor het klokhuis er uit. Snijd

de appel in plakken. Maak van

de gare aardappelen met hete

melk een puree. Bak de plakken

appel in de margarine bruin.

Meng de raapsteeltjes en de

ham doorde puree en maakdit

pittig op smaak met de chilipe-

pertjes, peper en zout. Leg de

plakken appel erop.

Benodigdheden:

500 gr. aardappelen,

400 gr. raapsteeltjes,

100 gr. gekookte ham,

50 gr. rauwe ham,

1-2 gedroogde

chili pepertjes,

1 grote appel,

± 1V2 dl. halfvolle

melk,

15 gram (1 etl vloei-

bare) margarine,

peper, zout.

£>



ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

Young girl finished her

studies and is looking

for a job as receptionist

at a hotel

Call: 06-23234940
(Cora)

Ma rek

Onderhoudsbedrijf

Schilder- en timmer-

werk, stucadoren,

renoveren, tegelwerk.

Tel 06-23 101 T9 1

(Opa) HansCansner

75 jaar

Gefeliciteerd!!!

Rob, Nicole, Robin en

Jeanine

Rijksgediplomeerde

hondentrimster

komt bij u thuis,

volgens afspraak.

Tel. 5713368
(evt. voicemail inspre-

ken) na 18.00 uur.

BBO of Feest?

Huur een tap

va. €17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!

incl. bezorging

OHD Dranken bv.

Tel. 023-5738777

Superman Returns

Na een mysterieuze

afwezigheid van enige

jaren, keert Su perman

terug op aarde. Terwijl

een oude vijand hem
nog steeds van al z'n

krachten probeert te

ontdoen, ontdekt

Superman dat zijn grote

liefde Loïs Lane door is

gegaan met haar leven.

Maar is dit wel zo?

Ondanks deze ontgoo-

cheling wil Su perman

proberen weer nader tot

haarte komen, terwijl hij

intussen druk bezig is z'n

draai te vinden

in een maat-

schappij die

heeft geleerd

het zonder hem
te stellen. In

een poging de

wereld waar hij

zo van houdt, te

beschermen

tegen een grote

ramp, begint

Superman aan

een heldhaftige

reis op zoek naar verlos-

sing. De reis zal hem
naar de bodem van de

diepste oceaan tot in de

wijdste omtrekken van

het heelal brengen.

United 93

September n, 2001. Four planes were hijacked.

Three ofthem reached their target. This is the

story ofthefourth.

De film gaat over United De film laat zien hoe

Airlines vlucht 93 van 11 de passagiers beslo-

september 2001 die door ten hun leven op te

terroristen werd overge- offeren en hetvlieg-

nomen. De passagiers tuig te laten neer-

kwamen door gesprekken storten voor het zijn

via hun mobiele tele- bestemming kon

foons erachter dat and e- bereiken. De film zal

re vliegtuigen al in de de gebeurtenissen

torens van het WTC van de vlucht van 90 gemaakt met de vol led i-

waren gevlogen en dat minuten realtime weer- ge steun van de families

hun vliegtuig op weg was geven, opgenomen met van de omgekomen pas-

naar Washington D.C.... handheld cameras, en is sagiers.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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1

1

3
1

1
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1
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1

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam ...

UwZandvoortpas nr.

.

Telefoon.

Filmprogramma
17 t/m 23 ïmsiusuis

Zandvoortse Courant • nummer33 • 17 augustus 2006

fe

.-***
&m<? Ram

•^T 2i mrt. - 2o apr.

Financieel is het nog even oplet-

ten, maar in vriendschap en liefde

heb je meer succes. Een reisje aan

het einde van de week? Goed idee!

Op je werk is tact belangrijk.

Daarmee krijg j e meervoor elkaar

dan met botte eerlijkheid.

t^r^ Stier

T^ 2i april - 20 mei
Alsof je al je energie hebt opge-

spaard! Verantwoordelijkheden

thuis lijken idealen op je werk

tegen te werken. Je wilt andere

doelen of hebt nieuwe plannen.

Als je eerst orde op zaken stelt

metjezelfen met thuis, kunje

daarna beter werken aan je toe-

komst.

Tweelingen

2i mei - 20juni
Doorte veel nieuwe of onverwach-

te zaken opje pad kom je nauwe-

lijks aan thuis of jezelf toe. Toch

werkt het wel positief: je zelfver-

trouwen neemt toe, zodat je aan

het einde van de week wel tijd

hebt voor je lief. Dan kunje de toe-

komst overdenken en bespreken.

Leeuw E Boogschutter ' "
ar. vï 21 juli -22 auq. 21 nov. - 21 dec.

*W
Kreeft

2ijuni - 22juli

Voorzichtigheid in geldzaken blijft

geboden. Lenen aan vrienden

zorgt voor teleurstelling, behalve

bij duidelijke afspraken. Het is wel

een gunstige tijd om te investe-

ren in een huis. Van machtsspel-

letjes op je werk trek je je steeds

minder aan.

Leeuw

23juli - 22 aug.

Metdejuistepartnerwiljewel

een gezinnetje vormen! Wees

selectief bij het kiezen van de juis-

te partner.Je wilt zoveel datje ook

tijd nodig hebt voor je persoonlij-

ke ontwikkeling. Pakje kansen. De

komende tijd worden je groeimo-

gelijkheden geboden.

Maagd

23 aug. - 22 sept.

Deze week straal je. Prettig, want

je bent eigenlijk wel toe aan een

beetje rust. Neem geen overhaas-

te beslissingen. Verliefd zijn is leuk,

maar heeft gevolgen als je ermee

doorgaat. Leuk als dat kan, lastig

als er meer mannen in het spel

zijn.

3 . Weegschaal
-^— 23 sept. - 22 okt.

Twijfel, ruzie of gebrek aan span-

ning? Aan het einde van de week

weetje watje wilt. De kans op

een innige vriendschap en liefde

neemt dan wel toe! Of ga je toch

lievervoorje carrière? Een goede

vriend(in) blijkt je steun en toe-

verlaat.

Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Veel samen doen maakt de band

sterker. Kans op ruzie voorkom je

doorje energie te bundelen, ook

met mensen met wieje eigenlijk

niet zo close bent. De hulp van

die vriend (in) vergeet je niet zo

snel. Dat gedoen opje werk ook

niet!

Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Dat leuke type op je werk maakt

meer indruk dan je zou willlen.

Single? Zo niet, danbenje aan het

einde van deze week ook blij met

een goede vriendschap. Plannen

voor een vakantie of zelfs langer

verblijf in het buitenland blijken te

gaan lukken.

£—£ Steenbok

22 dec. - 20jan.
Laat het nu ook eens gunstig voor

je zijn in de liefde. Wil je niet met-

een samenwonen, dan hoeft dat

toch nog niet! Controle is angst.

Laat het maargewoon gebeuren,

dan zie je vanzelf wel hoe het alle-

maal loopt. Maak onzekerheden

bespreekbaar.

£U Waterman
2ijan. - igfeb.

Er zitten veranderingen in de

lucht. Samenwerking met ande-

ren werkt in je voordeel, als je ten-

minste jezelf kunt blijven. Een eer-

dere stap waarje niet zo zeker van

was, blijkt nu positief te werken.

Je zelfontplooiing en in de liefde

ben je succesvol.

JlB f Vissen

V 20feb. - 20 mrt.

Als je met el kaar op vakantie kunt,

heb je een goede relatie. Een prima

graadmeter als je twijfelt. Maar

misschien benje bangomje nieuw

verworven vrijheid kwijt te raken.

Of zit je ambitie in de weg? Maak

de goede keuzes met behulp van

ie familie.

De tien
De toptien van de water-

proof mascara

Een ware must voor als je

een duik neemt in de

Noordzee

1. Maybelline

Volume Express _
€10,99

2. Clinique

gentle waterproof mascara

€19,-

3- Clarins

Fix mascara Waterproofing

5eal
€18,-

4- L'Oréal Paris

Doublé Extension _
€14,99

5- Bourjois

waterproof mascara Maxi

franqe, qroen _J 3 3 €14,20

6. Chanel

Drama LashVolumising

mascara _€ 24,50

7- Rimmel London

Volume Flash instant

thickening mascara

€8,99

8. Kanebo 38T
verlengtje wimpers

€24,-

9- Guerlain Divinora

waterproof'curving

€24,26

10 Lancóme Hypnose

6 keer meer volume

€25.-

What's
new and

what's

hot!?

Fun met nokia

Toon je atletische kant en je

actieve mobiele levensstijl

met de Nokia 5500 Sport.

Blijf dankzij je toestel in opti-

male conditie en verbete^f1

prestaties. Blijf doortrainen

en laatje toestel de ontvan-

gen berichten luidop lezen.

Met één enkele toets scha-

kel je eenvoudig over naarde

telefoon-, muziek- of sport -

functies.

De Nokia 5500 Sport is spe-

ciaal ontworpen voor extre-

me omstandigheden en is

schok-, water- en stofbesten-

dig. Met de geïntegreerde

v digitale muziekspeler kan je

luisteren naar de FM-radio of

naar MP3S om gemotiveerd te

blijven. Maak foto's met de

camera meteen resolutie van

2 megapixels en een 4X digita-

le zoom - met de Nokia 5500

Sport weet je van geen ophou-

den.

De functies zijn allemaal spe-

cifiek ontworpen voor een

actieve gebruiker.je kan onbe-

lemmerd voort sporten. Het

heeft een geïntegreerde stap-

pen- en calorieënteller en een

uitgebreide muziekfunctie,

waar zo'n 750 liedjes op pas-

sen. Met dankaan de rvs huls

en rubberen grepen is het

stoot en zweetdruppelproof!

Dit toestel geeft je extra moti-

vatie en ontspanning en een

positieve bijdrage aan je spor-

tieve levensstijl. Kijk voor meer

informatie op www.nokia.nl

HNars

De make-up van

Francois Nars een is een waar

festival van kleuren. Nars is al

jaren een van de grootste visa-

gisten in de modewereld. Met

zijn gewaagde kleurencombi-

naties is hij een gewilde crea-

teurvan catwalk make-up. Met

namen als Dare Devil Lipstain

gloss of Orgasm blush knallen

de p rod u cte n va n N a rs u it h et

schap. Ook veel sterren zijn dol

op Nars, niet in de laatste

plaats doordat de producten

perfect op hun plaats blijven

zitten bij zware inspanning.

www.narscosmetics.com

Agent Provocateur

Jarretels. Gelakte pumps. Het

bekken licht gekanteld. De

buste opgericht. Een halfopen

glanzende mond. Wellustige

blik. Zelfverzekerd. Tattoeages

gebieden: Buy Me. Agent

Provocateur, van de kinky but

classy lingerie, introduceer-

de haar eau de parfum in

stijl. De geur heeft meer om
het lijf dan Londense pi n

-

up's: In 2001 ontving Agent

Provocateur de prestigieuze

Fifi Award voor'bestfragran-

ce'. Laat je verleiden door

deze brutale, zinnelijke geur

in een even bijzondere ver-

pakking. Wat dacht je van

fijne zeep in een zachtroze

lingeriedoos? Agent Provo-

cateur is een persoonlijk

cadeau dat intimiteit ademt.

www.agentprovocateur.com

NAT amused

Maandagochtend kwam de

regen met bakken uit de

hemel. Het leek even nooit

meeroverte gaan. Het nood-

weer zorgde er in Umuiden
zelfs voor dat een container

van 3000 kilo zes meter ver-

plaatst werd door de wind. In

Zandvoort klonk uiteraard

weer hetzelfde liedje als altijd.

De kaplaarzen konden de kast

weer uit.

Ik werd al op jonge leeftijd

geconfronteerd met het over-

tollige water dat geen kant

op kon. In de Schoolstraat,

waar onze broodjeszaak zat,

konden de mensen hun lol

op. Zandzakken, bezems, kap-

laarzen... het hielp allemaal

niets. De komkommers en

tomaten dreven geregeld

door de zaak de straat op.

Misschien had de gemeente

beter zwemvesten uit kun-

nen delen in plaats van zand-

zakken. Tegenwoordig gaat

het daar een stuk beter sinds

de bufferkelder onder het

zwarte veld is aangelegd.

Maartoch, meneer Bruynzeel

moet nog steeds (en hij doet

dat al zekerio jaar) met krui-

wagens en emmers in de

weer als de engeltjes on-

troostbaar zijn. Hij heeft wel

de mazzel dat het water niet

verdergaat dan de kelder...

In andere gedeelten van het

dorp gaat het er nog steeds

even erg aan toe als 10 jaar

geleden. Als voorbeeld, de Van

Ostadestraat. Nadat de kel-

ders binnen no-time al vol

waren gelopen, stond bij

sommigen de woonkamer
ook al in een rap tem po blank.

Mensen stonden er met een

bezem in de deuropening om
maar zo snel mogelijk het

water weer de straat op te

werken. Automobilisten, die

natuurlijk bang waren dat

hun motor af zou slaan,

scheurde voorbij in het smal-

le straatje. Het water spoot

hierdoor haast naar binnen

bij sommigen bewoners.

Irritaties waren er net als het

water dus in overvloed.

Gaat de gemeente hier nog

iets aan doen in de toekomst?

Een paar extra bufferkelders

misschien? Of is het een

kwestie van een paar keerde

pomp aanzetten?

McU/

£>
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-^^'

t

spring systeem: veren in
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^^H hun beurt met Belgische

jf9Ê 1 damast bekleed om het

30* _JH - 1 summum van een heerlijke

>'; 1 slaap te bereiken.

van /l/leeuwenBEDDEN
Rijksstraatweg 67-71 Haarlem Tel. 023 -525 49 56 v/ww.vanmeeuwenbedden.nl
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bruna
SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???

Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht

en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling

Betaling bij afhalen van de boeken
Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee... en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl

Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN's

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Eigen bijdragen dreigen uit de hand te lopen
Zandvoort: "Volgendjaar niemand slechter af"

Per i januari 2007 zullen de eigen bijdragen in de zorgkosten

explosief stijgen. Als de nieuwe welzijnswet WMO ingaat zul-

len degenen die zorg nodig hebben fors meer geld kwijt zijn. Dat

concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CC-

Raad) in een onderzoek dat begin deze maand is gepresenteerd.

Het leven dreigt duurder te

worden. Door verhoging van

de eigen bijdragen zijn oude-

ren, gehandicapten en chro-

nisch zieken volgend jaar duur-

der uit, voorspelt de CG-Raad.

Degenen die nu 45 euro kwijt

zijn voor aanpassingen aan

hun woning, hebben kans vol-

gend jaar voor dezelfde ver-

bouwing plotseling meer dan

200 euro te moeten bijdragen.

De gemeentelijke woordvoer-

der van Zandvoort, Ton van

Heemst: "Het uitgangspunt

voor de gemeente is dat bij de

invoering van de WMO nie-

mand slechter uitkomt dan

voorde invoering. De wethou-

der let daar heel scherp op."

Toch zullen veel gemeenten al

snel hogere eigen bijdragen

gaan heffen, zo vreest de Raad.

Per 1 januari zijn de gemeen-

ten verantwoordelijk voor

woningaanpassingen, hulp in

de huishouding en maat-

schappelijke hulp. De lokale

overheden krijgen grote vrij-

heid in het organiseren van die

zorg. De CG-Raad vreest dat

gemeenten zoveel mogelijk

kosten af zullen wentelen op

ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten. Echter, de

bedoelingvan deWMO is dat

de zorg beter wordt, niet dat

die voorde burger duurder zou

worden.

De kans is groot, zegt de CG-

Raad, dat gemeenten nu

gebuik gaan maken van de

mogelijkheid om mensen drie

jaar lang een eigen bijdrage te

laten betalen. Volgens de hui-

dige wetgeving moeten

gehandicapten en chronisch

zieken momenteel éénmalig

bij betalen. Van af volgend jaar

echter moeten de Nederlandse

gemeenten de hoogte van de

eigen bijdrage die ze aan hun

burgers vragen zelf gaan bepa-

len. In Zandvoort zal een nog

op te richten WMO-Raad als

waakhond gaan fungeren. Het

wordt een formele adviescom-

missie van het college.

Wethouder Toonen: "In het

najaar van 2006 zullen wij bur-

gers concreet kunnen vertel-

len wat de veranderingen zijn."

Volgens Ad Poppelaars ligt de

oplossing voor de hand:

"Behandel gehandicapten en

ouderen normaal, hanteer één

algemene norm, laat mensen

zelf hun eigen kosten betalen

en vergoedt alle meerkosten,

zondereigen bijdragen." Kort-

om, minder bureaucratie en

menselijker uitgangspunten.

Legio scootmobiels blijven ongebruikt
Van alle scootmobiels blijkt bijna de helft te verstoffen op de gang

of de binnenga lerij. De gemeenten worden per 1 januari 2007

verantwoordelijk voor de uitgifte van dergelijke hulpmiddelen.

Veertig procent van de nieuwe

scootmobiels die door ouderen

zijn aangevraagd blijft onge-

bruikt. Dat blijkt uit onderzoek

van de gemeente Doetinchem.

Volgens de gemeente wijkt het

landelijke beeld daar niet

vanafln sommige gevallen is

het angst om er mee op pad te

gaan; in andere gevallen is het

misschien niet het juiste hulp-

middel", aldus een gemeente-

voorlichter.

Doetinchem is proefgemeente

voor de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteu-

ning (WMO), die vanaf volgend

jaar landelijk wordt ingevoerd.

De gemeenten zijn dan verant-

woordelijkvoor het verstrekken

van hulpmiddelen aan oude-

ren en gehandicapten.

"We zullen meer moeten doen

aan begeleid ing. Je kunt denken

aan het aanbieden van enkele

rijlessen voor mensen die een

scootmobiel hebben aange-

vraagd." Overigens worden aan-

vragers geen eigenaar van de

scootmobiel, maar krijgen ze het

hulpmiddel in bruikleen.

"Bent u op zoek naar een (elek-

trische) rolstoel? Een scootmo-

biel? Onderdelen ervan? Of naar

toiletsteunen, rollators?"De site

www.rolstoel.org is speciaal

ingericht als tweedehands

markt voor zorgartikelen. Op
internet zijn er veilingen en

marktplaatsen meteen leven-

dige handel in deze hulpmidde-

len. Zowel in vraag als aanbod.

Op een site van de zorgsector

wordt de gemeenten een doel-

treffend en tegelijk simpel

advies gegeven: "Stimuleer als

overheid het gebruik van dit

geweldige vervoermiddel, blijf

ze lekker in bruikleen geven.

Maar zorg dat ze dan ook werk-

lelijk gebruikt worden. Doe dat

niet door regelzuchtige ingre-

pen, maar door voorlicht ing. En

hou dan in het achterhoofd: dit

kan mij ook overkomen.
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Overheid wil 'wonen en zorg'
verder scheiden

Het is geen duizelingwekkende stap voorwaarts. Toch wil de

overheid verder gaan met het scheiden van wonen en zorg, zo

blijkt uit een brief van 20 juli 2006. Toch zijn er haken en ogen.

Staatssecretaris Ross van VWS gekocht worden. De gemeen-

en minister Dekker van VROM te levert de welzijnsvoorzienin-

gaan verder met het bevorderen gen waaronder activiteiten,

en ondersteunen van het schei- vervoer of klusjesman. Fi na n-

d en van 'wonen en zorg'. Steeds cieel gezien zijn wonen, zorg en

meer mensen die verzorging of welzijn van elkaar gescheiden,

verpleging krijgen, blijven lan-

gerthuis wonen. Die woonwen- Op verzoek van de minister

sen zijn volgens Ross steeds heeft het Bouwcollege zich

meer centraal komen te staan, gebogen over mogelijke maat-

regelen om wonen en zorg te

Het Bouwcollege verstaat onder scheiden. "Met het scheiden

scheiden van wonen en zorg dat van wonen en zorg zal geen

ervoordecliënt minstens twee duizelingwekkende sprong

contracten bestaan:één met de voorwaarts worden gemaakt",

woningbaas en één met de zor- Diplomatisch gaat het

gaanbieder. In een verzorgings- Bouwcollege in haar nota ver-

en verpleeghuis betalen bewo- der:"Stappen kunnen wel wor-

ners één eigen bijdrage. Wonen, den gezet, die echter vooral de

zorgen dienstverlening worden vrucht zullen zijn van vast hou

-

vanuit de AWBZ betaald. Bij dende en hardnekkige overre-

scheiden van wonen en zorg ding." Het Bouwcollege merkt

worden alleen de kosten van de op dat scheiden van wonen en

zorg uit de AWBZ betaald. De zorg niet altijd voor iedereen

woning moet dan gehuurd of toegevoegde waarde heeft.

Succesvol verouderen

De Nederlandse bevolking leeft lang, gelukkig en gezond. De

conclusie van een recent onderzoek luidt dat "de veroudering

in Nederland overwegend een positief verschijnsel is". Een

samenvatting van dit isjarig project staat in een AO-uitgave

getiteld ' Succesvol verouderen'.

Het ouder worden wordt te

vaak benaderd als een pro-

bleemgeval. Bijgevolg heerst

alom somberheid en volgt de

ene zogenaamde bezuinigings-

ronde na de ander. Het is een

weinig creatieve oplossing van

een zelf opgeroepen 'probleem'.

"Bij het woord vergrijzing denk

je automatisch aan zorgelijk kij-

kende politici"zeggen de onder-

zoekers in het boek. Is het in de

nabije toekomst nog wel moge-

lijk iedereen op leeftijd te voor-

zien van een goede oude dag?

Mensen in de middenjaren van

55 tot 75 vinden weten onrech-

te oud. En als de vierde levens-

fase aanbreekt blijken de mees-

te mensen voldoende veerkracht

te hebben om ookdan nog zin

te geven aan hun leven en ervan

te genieten.

Ondermeer de vooruitgang in

gebreken met zich meebrengt.

De somberheid oververoudering

van de bevolking wordt veelal

ervaren als een probleem. De

afgelopen tijd is het aandeel 65-

plussers in de bevolking gegroeid

met één procent per elke tien

jaar. Daardoor zijn we nu uitge-

komen op 14 procent 65-plussers

in onze bevolking. In 2025 zal dit

percentage waarschijnlijk zijn

opgelopen tot twintig procent.

15 Jaargeleden startte een groot

langlopend LASA-onderzoek

onder ouderen. Medewerker aan

dit project en freelance journa-

list Ad Bergsma vatte 15 jaar

ouderenonderzoek samen in

een AO-uitgave getiteld

Succesvol verouderen". De alge-

mene conclusie luidt dat de ver-

oudering in Nederland overwe-

gend een positief verschijnsel is.

Het boekwerkje is voor € 1,95 te

downloaden via de internetsite

Gfa

het dagelijks leven heeft ervoor www.actueleonderwerpen.nl.

gezorgd dat ouderdom wordt 'Succesvol verouderen'- oud e-

gezien als iets dat per definitie renonderzoek LASA(AONr:2857)
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

8 augustus en de verdere in week 32 door het college

genomen besluiten zijn 15 augustus vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang

en peuterspeelzalen.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 8 augustus 2006 is

besloten de sociaal verpleegkundigen van de GGD
Kennemerland aan te wijzen als toezichthouder op de

kwaliteitvan de kinderopvang en de peuterspeelzalen

in Zandvoort. Perl januari 2005 is de Wet kinderopvang

in werking getreden. In de Wet kinderopvang is bepaald

dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht

op de kwaliteitvan de kinderopvang. De toezichthou-

ders van de GGD Kennemerland controleren namens

de Gemeente Zandvoort jaarlijks de kinderopvangin-

stellingen en de peuterspeelzalen op de kwaliteit. Hierbij

wordt onder andere gekeken naar leidster-kind ratio, de

groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huisves-

ting, personeel etc. Anders dan voorheen worden de

toezichthouders vanaf heden niet meerop naam, maar

op functie (sociaal verpleegkundige) aangewezen.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de

Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van

de agendapunten die op 5 september 2006 aan de

gemeenteraad tervaststelling worden voorgelegd en

die financiële consequenties tot gevolg heb ben, vanaf

heden tot en met 5 september 2006 ter inzage bij de

balie van het gemeentehuis.

Toetsingskader voor het verlenen van een vrijstel-

ling voor een bedrijfswoning

Een aantal (verouderde) bestemmingsplannen voor

het bedrijventerrein in "Nieuw Noord" biedt aan het

college de mogelijkheid om met een vrijstelling als

bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening de bouw van een bedrijfswoning toe te

staan. Een dergelijke vrijstelling zou kunnen worden

verleend indien de noodzakelijkheid werd aangetoond.

De betreffende bestemmingsplannen bevatten echter

geen criteria wanneer aan het aspect "noodzakelijk-

heid" werd voldaan De milieuwetgeving is in de loop

der jaren aangescherpt. Zo kent de milieuwetgeving

zonering waarbinnen bij een bepaalde typen van

bedrijven geen woningen zijn toegestaan. Een bedrijfs-

woning wordt als een woning beschouwd voor het

naastgelegen bedrijf. Het toelaten van een bedrijfs-

woning kan derhalve consequenties hebben voor de

bedrijfsvoering van het naastgelegen bedrijf. Omdat
bij een vrijstelling niet alleen de planologische aspec-

ten een rol spelen, maar ook andere aspecten, zoals

milieuwetgeving heeft het college gemeend hiervoor

nadere toetsingscriteria vastte stellen, waaraan nieu-

we aanvragen om vrijstelling voor een bedrijfswoning

dienen te worden getoetst.

De toetsingscriteria zijn als volgt vastgesteld:

Een bedrijfswoning kan worden toegestaan indien via

een bedrijfsplan aantoonbaar is, dat een bedrijf niet

kan functioneren zonder de aanwezigheid van deze

woning en geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoe-

ring van de naastgelegen bedrijven.

Onder aantoonbaar wordt verstaan:

- het betreft een bedrijf dat werkt met levende have

en waarbij het aantoonbaar is dat permanente aan-

wezigheid noodzakelijk is ( b.v. dierenasiel)

- het betreft een bedrijf met een continue proces, door

dit continue proces is het noodzakelijk, dat er con-

stant iemand in de buurt is om eventuele calami-

teiten in het bedrijfsproces te verhelpen (bijv.pro-

ductiebedrijf);

Onder "geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van

de naastgelegen bedrijven" wordt verstaan: de bouw
van een dienst/bedrijfswoning mag niet tot gevolg

hebben, dat de bedrijfsvoering van het naastgelegen

bedrijf wordt beperkt of zodanige voorzieningen moe-

ten worden getroffen, die redelijkerwijs niet ten laste

van het betreffende bedrijf behoren te komen.

Met de vaststelling van voormelde criteria is er ten

aanzien van nieuwe verzoeken om vrijstelling voorde

bouw van een bedrijfswoningen een terughoudend

beleid geformuleerd.

Het betreffende besluit met de toelichting liggen vanaf

heden gedurende de openingstijden ter inzage bij de

centrale balie. Het besluit is eveneens te raadplegen

via de gemeentelijke website.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat de "toet-

singscriteria" geen besluitisindezinvande Algemene

Wet Bestuursrecht en in dit kader hiertegen geen

bezwaarschrift kan worden ingediend.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 24 augustus vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Dr.J.G.Mezgerstraat 44-46 / Dr.Smitstraat 5, renova-

tie woning, ingekomen 4 augustus 2006, 2006-

144RV.

- Hogeweg 28, plaatsen luifel, ingekomen 7 augustus

2006, 2006-145LV

- Vondellaan 12, plaatsen dakopbouw, ingekomen

9 augustus 2006, 2006-146RV.

- Oosterparkstraat 8, verwijderen draagmuur, inge-

komen 9 augustus, 2006-147LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen met 4 weken ter inzage legging

Het college van Burgemeester en Wethouders isvoor-

nemensom met toepassing van

artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening

vrijstelling te verlenen voor het:

- vernieuwen van een reddingsbrigadepost op het

perceel Boulevard Barnaart 50 te Zandvoort

(bouwaanvraagnummer: 2003-051 Rv ).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders

voornemens om met toepassing van artikel 19.3 van

de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verle-

nen voor het:

- plaatsen van een digitale display bij de reddingsbri-

gadepost op het perceel Boulevard Barnaart 50 te

Zandvoort; (bouwaanvraagnummer: 2003-040LV).

Voormelde bouwaanvragen met bijbehorende

stukken liggen met ingang van 18 augustus 2006

gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie

van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

ieder schriftelijk 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.

Vrijstellingen met 6 weken ter inzage legging

Het college van Burgemeester en Wethouders is

voornemens om met toepassing van a rt i k

e

1 17 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het:

- tijdelijk plaatsen van twee keten en omheining op

het perceel Tolweg naast Zandvoortselaan 2a te

Zandvoort (bouwaanvraag 2006-085RV).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders

voornemens om met toepassing van artikel 19.3

van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te

verlenen voor het:

- plaatsen van een hekwerk op het perceel

Spoorbuurtstraat 22 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2006-103LV).

- plaatsen van een dakopbouw op het perceel

Oosterparkstraat 53 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2006-126RV).

- plaatsen van een carport op het perceel Cort van

der Lindenstraat 12 te Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2006-133LV).

Voormelde vrijstellingen liggen met ingang van

18 augustus 2006 gedurende zes weken ter inzage

bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens

de openingstijden. Gedurende de termijn van de ter-

inzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

maken bij het college van Burgemeester en

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

de rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te

vermelden.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Kostverloren straat 114, plaatsen zwembad, verzon-

den 7 augustus 20o6,20o6-047Rv
- Amsterdamse Waterleidingduinen, verrichten diver-

se werkzaamheden, verzonden 8 augustus 2006,

2006-099A.
- Prins Mauritsstraat 5, verplaatsen raam zijgevel naar

achtergevel, verzonden 9 augustus 2006, 2006-

120LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien hetgeen

vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt

uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet

de werking van het besluit waartegen het is gericht.

In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-

lopige voorziening indienen bij de voorzieningen rech-

ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.
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Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Adventure race

Hoge toppen, diepe dalen

Coede prestatie Adventure racers in Frankrijk

Afgelopen week vond in het Zuid-Franse Charavines een zware

adventure race plaats, genaamd CKM.Zandvoortse multi-spor-

ter Pepijn Paap was een van de deelnemers die aan de start ver-

scheen. Samen met zijn vrouwelijke teamgenote Inga Lehmann

vomt Paap het team 'Sleepmonsters.nl ONE'.
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Paap en Lehmann beklimmen een van de vele Franse heuveltjes per MTB

De wedstrijd werd verspreid

over vier dagen en 170 km, dit

keer niet non-stop overigens, en

werd verdienstelijk afgesloten

met een 3e plek in het mixed

(man-vrouw) klassement.

Dagi
De eerste dag werd begonnen

meteen nachtorientatie door

de Franse bossen met al aar-

dig wat hoogteverschil. Binnen

twee uur moest een aantal

Controle Punten (CP's) gevon-

den worden. Elke 5 minuten te

laat binnen, leverde een straf

op van 1 CP. Het team won dit

eerste onderdeel!

Dag 2

De tweede dag bestond uit

een Run-Bike etappe en een

zwem estafette van 800
meter.Tijdens de Run-Bike is

een deelnemer aan het lopen

en de andere aan het fietsen.

Er mag zo vaak worden gewis-

seld als nodig is. Ook tijdens

deze etappe kwam team

Sleepmonsters.nl ONE als eer-

ste over de meet. De zweme-
tappe finishde hetteam in de

midden moot, maar de eerste

plaats in het klassement bleef

gehandhaafd.

Dag 3

De derde dag bestond uit de

onderdelen fietsen, hardlopen,

oriënteren, rotsklimmen.absei-

len, zwemmen, kayakken en

run-biken. Een bloedhete dag

in de Franse voor-Alpen met

temperaturen oplopend tot 45

graden. Helaas moesten Paap

en Lehmann twee Franse

teams voorbij laten gaan in het

klassement en kwamen ze, na

een zware strijd, als 3e over de

finish.

Dag 4
De doelstelling voor de laatste

dag was minimaal de 3e plek

handhaven. De disciplines van

dag vier waren: oriënteren, fiet-

sen, hardlopen, boogschieten,

touwhindernissen en kayakken.

Team Sleepmonsters.nl ONE
liepen al snel uit maar kon uit-

eindelijk het tempo van de

Fransen niet bij houden. Vlak

voor de finish kreeg het team

ook nog materiaal pech, waar-

door de 3e plek nog in gevaar

dreigde te komen. De voorband

van Paap's fiets liep van de velg

af. Met nog 2 km te gaan was

er geen tijd voor twijfel; fiets

opde nek en rennen maar. Toch

kon Paap niet verhinderen dat

hij vlak voor de finish werd

ingehaald door de nummer
vier uit het klassement.

In het laatste kayak onderdeel

werd de achterstand van zeven

minuten volledig dichtgeped-

deld, waardoor de teams exact

gelijk.op de seconde nauwkeu-

rig over de finish kwamen.

Doordat Paaps team op

dag drie de beste tijd had

genoteerd van de twee

teams, was de derde plek

voor Sleepmonster.nl ONE.

Een prachtige prestatie, om te

direct achter twee Franse top-

teams te eindigen.

Autosport

Euser in '24 uur van Zolder'
Het Eurotech team van Mare Coossens en Danny van Dongen

zal voor de 24 uur van Zolder worden versterkt met de komt

van race veteraan Cor Euser. De race zal in het laatste weekend

van augustus plaatsvinden en telt mee voor het Belcar kampi-

oenschap waarin Coossens en van Dongen uitkomen.

Het Eurotech team uit Herpen

is blij met de komst van Euser,

die zelf ook uit deze plaats

komt. "Eurotech Racing werkt

al jarenlang intensief en suc-

cesvol met Cor samen. Hij is

een goede vriend van ons. Met

Cor.Marc en Danny beschikken

we over drie ervaren en snelle

rijders. We willen geen risico

nemen met onervaren cou-

Overigens is Cor Euser geen

onbekende voor de Zand-

voorter Danny van Dongen.

Enkele jaren geleden reden de

twee samen met een Marcos

in het Spaans kampioenschap,

waarbij enkele succes werden

behaald.

In de tussenstand van het

Belcar kampioenschap bezet-

reurs", aldus teameigenaar ten Goossens en van Dongen

Wim Noorman. de derde plaats.

£>



Hockey

Blijven de ZHC dames hockeyen?

Het dameshockeyelftal van ZHC speelde afgelopen zaterdag

een vriendschappelijke wedstrijd tegen een team uit het

Amerikaanse New Jersey. De dames verloren de wedstrijd in de

slotfase met 2-4. De wedstrijd zou wel eens de laatste kunnen

zijn in de historie van het dameshockey op ZHC.

Het niet deelnemen aan de

competitie 2006/2007 zou

betekenen dat de Zandvoort-

sche Hockey Club, sinds haar

oprichting in 1936, niet met een

eerste dames- en herenelftal

uitkomt. De heren haakten al

eerder af, terwijl de dames
kampen met een te kort aan

speelsters. Afgelopen zaterdag

werd hetteam aangevuld met

talentvolle jeugdspelers die een

prima wedstrijd speelden.

Eerste helft

Het begin van de wedstrijd was

zaterdag helemaal voor de

Amerikaanse dames, die pro-

beerden met snel aanvalsspel

op een vroege voorsprong te

komen. Toch viel het eerste

doelpunt aan de andere kant,

omdat New Jersey onvoldoen-

de speelsters in de verdediging

achterhield. Na een snelle break

was het Angela Reijenga die de

plank achter de Amerikaanse

keepster vond, 1-0. Geleidelijk

aan wisten de Amerikaanse

aanvalsters de Zandvoortse ver-

dediging weer onder druk te

zetten. Keepsters Marijevan der

Meulen werd daardoor

gedwongen een aantal keren

handelend op te treden. Zij wist

haar doel met behulp van een

aantal verdedigsters schoon te

houden. In de 26e minuut lukte

dat echter niet en kwam New
Jersey op gelijke hoogte, 1-1.

Tweede helft

Net als voor rust hielden beide

teams elkaarook na de pauze in

evenwicht. Het zou ruim een

kwartier duren voordat ZHC via

een schot van Miranda

Schilpzand een 2-1 voorsprong

kon nemen. Het antwoord

kwam van de Amerikaanse spits

inde 22e minuut, 2-2. Na deze

gelijkmaker ontspon zich een

aantrekkelijke strijd om de

winst. Pas in de laatste vijf minu-

ten zag New Jersey kans om nog

twee keerte scoren en daarmee

op de valreep een geflatteerde

2-4overwinningte behalen.

Oproep
Toch keek aanvoerster Miranda

Schilpzand na afloop tevreden

terug op het duel, niet in de

laatste plaats omdat bewezen

is dat er nog mogelijkheden

zijn om met een representatief

eerste team aan de competi-

tie deel te nemen. "Er wordt

momenteel binnen de vereni-

ging naar een oplossing ge-

zocht om het team aan te vul-

len. Het zou toch wel bijzonder

spijtig zijn als na ruim zeven-

tigjaargeen damesteam meer

geformeerd kan worden. Er is

een groep enthousiaste dames

die door wil gaan, maar dan zal

er enige aanvulling moeten

komen", zegt Miranda hoopvol,

die besluit met op te merken:

'Als er in Zandvoort nog dames

zijn die willen hockeyen en (nog)

geen lid (meer) zijn van ZHC,

dan kunnen ze zich bij aan-

melden via telefoonnummer

06-28302940. Mogelijk dat er

dan ook in het nieuwe seizoen

nog gespeeld kan worden".

pluspunt
Boomhut-

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

Nieuwe dingen leren

Creatieve activiteiten

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

Voetbal

SV Zandvoort start goed in HD Cup
Zowel het zaterdag- als het zondagelftal van SV Zandvoort zijn

de poulewedstrijden om de Haarlems Dagblad Cup goed begon-

nen. Beiden boekten een overwinning.

Robin Castien scoort

De zondagvoetballers moesten

afgelopen zondag naarVVC en

behaalden daareen klinkende

0-8 overwinning.Grote man bij

Zandvoort was MaxAardewerk

die maar liefst 4 keer scoorde.

Hun zondag collega's hadden

Zeilsport

het een stuk moeilijker.

Afgelopen dinsdag kwam
Zwanenburg op bezoeken ont-

brak hettrainer Pieter Keuraan

ongeveer een elftal aan poten-

tiële eerste teamspelers

wegens vakantie of werk.

Zandvoort begon dinsdag niet

sterk, pas vlak voor rust kon

Michel Sidar scoren, nadat

Zwanenburg brutaal met 0-3

de leiding had genomen. Na

rust een veel sterker Zandvoort.

Veelal voetballend op de helft

van hun gasten en stevig druk

zettend. Toch duurde het nog

een tijdje voordat Ferry Boom
voor de aansluiter kon zorgen.

Niet lang daarna kon goaltjes-

dief Robin Castien de 3-3 inprik-

ken en zelfs een minuut of vijf

voor het eindsignaal voor de 4-

3 zorgen na een uitbraak.

Komende zaterdag spelen de

beide elftallen thuis. De zater-

dag (14.00 uur) tegen EDO en

de zondag (17.00 uur) tegen

Young Boys.

Rondje REM eiland op 19 augustus
De Magie Marine REM Race is niet meer weg te denken uit de

nationale wedstrijdkalender. Ondanks de geruchten over de

ontmanteling van het REM eiland, staat het er nog steeds en

kan het 'rondje' dus nog gevaren worden.

Het klassieke traject gaat Zandvoort. Gemeten langs

vanuit Zandvoort, via Lange- een rechte lijn is dat ruim 55

velderslag en Noord wijk naar kilometer. Afhankelijk van de

het 12 kilometer uit de weersomstandigheden kan

kust liggende REM eiland door de wedstrijdleiding wor-

en daarna weer terug naar den gekozen voor een ander

(evt. ingekort) traject.

De briefing voor de Magie

Marine REM Race van komen-

de zaterdag is om 11.00 uur.

Dan zal ook de definitieve baan

bekend gemaakt worden. De

start van de Magie Marine

REM Race zal naar verwachting

tussen 12.00 uur en 12.30 uur

plaatsvinden.

Autosport

Geen Zandvoortse BRL successen op Assen
De Benelux Racing League streek afgelopen weekend neer op

het circuit van Assen tijdens het Rizla Racing weekend.Voorde

Zandvoortse rijders in zowel de BRL V6 als de BRL Light bleven

podiumplaatsen dit keer uit.

De winst in de BRLV6 klasse

ging twee keer naar Sandor

van Es en bij de BRL Light was

het Marijn van Kalmthout die

beide races op zijn naam wist

te schrijven. Door deze resul-

taten is Zandvoorter Peter

Furth de koppositie kwijtge-

raakt in het kampioenschap.

Dezelfde Furth kwam bij de

eerste race niet over de finish,

maar deed dit wel in de twee-

de. Furth werd vijfde in de

tweede race. Voor Theo Stor

betekende de eerste race een

vierde plek, maar in de tweede

race moest de Zandvoorter

'zandhappen'. Hij belandde al

in de beginfase in de grindbak.

Bij de BRLV6 was Zandvoorter

Danny van Dongen het meest

succesvol. Met een vierde en

zesde plaats keerde hij huis-

waarts. Zijn broer Jan Paul

debuteerdeen reed in de plaats

van Mare Goossens. Hij werd

in de eerste race twaalfde en

inde tweede vijftiende. Al la rd

Kalff viel in de eerste race snel

uit met een koppelingspro-

bleem en in de tweede race

eindigde Kalff dertiende.

Sebastiaan Visser had net als

in het weekend in Zolder een

'baalweekend'. In beide races

kwam Visser niet over de

finish.

De volgende race is op 10 sep-

tember het circuit van Zolder.

Een leuke bijkomstigheid is dat

de BRL te zien is tijdens het

AiGP weekend op Zandvoort.
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Het toernooi op de banen van

de Ken nemer Golf & Country

Club was er een van uitersten.

De donderdag bracht veel wind,

de vrijdag veel regen en onweer,

de zaterdag was gemiddeld en

de zondag benauwd. Vooral de

vrijdag zou achteraf scherprech-

ter blijken te zijn. De groep die

als eerste de baan in moest,

kreeg rond 09.00 uur te maken

meteen wolkbreuk die gepaard

ging met onweer. Hierdoor was

de wedstrijdleiding genood-

zaakt alle spelers en publiekvan

de baan te halen. Toen een dikke

twee uur later het spel weer

hervat kon worden, waren de

spelers van de middagal aan-

wezig maar konden nog niet

starten. Uiteindelijk werden zij

rond 15.00 uur de baan in

gestuurd. Ook zij kregen te

maken met een onweersbui en

het hele protocol begon weer

van voren af aan. Door dit

oponthoud van totaal meer dan

drie uur, was de leidinggenood-

zaakt om de spelers zo lang

mogelijk door te laten spelen.

Uiteindelijk werd erom 21.00

uur gestopt door invallende

duisternis.

Zaterdag

De zaterdag werd daarom

begonnen met de laatste spe-

lers die hun tweede ronde nog

moesten afmaken. Hierdoor

werd er pas rond 11.00 uur

bekend wie er de laatste twee

dagen zouden mogen spelen.

Slechts drie Nederlanders haal-

den de 'cut'. De professionals

Maarten Lafeberen Robert-Jan

Derksen en de net 17 jaar gewor-

den amateurTim Sluiter. Vooral

de laatste zou van zich doen

laten spreken. Zijn eerste drie

rondes speelde hij onder'par',

en slechts de laatste drie holes,

Winnaar Simon Dyson

drie 'bogies', van de laatste dag

zouden hem ver naar beneden

doen zakken.

Nederlanders

Tim SLuijter Foto: Chris Schotanus

Lafeber, al het hele jaar op zoek

naar zijn vorm, kon ook tijdens

dit KLM Open geen potten bre-

ken. Voorna meiijk zijn putter liet

hem danig in de steek. Derksen

had ook niet echt zijn beste

toernooi. Bij hem schortte het

nogal met de 'ijzers'. Dyson,

daarentegen, was op zaterdag

al aan een top ronde bezig en

deed daarop zondag nog een

schepje bovenop. Richard Green,

zaterdagverbrak hij het ronde-

record en bracht het op 62 (-9!),

en medekoploper Damien Mc-

Grane, moesten alle zeilen bij-

Foto.- Chris Schotanus

zetten om de ontketende Dyson

bij te houden. Uiteindelijk lukte

alleen Green dat, beide kemp-

hanen eindigden het toernooi

meteen score van -14, waardoor

er een noodzakelijke play-off

gespeeld moest worden.

Play-off

Nadat Green zijn putt voor bir-

die op de eerste extra hole, de

par-4 achttiende, had gemist,

greep Dyson zijn kans. Zijn bir-

dieputt, een listige 'downhiller'

van een meter of vier verdween

prachtig in het midden van de

hole. Dyson schreeuwde het uit

van vreugde. De Engelsman met

het witte haar is expressief.

Hij is (nog) geen grote naam op

de Europese Tour, maar eerder

dit jaar won hij wel al het

Indonesian Open, een onderdeel

van de Europese Tour. 'Het was

al een mooi jaar, nu is het een

superjaar', zei de glunderende

DysonHij steeg dankzij zijn over-

winning naar de veertiende

plaats op de Orderof Merit, het

gewonnen geld klassement,

met een totaal aan prijzengeld

van ruim €912.000. Voor

Richard Green waren de druiven

zuur. In 2004 werd hij op de

Hilversumsche ook al tweede in

het KLM Open. Green maakte

zaterdag 62, een prachtig baan-

record, en zondag 65, maar dat

was nog niet genoeg.

&
Ook de chique VIPshuttle-BMW's hadden last van de regen op vrijdag

Foto: Chris Schotanus
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Erepenning voor Ballesteros

Op 8 augustus jongsleden, was het dertig jaar geleden dat de,

toentertijd 19-jarige, Spaanse golflegende Severiano 'Seve'

Ballesteros zijn eerste overwinning op de Europese toer boek-

te. Deze overwinning was er een van een lange rij. De aimabe-

le Spanjaard behaalde 87 overwinningen in zijn imposante car-

rière, waaronder drie keer het Britse Open.

Ballesteros behaalde die eerste

overwinning in 1976 op de

baan van de KennemerGolf&

Countryclub en ter ere van deze

mijlpaal werd hem dinsdag-

avond, na een Challenge met

grootheden als Colin 'Monty'

Montgomerie, lan Woosnam,
Paul McGinley, Maarten

Lafeber, Robert-Jan Derksen en

de winnaar van vorig jaar

Gonzalo Fernandez-Castano,

een diner in de 'Swan Lounge'

aangeboden. Tijdens dit diner

werd hij diverse malen in het

zonnetje gezet, onder ander

door de voorzitter van de

Ken nemer Golf& Country Club,

Jan Willem Hoving, die hem
een ingelijste kopie van

zijn scorekaart uit 1976 over-

handigde.

De volgende spreker, burge-

meester Rob van der Heijden,

had het vooral over de naam
'Zandvoort' die onlosmakelijk

aan Ballesteros is verbonden,

en wel over de hele wereld. Voor

die verdienste had de burger-

vader nog een bijzonder

geschenk. Ballesteros kreeg uit

handen van Va nderHeijdende

Legpenning der Gemeente
Zandvoort aangeboden. Een bij-

zondere onderscheiding omdat

deze normaal gesproken voor

Zandvoorters, die zich verdien-

stelijk hebben gemaakt voor

hun woongemeente, is wegge-

legd. Voor deze gelegenheid

had het college echter een uit-

zondering gemaakt. Ballesteros

was duidelijk aangenaam ver-

rast met de onderscheiding.

Seve Ballesteros en burgemeester Van der Heijden

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen

wij u op de hoogte houden van

alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beach ClubTien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk BI u ijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Monuta

OranjeHof

Pluspunt Boomhut
Provincie Zuid-Holland

Take Five

Top Thuiszorg

Trade Ard Automobielen

van Meeuwen
Versteege's IJzerhandel

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Za ras, Café Restaurant

Zmash! Badmintonclub

Strandpagina
11 Boom
9 ClubMaritime

23 Club Nautique

-3 Ganpati

20 Strandpaviljoen Jeroen

18 Thalassa
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THORBECKESTRAAT 3/5 ZANDVOORT

• Goed onderhouden ruime maisonnette

• Lichte woonkamer met fraaie schouw en schuifpui naar

het balkon met zeezicht

• Moderne open keuken v.v. diverse apparatuur

• 2 6 verd.: 2 slaapkamers en moderne badkamer
• Zolder: 3 e slaapkamer en stookruimte

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 285.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

NIEUWSTRAAT 7 ZANDVOORT

• Verrassend ruime gerenoveerde eengezinswoning

• Zonnige achtertuin/patio op het westen

• L-vormige woonkamer, woonkeuken v.v. apparatuur

• 3 slaapkamers, ruime bergzolder

• Deze woning moet van binnen gezien worden!

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

• Licht stucwerk door de gehele woning

Vraagprijs: €219.000,-

POTCIETERSTRAAT 38 ZANDVOORT
1 Goed onderhouden tussenwoning met

voor- en achtertuin en achterom.

1 Deze woning is in 2000 gerenoveerd

• Lichte woonkamer, moderne keuken, bijkeuken,

2 slaapkamers, moderne badkamer, bergzolder,

Geheel voorzien van dubbele beglazing

1 Heerlijke woonomgeving

Vraagprijs: €229.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

Zeer luxe uitgevoerd appartement op de

6 e verdieping gelegen

Voorzien van alle denkbare comfort

Zo te betrekken

Riant uitzicht

Dubbele garage en lift

Woonopervlak ca. 160 m 2
(incl. terras)

Vraagprijs: € 590.000,-

EMMAWEG 40 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande villa met garage en oprit,

midden in het Groene Hart gelegen
• Royale living , 4 slaapvertrekken, luxe woonkeuken en

2 moderne badkamers
• Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer
• Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Perceeloppervlakte 587 m 2 met duin in de tuin wat
privacy waarborgt, woonoppervlakte ca. 185 m 2

Vraagprijs: € 849.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

• Op de 2 e verdieping gelegen 4-kamer appartement

(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

• Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon

• Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs App.: € 249.000,-

Carage: € 30.000,-

WEIMARWEC 3 ZANDVOORT

• In het Groene Hart gelegen sfeervolle 2 onder 1 kap

woning met carport en oprit voor meerdere auto's

• Besloten achtertuin op het zuid westen

• Lichte woonkamer, moderne keuken, 4 slaapkamers

• Recent is de buitenzijde geheel gereinigd en gevoegd,

kozijnen geschilderd, nieuwe goten en dak aangebracht

• Woonopp. ca. 115 m 2
,
perceelopp. 300 m 2

Vraagprijs: € 549.000,-
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'Zandvoorts' circus op Nieuwmarkt

Het in Zandvoort gevestigde circus Rigolo stond vorige

week in hartje Amsterdam. Op de hoofdstedelijke

Nieuwmarkt verzorgde Dick Hoezee met zijn medewer-

kers negen dagen lang circusvoorstellingen.

Traditiegetrouw werd ookdit jaareen prominentenavond

gehouden. Vorige week dinsdag trad naast een groot aan-

tal bewoners uit de omgeving van de Nieuwmarkt ook

een aantal prominente Amsterdammers op, onder hen

onder andere wethouder Annelies van der Stoel en ook

de in Zandvoort bekende ondernemer Wim Peeters.

i'

1
ï

De avond werd door Dick

Hoezee, in zijn creatie van

clown Didi, op zijn bekende

vlotte manier gepresenteerd.

Het dertien onderdelen tellen-

de programma werd gepresen-

teerd in een met 350 toe-

schouwers gevulde, bomvolle

circustent. In een echte

Amsterdamse sfeer herkende

het publiek de prominenten al

snel. Ook Wim Peeters, die als

aap veel bijval haden bij som-

mige toeschouwers ook wel

enige angst in boezemde.

Feest

"We doen dit nu al voor de

negende keer en elke keer

weer is het een feest van her-

De Mannetjes

Middenboulevard
lelijkste plaats

'We hebben dat Demmers
nooit horen zeggen toen hij

nog wethouder was'

,V 1 „.

Een truc met konijnen laat het publiek versteld staan

kenning en de belangstelling

is al die jaren groot", zegt

Hoezee, terwijl hij met Peeters

in de pauze een welverdiend

d ra n kje n uttigt. "Het is toch

geweldig dat dit mogelijk is.

Ik doe er al jaren met veel ple-

zier aan mee", accentueerde

Peeters.die in de buurt bekend

is als exploitant van etablis-

sement Cassablanca op de

Zeedijk, het succes.

Zandvoorts tintje

De prominentenvoorstelling

had ook nog een Zandvoorts

tintje, want zoals in het pro-

gramma veelzeggend werd

vermeld, werden de prijzen

die de prominenten konden

winnen geschonken door

bekende ondernemers uit

Clown Di

wat Peeters al

enkele jaren

omschrijft als

'Amsterdam

Bad'. De prij-

zen, die door

het voltallige

publiek mid-

dels een juryformulier werden

bepaald, werden aangeboden

door Hotel Danzee, Hotel

Hoogland, Restaurant Café

Neuf.jaarrond strandpaviljoen

Ta ke Five, Café 't Lokaa I, Café

Shooters en het Circustheater.

Het was dinsdag een daveren-

de voorstelling, waarvoor de

toeschouwers volgend jaar

zeker terug zullen komen.

Zandvoort

"Een aantal jaren geleden heb-

ben we een dergelijke voorstel-

ling ook een keer in Zandvoort

gehouden. Bekende Zandvoor-

ters stonden toen in de ring

van Circus Rigolo. Misschien is

dat nog wel eens voor herha-

ling vatbaar", opperden Hoezee

en Peeters. "Het circus komt

di met de Niet-waarzegster

tenslotte uit Zandvoort, dus

waarom geen voorstelling

zoals afgelopen dinsdag op de

Nieuwmarkt ook bijvoorbeeld

in het najaar in Zandvoort. Ik

sta daar open voor", zegt

Hoezee. Nu maar afwachten

wie er reageert! Eén ding staat

vast, namelijk dat succes ver-

zekerd is.

Zandvoorter Dick Hoezee

als clown Didi

Tmée Ard
WEEKAANBEDNG

Ford F150 5.01 Regular Cab Automaat
LPG, b.j. 1995, 87300mls, €8950

nu €8350 glOWD
WWW.TRADE-ARD.NL

s

*Ö)BROOD

Geldig t/m zondag
27 augustus

• Allison € 0,75

•3Maïsbollen€ 1,95

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

ALLE BIKKEMBERGS

ZONNEBRILLEN

20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

criG GROERNL
FINANCIAL SERVICES

Brutoinkomen en

huurtoeslag - raadpleeg

de tabel in de officiële

berichtgeving
Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Altijd vol humor, liefdevol en warm.
Als alle mensen waren zoalsjij

was de wereld niet zo arm.

Reinder van der Werff

8 september 1934 - 15 augustus 2006

Wat zullen wij hem missen

Grada van der Werff - van Norde

Rie van der Werff - Kramer

Rein, Marion, Anja, Andries

Sophie, Claudia, Tom en Wendy

Geheel naar de wens van Rein hebben wij in

besloten kring afscheid van hem genomen.

Correspondentieadres:

G.C. van der Werff - van Norde

Schuitengat 39

2042 TK Zandvoort

Het medeleven in de vorm van kaarten,

bloemen en troostvolle -worden

bij het overlijden van mijn man,

onze vader en opa

Piet van Paridon

heeft ons bijzonder gesterkt.

Lieve mensen,

heel veel dank dat jullie er waren

voor Piet en voor ons.

Truus, kinderen en kleinkinderen

MonuM $ WesterveWen Van Beek
tt
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Burgerlijke stand

5 augustus 2006 - 18 augustus 2006

Ondertrouwd:
Lefferts, Michaël Bertus Johannus en: Van Kuik,

Fabiënne Nicole

Den Boer, Danny en: Van Loon, Francisca Catharina

Stam, Martijn Jan en: And el, Annemieke

Hogeslag, Leste r Alexander en: De Koning, Na ncy

Gehuwd:
Nieuwen burg, Frits en:Deinum,Clerinda Helene

Ten Caat, Derk Marinus RoelofWillem en: Lammers,

Sylvia Geertruida Joanna

Geboren:

Djamy Martin, zoon van: Elings, Marcel Mathias

Nicolaas en: Passchier, Mirla Elizabeth.

Julia Maria, dochtervan: Nieslony, Jacek Stefan en:

Reimann, Barbara Agnieszka.

Ties Christian, zoon van: Kramer, Pieter Daniël en:

Janssen, Karin Anna Petra Cornelia.

Overleden:

Demmers geb. Schelvis, Margaretha Clothilda,

oud 8o jaar

van der Hulst geb. U kon ings, Anna Josephina,

oud 93 jaar

van Staveren geb.de Boer.Cornelia Gerarda.oud 85 jaar

Re bergen, Hendrik Marinus, oud 50 jaar

De Vries, Johan nes Cornelis, oud go jaar

Sanchez, Diego Manuel, oud 68 jaar

Houtgraaf geb. Prins, Henriëtte Francisca, oud 79 jaar

Durkstra, Robert, oud 65 jaar

Van der Werff, Reinder, oud 71 jaar

Van Wijk geb. Koning, Al ida Catharina, oud 85 jaar

Keesman geb. Koper, Wilhelmina Maria Catharina,

oud 92 jaar

Moeren burg, Charles Gerard Armand Maurice Maria,

oud 57 ja ar

Waterstanden

Kerkdiensten

ZONDAG 27 AUGUSTUS

|A UMI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uurdhr.J.W.Witteveen uit Utrecht

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur ds.Myburgh uit Beverwijk

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Club Nautiqueg)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Augustus Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 24 ^^ 00.49 05.03 14.30 17.23

Vr 25 - 01.18 05.33 15.01 17.55

Za 26 01.48 06.02 15.10 18.29

Zo 27 - 02.14 06.39 14.44 18.59

Ma 28 02.50 07.09 14.59 19.23

Dl 29 - 03.20 07.33 15.28 19.54

Wo 30 03.49 08.03 15.58 20.19

Do 31 - 04.18 08.40 16.38 20.59

Belbuschauffeur m/v
gezocht

De Belbus van Stichting

Pluspunt is niet meer

weg te denken uit

Zandvoort. Voor veel

senioren de manier om
even een boodschap te

kunnen doen of bij de

huisarts langs te gaan.

De Belbus rijdt dankzij de

inzet van vrijwilligers!

Pluspunt is dringend op

zoek naar een vrijwilliger

voor de donderdagmid-

dagritten.Wij bieden u o.a.

een prettige werksfeer,

onkostenvergoeding en

werkbegeleiding. Informa-

tie bij Pluspunt, locatie

Centrum - Nathalie Linde-

boom telefoon: 5719393

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

www.irdesignzandvoort.nl

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
dvoortsecou i

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

Reisbureau KVSA
geeft cadeautje

op vertoon ZandvoortPas

Zoals vorige week vermeld, zijn er onder de ondernemers die

de ZandvoortPas accepteren, diverse manieren om hun klan-

ten te laten profiteren van de acties die de ZandvoortPas voor

de houders opleveren

Zo zijn er die kortingen geven

op het volledige assortiment,

zijn er die maandelijks

een andere actie hebben.

Reisbureau KVSA in de

Cornelus Slegersstraat doet

het weer anders. In eerste

instantie kregen de klanten die

een reis boekten en hun

ZandvoortPas konden tonen,

een mooi pakket weekbladen

meediezeinhet vliegtuig of

op hun vakantieadres lekker lui

in de zon konden lezen.

Nu is men sinds kort overge-

gaan op het systeem van leuke

presentjes na het boeken van

een reis. Medewerkster

Mariska Drieman:"We hebben

een heleboel cadeautjes

ingekocht en daar kan men
dan, na het tonen van de

ZandvoortPas, een keuze uit

maken. Er zitten allerlei dingen

tussen die men op vakantie

zou kunnen gebruiken. Ook

zijn er presentjes bij die men
thuis eveneens zou kunnen

gebruiken."

KVSA, wereldservice in reizen,

heeft zo voor zijn klanten een

leuk cadeautje in het voor-

uitzicht gesteld, uiteraard

alleen op vertoon van de

ZandvoortPas en na het boe-

ken van een reis. Drieman:"ln

het begin kwamen de mensen

zo maar binnen en vroegen

om het pakket tijdschriften, zo

werkt het natuurlijk niet. Onze

klanten zijn zo enthousiast dat

we volgend jaar hoogst waar-

schijnlijk weer mee gaan doen

met de ZandvoortPas."

Medewerkster Mariska Drieman vertelt enthousiast over haar ervaringen

met de ZandvoortPas

Cartoon Hans van Pelt

WATEROVERLAST

NOVA brengt Zandvoort
negatief inbeeld

Maandagavond heeft NOVA, de actualiteitenrubriek van

de NPS/VARA/NOS, Zandvoort negatief in beeld gebracht. Op

voordracht van ex-wethouder CBZ M. Demmers heeft de

redactie van Nova een Nederlandse schrijfster, Nelleke

Noordervliet, naar Zandvoort gestuurd om haar mening te

geven over de stelling: 'De lelijkste plek van Nederland'.

Column

Ex-wethouder Michel Demmers droeg de Middenboulevard voor aan het

programma van Nova

Michel Demmers had gerea-

geerd op een oproep van de

redactie van NOVA om de

lelijkste plek van Nederland

aan te geven. Volgens de ex -

wethouder van GBZ komt

niet alleen een gebouw maar

zelfs een heel gebied voor

de titel in aanmerking; de

Middenboulevard.

Schrijfster Nelleke Noorder-

vliet was naar onze woon-
plaats gestuurd om haar

mening te geven. Zij is van

mening dat vooral de entree

van Zandvoort ("een centrum

voor uitgeprocedeerde asiel-

zoekers") en het gebied tus-

sen 'Zandvoort strand' en

'Zandvoort dorp' van dermate

slechte kwaliteit en zonder

allure is dat 'De beuk erin'

moet. Eveneens was de

bezoekster, die overigens nooit

in Zandvoort heeft gewoond,

van mening dat het 'winkel-

straatje' (de Kerkstraat) lelijk

was en dat de doorkijk van de

Bakkerstraat, richting Circus

Zandvoort, getuigde van

afschuwelijke bouw. Ook haar

mening over het Connexxion

busstation stak zij niet onder

stoelen of banken: "Een bus-

station dat zelfs in de DDR
allang afgebroken zou zijn."

Wat NOVA voor ogen heeft

met een onderwerp als dit zal

wel in nevelen verhuld blijven.

Het is duidelijk dat mevrouw
Noordervliet niet bepaald

gecharmeerd is van Zand-

voort. Iemand die zo ongezou-

ten en ongefundeerd haar

mening over onze badplaats

geeft, kunnen we missen als

kiespijn. De mening van ex-

wethouder Demmers over de

Midden Boulevard is bij veel

burgers van Zandvoort al

bekend. Daar is geen Nova

programma voor nodig.

Wateroverlast in Zandvoort

Voorlopig heb ik weer water

genoeg gezien. Na enkele fikse

regenbuien, overstromingen

voor de deur en verregende

tennispartijen, ben ik die zes

weken zon alweervergeten. Ik

waande me in Venetië met al

dat water ver boven de stoe-

prand. De bootjes voorde deur

ontbraken er nog aan! Ach.

Het was wél rustig in de

Haarlemmerstraat. Weinig of

geen autoverkeer! Behalve de

'halve zolen' die zonodig door

het water moesten racen.

Overlast veroorzakend voor

geparkeerd staande auto's. Er

waren wel juichende kinderen.

Rondspetterend in rubber

laarzen. Zelfs echtgenoot had

zijn laarzen opgezocht. Prikte

verbolgen in verstopte putten.

Verstopt was ook onze afvoer.

Of het door al het water

kwam? Weet het echt niet. Ik

stapte nietsvermoedend uit

de douche. Met erbuiten even-

veel water als binnen. Om
hulp roepend kwam echtge-

noot naar boven gerend. Zag

al het water in de badkamer.

Rukte grote handdoeken uit

de kast. En dan moetje dwei-

len. Handdoeken uitwringen.

Wij kunnen niet meerwrin-

gen.We zijn een wasmachine

generatie. Mijn moeder

kon dat wél bedacht ik me, al

ploeterend met lappen en

dweilen.

Nóg steeds in mijn douche-

blootje begon echtgenoot

opeens hardop te lachen. "Het

is nét die TV reclame", grijns-

de hij. "Van die verzekering. Al

het water dat je in de wasbak

gooit. Komt door het putje

weer terug. Je kunt dweilen

watje wil. Het helpt niks".

Daar ik niet van 'Die Man-

netjes' heb, ploeterde ik ver-

der. Uiteindelijk met behulp

van nog meer douchelakens

werd het weer droog. Mijn

eigen mannetje klaarde de

klus. Met veel ontstopper en

een trekveer is het goed geko-

men. Het leed weer geleden.

Vandaar dat ik voorlopig geen

water meer kan zien. En ver-

lang naar een flinke portie

onvervalste zonneschijn. Lét

maaropwaar ik binnen kort

naartoe ga. Twee keer raden!

Lv^
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Het Zandvoortse Roeispektakel,

Zandvoortse Reddingsbrigade organiseert een roeispektakel, ter

hoogte van Reddingspost Piet Oud (Noord) www.vletroeien.nl

Zandvoort(A)live,

Live muziekfestival in centrum

Zandvoort(A)live, Live muziekfestival strandpaviljoens 13, 14 en 15

September

DTM, Circuit Park Zand voort. Deutsche Tou renwagen Masters.

Muziekfestival, Diverse live optredens op groot podium op

Raadhuisplein, aanvang 19.00 uur

Jubileum wandeltocht, wandelsportvereniging EMM organi-

seert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.

Afstanden: 6,12,18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,

Zand voort, Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

Trophy of the Dunes, Circuit Park Zand voort. Alweer een prach-

tig programma tijdens de Trophy of the Dunes op 23 en 24 sep-

tember, waarin alle nationale klassen aan de start verschijnen.

400 jaar Nederland Australië,

'Iron Man Life Saving Event'. Een Beach Run, Zwemmen en

Branding Kanoën. Natuurlijk zullen de Austral ia n Ba rbie (BBO)

en Backpackers Party' niet ontbreken. Strandpaviljoen 13, Skyline I

Kerkplein concert: Koorconcert Protestantse kerk, aanvang

15.00 uur, gratis toegankelijk (na afloop collecte voor de

restauratie van het unieke Knipscheer kerkorgel).

Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

I
t

\
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Auto Strijder Zandvoort
www rLiiCK-liyJ^rril

ZaïvdvüOH Burg. v AJptnenstraal ito - Tflt G23 57 M*5 65

Van derValk
Swart

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

zondag 27 augustus

Zandvoort (fl)live

on the Beach
1 6.00 - 24.00 uur

Skyline 13

Bruxelles 14
Mango's 15

Live optredens van o.a.

fllderliefste, Jazzzp en
DJ Raymundo

Met om ca. 22.30 uur

groots vuurwerk

Politiek Interview met raadslid OPZ

Zandvoort (a) live

Komend weekend, 26 en 27 augustus, is al weer de

laatste editie van 2006 van het bekende Zandvoort

(a) live festival. Op zaterdag in het centrum en op zon-

dag op het strand. De zondag zal afgesloten worden

met een groots vuurwerk.

Het festival zal op zater-

dag vanaf 20.00 uur

beginnen via diverse

optredens in het centrum

van onze badplaats.

Voorafgaand is het op het

podium in de Haltestraat

vanaf 18.00 uurtot 20.00

uureen feest voor de kin-

deren. Dan zal een open-

lucht kinderdisco de kin-

deren uitnodigen om
lekker de beentjes van de

vloer te doen. Vanaf

20.00 uurzullen diverse

DJ's hun mixen presente-

ren. Op het podium op

het Gasthuisplein diver-

se optredens met onder

andere Ouincy. Het

Dorpsplein zal in het

teken van zanger/enter-

ta iner Tjerk staan. Deze

optredens zullen ook om
20.00 uur beginnen.

Zondag zal het festival

vanaf 16.00 uur op het

strand worden voortge-

zet. Bij Skyline 13 zullen

DJ Cuzco en de bekende

coverband Alderliefste

optreden. Bij Bruxelles 14

staan Jazzzzp, de Sand-

wich band en DJ Guzz op

het programma en bij

Mango's Beach bar 15 zul-

len GregorSalto.de latin

band Barrio Latino en de

bekende Zandvoortse DJ

Raymundo de gasten

vermaken.

Zondagavond zal het fes-

tival met een groot vuur-

werkworden afgesloten.

Vanaf een ponton voor

de paviljoens 13, 14 en 15

zal het seizoen 2006,

voor wat het Zandvoort

(a) live festival betreft,

worden afgesloten. Dit

vuurwerk is tot stand

gekomen door middel

van sponsoring door

onder andere NH
Hoteles, Circuit Park

Zandvoort en Center

Parcs.

Carl Simons

Er zijn mensen die willen

genieten van hun welverdien-

de pensioen na jarenlang hard

werken. Maar er zijn ook men-

sen die niet stil kunnen zitten

en allerlei andere dingen gaan

doen. Carl Simons van OPZ is

zo'n man. Een ondernemend

type met een zwaar verant-

woordelijkheidsgevoel. Een

Rotterdammer die is opge-

groeid tijdens de wederop-

bouw van Nederland. "Ik ben

niet vies van hard werken, het

heeft me ook gevormd", lacht

Simons terwijl hij geïnter-

viewd wordt in het raadhuis.

Na jarenlang met zijn gezin in

Heemstede gewoond te heb-

ben kwam Simons in 1998 in

Zandvoort terecht. "Ik ging net

met pensioen en had tijd zat.

Het begon weerte kriebelen

dus ben ik weer wat gaan

doen", aldus Simons. Na in de

ledenraad van de EMM en in

de Seniorenraad Zandvoort

gefunctioneerd te hebben

kwam de OPZ op zijn pad. "Ik

kende Peter Boevé van de EMM
en de Seniorenraad en van het

een kwam het ander. Binnen

een paarjaarwerd ik lijsttrek-

ker en fractievoorzitter van

OPZendaarbeniknog steeds

zeer content mee", vertelt

Simons openhartig.

Sport

Dat Simons voor de OPZ in de

gemeenteraad zit zal niemand

ontgaan zijn. Zijn passie voor

de pétanquesport, een wed-

strijdvorm van jeu de boules,

is ook bij velen bekend. "Ik kan

het niet laten om overjeu de

boules te beginnen", vertelt

Simons terwijl zijn ogen begin-

nen te twin kelen. "Het is heer-

lijk om een bal te gooien en

helemaal op te gaan in het

spel", verzucht Simons.

Carl Simons

Muziek
Wat veel mensen misschien

niet weten is zijn passie voor

muziek. Vanaf zijn zesde jaar

speelt Simons accordeon, won
bepaalde concoursen en

mocht zich zelfs Nederlands

kampioen accordeon voor

amateurs noemen. Zijn passie

voor muziek werd versterkt

door zijn studie aan het con-

servatorium in Rotterdam. "Ik

studeerde fagot en viool, twee

hele mooie instrumenten. Toen

moest ik het leger in waardoor

ik het niet meer kon combine-

ren. Tijdens mijn tijd in het

leger ging ik nadenken over

een toekomst in de muziek.

Wilde ik zo'n leven leiden?

Altijd in een orkest spelen,

altijd 's avonds weg, veel op

tournee? Het antwoord was
nee en ikging na mijn dienst-

jaren marketing studeren, ach-

teraf gezien een goede keus",

aldus Simons.

OPZ
Op dit moment speelt Simons

geen accordeon meer en jeu

de boules staat ook op een iets

lager pitje. Simons:"lk vind het

heerlijk om in de raad te zitten

en iets te doen voor de men-

sen in Zandvoort. Mensen
moeten serieus genomen wor-

den en ik wil de gemeente
dichter bij de mensen brengen,

dat is wel mijn ding bij OPZ."

ïdvoortPas

;

www.zandvoortpas.nl

Optreden van Alderliefste vorige zomer

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Paaltjes

Bovenaan de Kerkstraat mag
het bestemmingsverkeertot

11.00 uur ongehinderd de

straat naar beneden rijden.

Daarna wordt er een paaltje

omhoog gezet en is de straat

alleen voor voetgangers toe-

gankelijk. Dat was en is een

goede regeling maar sinds

een poosje is er geen paaltje

meer te bekennen. Het

vrachtverkeer rijdt nu gewoon

tussen de vele voetgangers

door. Ook fietsers nemen de

kortste route en sjezen met

een noodvaart naar beneden.

Als voetganger moetje echt

opletten om niet van je sok-

ken gereden te worden. Paal

omhoog en handhaven, is

ons advies.

REM eiland verdwijnt

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De laatste jaren zijn er

geruchten over de ontman-

teling van het REM eiland,

maar voorlopig staat het

eiland er nog. Het beroemde

rondje REM, georganiseerd

door de watersportvereni-

ging Zandvoort, vond af-

gelopen weekend (met 65

deelnemers) gewoon plaats.

De Directie Noordzee van

Rijkswaterstaat heeft wel

besloten om de apparatuur

begin volgend jaar van

het platform, dat op negen

kilometer van de kust van

Noord wijk ligt, weg te halen.

De Meetpost Noordwijk die

bekend staat als het REM
eiland wordt in elk geval bin-

nen drie jaar verwijderd. Dat

is de termijn die wettelijk is

vastgesteld wanneer er tot

ontmanteling wordt overge-

gaan. Inmiddels is er een

samenwerkingsverband van

OCN, de Stichting Noordzee

en Goesting Events BV "Red

het REM eiland" opgericht

met als doel het platform

minstens tot nog drie jaar

voorsloopte behoeden.

Zeg het voort zeg het voort

Op 15 augustus was er in

Elburg een omroeperscon-

cours. Maar El burg is niet de

enige stad/dorp met een

omroeperconcours. Op vele

plaatsen in ons land laten de

leden van de Eerste Vereni-

ging van Stads- en Dorps-

omroepers Nederland het

hele jaar door van zich horen,

waarbij aan het eind van de

rit slechts ééntje Nederlands

kampioen wordt. Klaas Koper,

die al zo'n tien jaar dorpsom-

roeper in Zandvoort is, viel die

eeralvier maal ten deel. In

Elburg waren zijn trouwe

fans, zijn vrouw en haarzus,

mee om Klaasaante moedi-

gen. Klaas kwam dit keer op

de derde plaats te staan.

Afgelopen weekend was
Klaas aanwezig in Enkhuizen

waar hij de zesde plaats

veroverde. Klaas en zijn fans

hebben het druk want op

26 augustus is er in Borne het

kampioenschap dorpsomroe-

pen waar Klaas Koper één

van de elf omroepers is. In het

totale klassement staat onze

Klaas op de tweede plaats en

op 23 september moet hij zijn

titel in Zandvoort verdedigen.

Dat wordt volgens Klaas

Koper een zware klus want
collega -om roe per Henk v.d.

Nieuwenhuizen uitOister-

wijk gooit hoge ogen naar

het Nederlands kampioen-

schap.

Eindelijk

Veel jongeren zullen een

zucht van verlichting slaken,

want eindelijk gaat hun wens

in vervulling. De gemeente

plaatst een nieuwe skatevoor-

ziening bij de Arie Koperflat

waarvoorheen de houten

halfpipe stond. De nieuwe

skatebaan, bestaande uit

acht skate-elementen, is

mobiel. Via een roulatiesys-

teem kan de voorziening ook

in andere wijken opgezet

worden, zodat de kinderen

uit desbetreffende buurt

niet ver hoeven te fietsen.

's Winters gaat de skatebaan

in opslag bij de Zandvoorte

remise. Of zijn er s katers die

bij sneeuw over de baan

willen scheren, vraagt de

gemeente zich af. Zo vaak

sneeuwt het niet dus laat de

baan maar lekker staan zal

het voorstel van dejeugd zijn.

Alleen, hoe weet je waar

de baan staat of komt daar

een speciaal systeem voor?

Anders wordt zoeken.

Bedankt

Een inwoonster uit Bentveld

meldde de redactie van oog

en oor dat ze graag de eerlijke

vinderwil bedanken die haar

sleutelbos via een omweg
terug bezorgde. Tijdens een

fietstocht door de duinen

van Zandvoort Noord naar

Bentveld raakte zij haar sleu-

telbos kwijt. Ondanks veel

zoeken vond ze de sleutels

niet terug. Na een poosje

werd zij door een bedrijf

gebeld dat haar sleutels

terecht waren. De eerlijke vin-

der had de sleutels opge-

stuurd naar het bedrijf waar

de sleutels waren gemaakt

(er stond een telefoonnum-

mer op een sleutel). Dat

iemand nog zoveel moeite

doet om de sleutels terug te

bezorgen maakje tegenwoor-

dig niet zo vaak meer mee.

Namens de mevrouw heel

hartelijk bedankt.

Weer natte voeten

Voor de tweede keer in een

week stond zondagochtend

de omgeving Koninginneweg/

Haarlemmerstraat, na een

hoosbui, weer blank. Toevallig

had de gemeente het afzet-

hek bij de Haarlemmerstraat

niet weggehaald en kon een

bewoner deze voor de riool-

put zetten waarvan het dek-

sel omhoog kwam. De brand-

weer heeft de putten in de

Koninginneweg schoonge-

maakt en daardoor zakte de

waterstand. Het afzethek is

door de gemeente weer ach-

ter de boom geplaatst. Start-

klaar voor een volgende bui!



Extra LOW BUDGET zomeractie exclusief voor de regio
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Huisoccasions
Wat fijn dat u zo massaal reageert op onze Haarlemse Budget Auto beurs.

Zelfs wij staan versteld van het Mega-succes van dit zomer-auto-spektakel. We mogen nog een paar

dagen doorgaan, maar dan is het onherroeplijk afgelopen. Dit is dan ook een oproep aan iedereen die

toe is aan een andere auto: WILT U HET MINSTE BETALEN EN HET MEESTE ONTVANGEN, KOM DAN DEZE

WEEK NOG NAAR HET MOTORHUIS EN DOE DE VOORDELIGSTE AUTODEAL DIE U OOIT GEDAAN HEEFT!!!

MINIMALE INRUILPRIJS ^ _—^
VOOR ALLES DAT RIJDT: € lm750,-

Je
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SS
Alle andere inruilprijzen € 1.750,- boven de officiële koers

Alle occasion prijzen tijdens de beurs verlaagd

Alle occasions voorzien van de best denkbare garanties

en met support van de fameuze Motorhuis service

uitgestelde betaling mogelijk

minder geld, méér auto

a?*!

Zo-
veel auto-

voordeel heeft
u nog nooit bij

elkaar gezien!

Gratis

Mi

Stelt

u zich voor;

nu rijden in een

mooie jonge auto,

taxaties minder betalen en ook

nog eens € 1,750,-

extra inruil ont-

vangen

U kunt zelfde prijs beïnvloeden met de bekende Motorhuis

keuzepakketten:

BASIS: minimaal 6 maanden Motorhuisgarantie en

6 maanden pechhulp

COMFORT: minimaal 12 maanden Motorhuisgarantie en

12 maanden pechhulp

ALL IN: minimaal 24 maanden Motorhuisgarantie en

24 maanden pechhulp plus onderhoud*

Groot
aanbod,
talloze

merken

Wij
kunnen uw
'nieuwe'
occasion

razendsnel
afleveren!!
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m Het Motorhuis
Autodealerbedrijven

Grijpensteinweg 10, 2014 KX Haarlem,

Tel.: 023 - 528 15 50, www.motorhuis.nl
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Klimaatbeheersing

begint

bij Zonweringen
Sinds februari heeft Comfort Zonweringen zijn vaste plek gevon-

den op de Zeestraat 34. Waar vroeger een drogisterij, galerie en

diverse andere winkels hebben gezeten, is eigenaar Joep Delst

erin geslaagd van deze locatie een mooie blikvanger te maken.

Zonweringen in olleriei soorten en maten

"Zeventien jaarzit ikal in de

zonweringen dus enige erva-

ring heb ik wel", vertelt Delst.

We zitten binnen onder een

gigantische parasol achter de

winkel in zijn riante kantoor-

ruimte. "Ik ben in Schalkwijk

Schermen en zonweringen voor

particulieren of bedrijven, we
leveren aan degenen die kwali-

teit wensen. Vooral in

Zand voort heb je, door de spe-

ciale weersinvloeden van de

kust, goede kwaliteitsproduc-

begonnen als zelfstandig ten nodig. Het product moet

ondernemer. Eerst alleen, later aan de hoogste eisen voldoen

met mijn broer, maar uiteinde- omdat slijtage in kustplaatsen

lijk lukte die samenwerking twee maalzosnelgaatalsin

niet. Nu werk ik weer alleen

met een bedrijf en een show-

room in Haarlem Noord op de

Rijksstraatweg én sinds kort

ook hier in Zandvoort. In

Haarlem worden de schermen

het binnenland. Afhankelijkvan

het budget adviseer ik mijn

klanten dan ook; koop het beste

product dan hebje erjarenlang

pleziervan. Bij ons bedrijfis het

doek super geïmpregneerd

'geassembleerd', dwz dat alle waardoor het rot en schimmel-

onderdelen voor het te maken vrij is. Met daarbij een onder-

scherm op maat in elkaar wor- houdabonnementverlengje de

den gezet. zonneschermen met meer dan

50%. Naast deze zonweringen

zijn op dit moment ook de z.g

'screen's', zonweringen aan de

buitenkantvlaktegen het raam

aangebracht, heel populair.

Dicht geschoven kunjevan bin-

nen naar buiten kijken, anders-

om niet".

Het klimaat begint ook in

Nederland langzaam te veran-

deren, het wordt duidelijk

merkbaar warmer. "Klimaat-

beheersing begint met zonwe-

ringen", legt van Delst vakkun-

dig uit. "Nederland, met zijn

grote ramen en schuifpuien, is

niet berekend op veel warmte

c.q. zonlicht, in tegenstelling

tot de Mediterrane landen

waarde ramen veel kleiner zijn

en men luiken heeft om het

zonlicht buiten te sluiten".

Voor het interieur is het assor-

timent zo groot, dat het

ondoenlijk is om alle mogelijk-

heden op te noemen. Prachtig

zijn de verticale lamellen met

de uitstraling van vitrage. Niet

goedkoop maar wie én gordij-

nen én lamellen wil is dit een

perfecte oplossing. Jaloezieën

zijn erte kust en te keur in ver-

schillende uitvoeringen en

kleur. Rolgordijnen, plissés en

mogelijkheden om de kamer

te verduisteren meteen rolgor-

dijn, het is allemaal mogelijk.

Wie zich wil oriënteren: loop

gerust naar binnen. Comfort

Zonweringen is gevestigd op

de Zeestraat 34, tel. 57 46 390.

Openingstijden: dinsdag,

woensdag, vrijdag en zaterdag

geopend van 11.00 tot 17.30

uur. Maandag en donderdag

gesloten.

Getrouwden gezonder dan vrijgezellen

Getrouwde mensen leven gezonder dan vrijgezellen. Zo stelt

de BBC en een Deens onderzoek. Deskundigen op het gebied

van het hart verwijzen dit echter naar het land der fabelen.

door Ton Timmermans

Vooral ouderen die alleen

wonen hebben een grotere kans

op hartaanvallen dan getrouw-

de stellen, ze meldt de BBC. Bij

een onderzoek in Denemarken

kwam naar voren dat mensen
op een hoge leeftijd en alleen-

wonenden een verhoogde kans

hebben op ondermeer hartaan-

vallen. Volgens hartspecialisten

ligt dat aan het feit dat alleen-

staanden meer roken en slech-

ter eten. De kans op hartaan-

doeningen kan mogelijkver-

laagd worden door samen te

gaan wonen ofte gaan wer-

ken, wordt gesteld.

Eerdere onderzoeken wezen er

al op dat het gezond is om te

trouwen. Getrouwde stellen

ontbijten vaker, leven veiliger,

sporten meestal en roken niet.

Kortom, ze letten meer op en

stimuleren elkaar. Zodra de

partner iets mankeert of als

dat dreigt te gebeuren, wordt

ervoor gezorgd dat hij naarde

huisarts gaat. Alleen al die

omstandigheid verklaart dat

een samenlevend koppel

gezonder blijft.

Het gaat er om dat mensen,

getrouwd of vrijgezel, goed

voor zichzelf zorgt. Hij of zij

dient er attent op te zijn men-

sen om zich heen te hebben

die een goede verzorging

waarborgen. Goed eten, niet

roken en optijd naarde huis-

arts gaan. "Dat is belangrijker

dan het feit of men alleen-

staand of getrouwd is"conclu-

deert Planet.nl

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAC H/yC l_ U BTIEN
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-5250 2583

Rentree zomer blijft nog uit

Vorige week leek het er nog op -aarzelend weliswaar- dat we

deze week een weersverbetering zouden krijgen van wat lan-

gere duur. Dit herstel komt echter maar ten dele uit de verf,

want de komende dagen grossieren nou niet echt in puik zomer-

weer met tenminste 25 graden en de nodige zonneschijn.

Wisselvalligheid troef blijft

het parool en steeds duide-

lijker wordt dat dit jaren

zeventig-weer nauwelijks van

wijken weet. Het is amper
meer voor te stellen dat we
anno 1977, 1978 en 1979 bijna

de hele zomer ons huidige

augustusweer beleefden.

Zomers die zich kenmerkten

door langdurige hitteperio-

den, kenden we slechts inci-

denteel en zelfs een over-

schrijdingvan de 30 graden

geschiedde soms niet eens in

de maanden juni, juli, of

augustus. Het staat nu

onomstotelijk vast dat de

zomers (flink) warmer zijn

geworden, met name vanaf

1989. Tja, en zo'n maand als

we nu beleven hoort gewoon

nog thuis in het grillige

Nederlandse klimaat.

Toch is het realistisch te ver-

onderstellen dat we ergens

begin september beter weer

krijgen, want zo'n zeer mati-

ge periode houdt zelden lan-

ger dan een week of vier aan.

Het gebied rond Haarlem viel

opnieuw in de prijzen wat de

grootste regenhoeveelheden

betrof afgelopen week.

Bentveld noteerde zelfs op

twee dagen meer dan 50 mil-

limeter binnen twaalf uur

tijd. Het neerslagtotaal van

augustus in onze gebieden

beloopt nu al de 260 millime-

ter en daarmee zijn we het

natst van het land! De buien

hebben deze zomer wel een

heel specifieke voorkeur voor

bepaalde gebieden kennelijk.

Komende dagen blijft het

door de bank genomen licht

wisselvallig en gewoon klas-

siek Hollands zomerweer.

Donderdag met name valt er

alweer regen (buien) vanuit

het westen en in de periode

vrijdag tot en met zondag

kan er dagelij ks regen of een

bui vallen, waarbij de tempe-

raturen nagenoeg normaal

zullen zijn. Nog altijd bestaat

de kans op enkele zware

buien en de mogelijkheid van

lokale wateroverlast.

Volgende week tenslotte,

'moet' het dan gaan opknap-

pen, zoals hierboven net al

geventileerd. Waarschijnlijk

gaan hogedrukgebieden het

meer voor het zeggen krij-

gen, neemt de regenkans af,

stijgt de temperatuur

bescheiden en zien we de

zon vaker schaduw geven

in/op het Zandvoortse land.

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

J%
*fr *$•

13

75%

13 14 13

zw. 3-4 zw. 3-4 no-n. 3 nw. 3-4



en luxe. Elk bed wordt handgemaakt volgens he :

unieke Vi-Spring pocketed spring systeem: vere

in katoenen zakjes bedekt met royale lagen

zuivere wol en natuurlijk haar, worden op hun

beurt met Belgische damast bekleed om het

summum v

van ecuwen
D D

TSaax droom je van

'NG Rijksstraatweg 67-71 Haarlem Tel. 023 - 525 49 56 www.vanmeeuwenbedden.nl

Hoe goed ben jij in Badminton?
Bejnegiig. kratfi:. souplesse en uthwdngswnncgefi lijn een ps* sspedsn -die de

Badnnlirtwiïpcrt zo sanlreKWijk mauw Bovenoen e net een gezelige sport en iel

mceilijk om 's tatm \"kk swd Junioren ak Sflfiioren haaft ZmasH goede, srvaren

begeteiiers Serioren woelen hgeöwirt en spelen rlan •jmY. mei mensen <Jte je *k

kneepjes *an het spel uijtrenoen. Ifitsrassi'? Kam cai :,vt bh.vencj najf één van

ome inloaparanden cp- cond^rdaj 7 en U sspsrrber Jeugd vanal 1115 uur,

Seworem vjnaf M.14 uw. Meer wtfonratir i«nmendei@pianei.nl ü\ 023 5720006.
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Korversporthat

Matthè Crabberdam: 06 2? 22 £1 17-Zaidvocr:

3 Mededeling aan alle inwoners
! van Zandvoort
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k
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Op 1, 2 en 3 september

zal op Circuit Park Zandvoort

het evenement DTM plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet

_B Milieubeheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland

d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hierbij dat wij voor boven-

staand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

^ Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit

hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen. m~

^ Met vriendelijke groet, '
B

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

iwww.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl

tel.nr. 023 5740740

Zandvoorters

Meppen Alle Shuttles Harder!

Badmintonclub Zmash! is een

nieuwe naam vooreen reeds lang

bestaande vereniging, voort-

gekomen uit o.a. Sportingclub

Dirk van den Nulft en wedstrijd-

vereniging Lotus. Elke donderdag

zijn er aan het begin van de

avond zo'n 35 jeugdleden actief,

waarna de senioren de zaal met

groot enthousiasme en inzet

overnemen.

Helaas wordt badminton

nogal eens in één adem
genoemd alszijnde een

'campings port'. Actieve

spelers weten te vertel-

len dat badminton ech-

ter veel meer in zich

heeft dan zomaar een

recreatiesport.TV beel-

den van spelers op het

hoogste niveau laten al

zien dat de sport één en

al beweging is. Letterlijk

alle spiergroepen krijgen

ruim aandacht, concen-

tratie en reactievermo-

gen worden geactiveerd

en, niet in de laatste

plaats.de conditie schiet

omhoog. En ja, men valt

er ook van af.

Het mooie van badmin-

ton is dat het, in tegen-

stellingtot bijvoorbeeld

tennis, makkelijk te leren

is. Met een paar lessen of

begeleidingvan een erva-

ren speler heeft men al

vrij snel defijne kneepjes

onderde knie en kan men

al gauw een wedstrijd

spelen. Er worden bij

Zmash! meestal dubbels

gespeeld op elk gewenst

niveau. Lekker gezellig

even een shutteltje slaan

of even wat meer power

erachter en met de tong

op de schoenen van de

baan te stappen. Niets

moet, alles mag.

Met de nieuwe opzet

worden zoals gezegd

nieuwe spelers begeleid

en wordt er voor ieder-

een op de speelavond elk

half uur opnieuw inge-

deeld. Dit kan de ene keer

op eigen speelsterkte zijn

maar ook een onervaren

met een ervaren speler.

En dat laatste is natuur-

lijk een prachtige opste-

ker om het spelpijl

omhoogte brengen. Ook

oud spelers met ervaring

worden van harte uitge-

nodigd om de uitdaging

aan te gaan met de vaste

leden. Jeugd vanaf ca. 8

jaar krijgt een gedegen

training en worden bege-

leid door diverse trainers.

Eersteven kennis maken?

Junioren en senioren zijn

van harte welkom op

de inloopavonden. Deze

worden gehouden op de

eerste speeldag donder-

dag 7 september a.s. en

een week later op 14 sep-

tember. Jeugd vanaf 18.15

uur en senioren vanaf

20.15 uur. Men dient zelf

voorzaalschoenen te zor-

gen maarvoordeze twee

avonden zijn er bad-

mintonrackets te leen.

Uiteraard geeft Zmash!

advies over materiaal, kle-

dingen schoenen. En, mis-

schien voor sommigen
niet onbelangrijk, de

Korversporthal heeft een

gezellige kantine om nog

even na te praten overdie

gewonnen (of verloren)

wedstrijd. Na 7 september

kan men ook kijken op de

website: www.zmash.net

Is de link overigens al

gelegd tussen de nieuwe

naam en de kop van dit

artikel? Zmash! nodigtje

hierbij uit en heet ieder-

een va n h a rte we I kom in

de Korver Sporthal.

Inlichten zijn te verkrij-

gen per e-mail: wimmen-
del@planet.nl of per tele-

foon: 5720005

Schilderen met kinderen werd zonnig succes
Aanvankelijk was het in de koffieruimte van de kerk gepland.

Maar het zonovergoten voorplein nodigde uit om de tafels en

de stoelen buiten te zetten. Onder deskundige leiding schilder-

den een twintigtal kinderendesterren van de hemel. Tot besluit

een expositie van de werken.

door Ton Timmermans

"Als je het niet meerweet kijkje

maar naarjeT-shirt". Op een vel

papiertekent kunstenares Hilly

Jansen bloemfiguren op het nog

witte tekenvel. Nu heeft de jeug-

dige Suzanne een begin van

haar kunstwerk. Aan de tafels

om haar heen zijn de kinderen

druk in de weer met penseel,

een flinke waterpot en verf.

Af en toe krijgen ze een paar

verse klodders acrylverf op hun

sch ilders pa let. Vol concentra-

tie en metdetongtussen de

tanden geklemd zetten de kin-

deren de meest zonderlinge

fantasie-figuren op papier. Ook

1 op de 5 bromfietsen heeft

nog geen kenteken
De RDW heeft vorige week het 400.000ste bromfietskenteken

afgegeven. Dat betekent dat voor een op de vijf bromfietsen in

Nederland nog geen kenteken is aangevraagd. Die naar schat-

ting 100.000 bromfietseigenaren hebben tot en met 31 oktober

de tijd om het verplichte bromfietskenteken te regelen.

Jongeren hebben tot nu toe

beduidend minder kentekens

aangevraagd dan ouderen. Zij

vormen volgens onderzoek

van de RDW ongeveerde helft

van alle bromfietsgebruikers.

Johan Hakkenberg, algemeen

directeur van de RDW:
"Jongeren moeten nu echt in

actie komen. Niet alleen de

schouwing van de bromfiets,

maar ook de officiële aanvraag

van het kenteken op het post-

kantoor is slechts tot en met

31 oktober mogelijk."

Duurder na 31 oktober

De eerste stap op weg naar het

kenteken is een schouwing bij

een erkend schouwbedrijf.

Daarna moet het kenteken op

het postkantoor aangevraagd

worden. Nadat de RDW het

kenteken heeft opgestuurd, laat

de eigenaar een kentekenplaat

maken. Als laatste geeft hij het

nieuwe kenteken dooraan zijn

verzekeraar. Vanaf 1 november

natuurgetrouwe werken, maar

altijd zonnig en met warme,

heldere kleuren. "Netjes tussen

de lijnen blijven" maant juf

Mirjam Engels haar 'leerling'.

Voorzien van rode limonade en

mierzoete spekkies zijn na een

uur de schildersstukken klaar.

Alle werken worden opgehan-

gen tegen de wand van de

koffieruimte, voor in het kerk-

gebouw. Om ze zo samen te

zien, is het een groot feest van

kleuren geworden. Ze lijken te

wedijveren met de kunst-

werken van de collega-kunste-

naars waarvan de werken in

de kerk staan en hangen.

Zaterdag 26 augustus worden

de ie, 2e en 3e prijswinnaar of

winnares bekend gemaakt.

HillyJansen met haar assisten-

ten kunnen terugzien op een

zeer geslaagde middag. Net

als de werken binnen in de

Agatha kerk is de jeugdexpo-

sitie in de koffieruimte tot

10 september 2006 te zien op

elke zaterdag van 14.00 tot

17.00 uur.

kan alleen na een keuring op

een van de 16 keuringsstations

van de RDW een kenteken ver-

kregen worden. Dat is lastiger

en duurder dan de aanvraag via

het postkantoor. Niet alleen

wordt de bromfiets dan tech-

nisch onderzocht, maar ook

kost de keuring meer dan 100

eu ro. Wie na 1 januari geen gel-

dig kentekenbewijs heeft, mag
zijn of haar bromfiets niet op

de openbare weg gebruiken.

Met het bromfietskenteken wil

de overheid diefstal tegengaan.

Ook kunnen opgevoerde en

lawaaierige bromfietsen beter

opgespoord worden en helpt

het kenteken bij het handhaven

van de verzekeringsplicht en het

bestrijden van criminaliteit. De

RDW voert de kentekenregistra-

tie van bromfietsen uit.

bromfietsplaten: €21,50
Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten

Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort

Tel. 5731613 - Fax. 5736835

wikaclas@casema.nl
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Toerist van de week

De Semi-Toerist

Het lijkt wel alsof er steeds minder toeristen in Zandvoort rond-

lopen. Wat logisch is natuurlijk. Ten eerste zijn de schoolvakan-

ties bijna om en zijn de mensen weer gewoon aan het werk. En

ten tweede is het weer de afgelopen tijd ook niet om over naar

huis te schrijven. Op een regenachtige avond zit ik in Café Neuf

te peinzen waar ik mijn toerist nu vandaan moet halen. Tot Jerry

Buurman aan mijn tafeltje komt zitten.

Jerry is 23 jaar en woont in

Oegstgeest. Hij noemt zichzelf

een'semi-toerist'.Want inmid-

dels komt hij vrij vaak in

Zandvoort, sinds hij zijn huidi-

ge vriend heeft leren kennen

die in Zandvoort woont. Jerry

heeft momenteel een baan

als freelancer bij Mexx in

Amsterdam, maar hij is op zoek

naar iets nieuws. Wel het liefst

iets in de mode. Deze passie

heeft hij altijd al gehad, hij

heeft ook op de modeacade-

mie in Arnhem gezeten en op

een mannendesign afdeling

gewerkt. Maar hij heeft ook

heel andere kwaliteiten. Want

toen Jerry twee jaar geleden

voor het eerst naar Zandvoort

kwam, ging hij aan de slag als

entertainer bij Center Parcs. Dit

baantje had hij gekregen via

eenvriend,diede manager is

van het entertainmentteam. In

de tijd dat hij daar werkte, ging

Jerry ook wel eens stappen in

Zandvoort. En dan voorname-

lijk bij Danzee. Op één van

die stapavonden heeft hij

zijn vriend leren kennen. Juttersmuseum hoor!"

QQQSCPQQHQ
Ook voor alle zomergasten

alleen maar voordeel!
Al ruim 1200 Pashouders gingen u voor!

Ondertussen heeft Jerry een

aardige vriendenkring hier

opgebouwd, waarmee hij

graag "lekker even wat mee
drinkt".

Maarwonen in Zandvoort.dat

zit ervoor hem niet in. "Ik hou

teveel van het stadsleven, met

veel markten, winkeltjes en

barretjes op de hoek. Het liefst

zou ik in Leiden of in Den Haag

willen wonen. Zandvoort is

voor mij veel te klein. Ik hou

niet van het 'ons kent ons'-

gevoel. Iedereen weet altijd

alles van elkaar, dat kan mij erg

benauwen."Wat Jerry wel leuk

vindt, zijn zijn vrienden die hij

hier heeft leren kennen, de

avondjes stappen bij Danzee

en het circuit. "Maar", zegt

hij er gelijk achter aan, "ik

mis wel een stukje cultuur

in Zandvoort, wat je in

Scheveningen bijvoorbeeld

wel hebt met onder andere

het Kurhaus." Hiermee lokt hij

de reactie uit van een vriendin

van hem: "Wij hebben het

Met een ZandvoortPas wordt

winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk



Reisverslag Pluspunt Kindervakantie 2006
Onder leiding van Monique van der Mije organiseer-

de Pluspunt een fietsvakantie voor kinderen. Monique

heeft alle gebeurtenissen vastgelegd op beeld en

geschrift, waarvan hieronder een samenvatting volgt.

Maandag 7 augustus

was het dan zover. De

eerste Pluspunt Kinder-

vakantie, gesponsord door

de Rabobank, ging van

start. Monique van der

Mije vertrok met tien kin-

deren en drie vrijwilligers,

Stel la, Anne en Linda,

vanaf Stichting Pluspunt

in Zandvoort Noord op

de fiets naar het Stay-

okay hostel in Noord-

wijkerhout. Het is een

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

geweldige week gewor-

den, waaraan zowel de

kinderen als de begelei-

ders erg veel plezier heb-

ben beleefd.

Dagi:

Het begon natuurlijk met

de fietstocht naar Noord-

wijkerhout. Een hele rit,

dus onderweg werd er

gestopt voor een ijsje en

hebben we gezwom-
men. Na aankomst werd

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

het gebouw van de hos-

tel verkend.We kregen de

Afrika-zaal toegewezen,

waar we de hele week
konden spelletjes doen,

films kijken, knutselen,

muziek maken enzo-

voorts. 's Avonds werd er

een speurtocht gehou-

den door het gebouw.

Dag 2:

Na het ontbijtbuffet wer-

den er allerlei spelletjes

gedaan en konden

we lekker buiten

spelen. Tijdens de

lunch werd er een

film gedraaid, 's

Middags stapten

we met zijn allen

op de fiets naar

het strand. Daar

kregen we les in

het maken van

goede knopen en

vervolgens hebben we
met die kennis een mooi

vlot gebouwd met tou-

wen en drijvers. De kin-

Kinderkamer kunst!

Originele en betaalbare

schilderijtjes. Ook leuk

als kraamcadeau!

www.kleintjeskunst.nl

deren mochten vervol-

gens met hetvlot in de

branding spelen, terwijl

de mensen van stayokay

het stevig met touwen
vasthielden.

Dag 3:

Overdag hebben we aan

een opdrachtentocht

meegedaan. Wie zin had

kon later in de middag

nog met Monique gaan

zwemmen. 's Avonds was

QGOOO® recensie door

Ton Timmermans

Elizefor Hair

Haarextensions

voor 3,- per ext.

06-14971770

er een hele spannende

reflectorentocht in het

bos georganiseerd. De

kinderen en hun begelei-

Ervaar het gemak!

Montys Travel Service

Astrid van Buuren - uw
mobiele reisadviseur.

06-42243369

astrid@montys.nl

www.montys.nl

ders moesten met een

zaklamp via de reflecto-

ren aan de bomen hun

weg vinden en op zoek

gaan naar een piraten-

schat.

Iedereen heeft

de spannende

tocht goed

doorstaan

en... de schat

is gevonden!

Als beloning

kregen we
allemaal een

dukaat uit de

schat.

Dag 4:

Uitslapen na alle opwin-

ding van de vorige avond

en lekker ontbijten met

een film. Na het ontbijt

kreeg iedereen van Stella

een prachtige tatoeage-

voor-één-dag. 's Avonds

hebben we van alles

en nog wat gedaan:

een bingo, toneelstukjes

opvoeren en lekker dan-

sen in de disco in de

Afrika-zaal.

Dag 5:

Op deze laatste dag

stond een bezoek aan de

Linnaeushof op het pro-

gramma, maar het weer

zat niet mee dus dat

houden de kinderen nog

tegoed. In plaats daarvan

is er een opdrachtenspel

in de duinen gedaan.

Tijdens het terugfietsen

naar huis begon het heel

hard te regenen. Om te

schuilen zijn we met zijn

allen onder een heel

groot zeil gaan zitten.We
moesten het goed vast-

houden, want de wind

trok het zeil steeds

omhoog en dan weer

naar benenden op ons

hoofd, maar we bleven

wel lekker droog. En toen,

na een leuke week vol

spannende avonturen,

waren we weer thuis

met zijn allen! We heb-

ben er allemaal heel erg

van genoten en hopelijk

kunnen we volgend jaar

weer zo een leuke vakan-

tie organiseren.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

i) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam ...

UwZandvoortpas nr.

.

Telefoon.

/ NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

Grenakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

H.l .V.l EIJTEp

Care Restaurant

\ Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort j

Tel: 023-5? 166 31 ^

Terecht applaus voor Utrechts

Byzantijns koor

Een koor met traditie. In de warme zang van het Utrechts

Byzantijns koor klonk afgelopen zondag de eeuwenoude

Oekraïense volksaard door. Een bomvolle Protestantse kerk

beloonde na afloop van het concert koor en dirigent met een

verdiende staande ovatie.

Utrechts Byzantijns koor

De basis van het Utrechts

Byzantijns koor ligt in het

Oekraïense seminarie in

Culemborg. Het vroegere semi-

naristenkoor bestaat nog

steeds uit Nederlandse man-

nen. Het koor legt zich toe op

het zonder instrumentale

begeleiding zingen van - in eer-

ste instantie - de liturgie vol-

gens de Slavisch-Byzantijnse

ritus.

Zeer godsdienstig

"Even de aardse zorgen afleg-

gen". De ceremoniële liederen

van vóór de pauze getuigen

van een diep godsdienstig

volk. De bronzen stemmen
van het koor geven de liturgi-

sche liederen een volle glans

en een intense diepgang. De

peilloos diepe klanken roepen

het beeld op van een

Oekraïense kerk, verlicht door

honderden kaarsen, warme
kleurenpracht en zoete geur

van wierook. Imposant is het

moment als de priesterpartij

(vertolkt door de dirigent)

beurtelings zingt met de

tenoren en de baritons van

het zangkoor. De donkere

bassen geven het geheel een

krachtig fundament, vooral

als er solo gezongen wordt.

Zeker voor de westerling

ontstaat een ongekende

diepgang, doordat het

koor bestaat uit ruim vijf

zangpartijen.

Wisselwerking

Van het twee uur durende

concert kunnen slechts een

tweetal minieme onzuiverhe-

den in de samenzang geno-

teerd worden. Met uitgespro-

ken flair en charisma weet

dirigent en koor de sfeer van

de Oekraïense Kerk op te roe-

pen. Verhelderend daarbij is de

korte uitleg die de dirigent bij

de liederen geeft. Zoals hij zijn

gehoor voorhoudt: "In het

volgende lied hoort u de

Kozakken als het ware voorbij

trekken." Met vloeiende arm-

bewegingen en summiere

lichaamstaal brengt dirigent

Sarolea zijn koorleden tot

indrukwekkende zangpresta-

ties. Zijn methode van dirige-

ren doet denken aan het

bespelen van het elektronisch

muziekinstrument the rem in.

Ook daarbij beïnvloedt de

stand van armen en handen

de toonhoogte en hetvolume

van de klanken.

Uitleg liederen

De composities na de pauze

blijken van een heel ander

karakter. Toch passen de liede-

ren uitstekend in het reper-

toire. Eveneens a capella en

gedragen gebracht, vertellen

de liederen over mythen en

sagen uit het oude Oekraïne.

Doordat de dirigent regelma-

tig in het kort de strekking

van het zangstuk uit de

doeken doet, komt het lied

voor de toehoorders extra

tot leven. Zoals de eeuwen-

oude, overgeleverde legende

van hemelbestormer Pro-

metheus. Evenals het verhaal

over de koekkoek, het dier dat

volgens de dirigent symbool

staat voor alles wat Oekraïens

is.

Het koor

Vanaf de oprichting in 1951

bestaat het koor uit louter

Nederlanders die een muzika-

le uitdrukking geven aan de

Oekraïense ziel. Over heel de

wereld heeft het 26 koppige

ensemble de naam 'ambassa-

deurs van de Oekraïense zang-

cultuur' en op die reputatie

mogen ze met recht trots

zijn. Volgens dirigent Gregori

Sarolea voelt de Oekraïner zich

als een intermediairtussen de

hemel en de aarde. "Als een

bliksemstraal schiet 'Het

Goddelijke' dwars door de

Oekraïner terwijl hij met beide

benen pal op aarde blijft

staan."

Volgend concert

Zoals gebruikelijk bij deze

maandelijkse concertenreeks

was ook nu weer de toegang

gratis. Na afloop verzorgde

de organiserende Stichting

Classic Concerts zoals altijd

een collecte ten bate van de

broodnodige restauratie van

het unieke kerkorgel. Het

voordeel hierbij is tweeledig:

enerzijds wordt hiermee een

stuk culturele geschiedenis

bewaard en anderzijds biedt

een gerestaureerd orgel nieu-

we mogelijkheden voor het

organiseren van klassieke con-

certen. Voor zondagmiddag

17 september 2006 staat

het afscheidsconcert van het

Ensemble Vocaviata op het

programma.
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"Zo zijn de regels" in

Museum Overbodig Beleid

Musea zijn er te kust en te keur; met daarin zowel alledaagse

dingen als de meest excentrieke zaken. Ook internetmusea heb-

ben de meest bizarre zaken in huis. Het Museum voor Overbodig

Beleid verzamelt pronkstukken van overbodige wetten en regels

en stelt deze ten toon.

gesteld als suppoost.

Voorbeelden

In de categorie "absurdistische

kunst" toont een van de top-

stukken een staaltje van

tegenstrijdig beleid. Zo advi-

seert de overheid om een

woonhuis goed te ventileren.

Daarmee wordt dwars inge-

gaan tegen de eisen die het

bouwbesluit stelt aan de'ener-

gieprestatie'van woningen. De

catalogus vermeldt een ande-

re rariteit. De vrijwilligers die

de toeristische stoomtram in

Medemblik onderhouden zijn

veelal professionele spoorweg-

medewerkers. Volgens het

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

moeten de vrijwilligers hun

dagelijks werk en hun vrijwil-

ligerswerk bij elkaar optellen.

"Met onze expositie willen wij

beleidsmakers attent maken

op de overbodigheid in de

dagelijkse wet- en regelge-

ving"verkondigt de museum-
directie. Nederland koestert

bizarre juweeltjes die ambtelij-

ke molens kunnen produceren.

De collectie van het Museum
van Overbodig Beleid is gou-

domrand en sjiek opgedoft.

Logica in wetgeving
In onze gecompliceerde

samenleving is wet- en regel-

geving noodzakelijk. Ze vol-

doen meestal naar tevreden-

heid. Maar er zijn ook wetten

en regels die door de tijd zijn

achterhaald. Die voorschriften

zijn volgens de logica van

beleidsmakers volstrekt eer-

baar. In de praktijk echter zor-

gen ze voor een kolde-

rieke uitwerking. Of zo

levert regelgeving

onbedoelde of tegen-

strijdige situaties op

waar burgers last van

hebben.

Bekende directie

Ooktoont de expositie

een unieke verzame-

lingvan 'Kitsch', brood-

je aapverhalen over

beleid, dat niet blijkt te

bestaan. De collectie

op de site is slechts

een selectie; in het

depot liggen nog vele

unica opgeslagen. Elk

beleidsstuk wordt ver-

beeld door een kunst-

werk. Het museum
ziet zo een uniek

spanningsveld ont-

staan tussen overbodig

beleid en authentieke

kunst. "Een museum
waardig". De directie van het De wet doorkruist daarmee

Museum bestaat uit vooraan- een hobby. De exploitatie van

staande figuren waaronder de stoomtram komt daardoor

Annemarie Jorritsma (burge- in gevaar, ledere internetbezoe-

meester Almere) en Erik ker wordt uitgenodigd nieuwe

Gerritsen (gemeentesecretaris stukken te schenken. Het

Amsterdam). Ronald Gerritsen Museum is te bezichtigen op

(Secretaris-generaal bij het internet: www.museumvoor-
ministerievan Financiën) is aan- overbodigbeleid.nl

Het openingskunstwerk 'Ratelt' van het Museum
voor Overbodig Beleid.

<Ek £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week ZandvoortPas

.lnnn«in>i.iii'Ll lm' ^

Donderdag 24- t/m woensdag 31 augustus

Gordon Bleus

3 stuks €5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
blij boahlng van uw vakanüe!
Afcwn mor Zamhwrl Paahoudft*.

Vraag «rik wonmnliri
Grote Kndil 1\ 013-3712Wö

1-ondïooruSitM-rv.oarl.rt

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
immiiimmi
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe
artikelen binnengekomen

Alles voor in en om het huis

Koeneöeanrng Servies *£&

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

^^^^^^^ ^P^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
www.koenecleaning.nl

bloemen aan icc
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Tweede sleutel halve prijs!

• SCHOENREPARATIE
• GRAVEERSERVICE
• LEDERWAREN
• KOFFERS
• SLEUTELS
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00

za 8.30-17.00 uur

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

J-feattïer
Aanbieding voor pashouders

2 halen = i betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

BiBi
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

_ voor pashouder

e ^/Jnchende „Strandweg

^•ccrover 7'e|: '°»-> '7? 87 40*

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

FOTO MENHQ GORTER
*n*k&q *n Ogti#« UfiiH) Mn h* ^*tlmI

Gratis
Een wegwerpcamera i*.u»

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Oma Kun» - Zrttoen Tri Qïl iTSSX

ww w.fQlomirnri ogor te r.n I

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

mmu & &.
Voor houders van
de Zandvoortpas:

De lekkerste gekookte Zeeuwse De mosselen bereiden wij naar

mosselen met sausjes en frites keuze: op grootmoeders wijze

voor € 13,25 (ipv € 15,75). of Spaans (licht pikant).

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

TCoids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% korting op gordijnen.

************
•Dr. J.qMtzgzrstraat32 TeC: 5715084

xvzvzv.fttrasflaidsfillozus.nl

» Weet u nog onze met goud

if\ bekroonde gekookte worst?

Êk HL Nu per kilo:

van € 12,50
voor€ 8,-M

éi
Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451 _• -=?_

lDPSLMtn

VrHÏMJMi&Zn

i i,i

10% korting -

voor ZandvoortPashouders

op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden

30% korting!

Zeestraat 56 06-54640714

A/> OHNQVAIV MIDDELKOOP

(Q)FOTOGRAF IE

HPÜftTJrfti- EUENUKNTEN FMTrWTTD*

20 % korting op portret-

e n gezi n sreporlage

rn>(nanM,4\ t ;*; t.i

www.Ovmf0tOObafie.nl

EondvQQM on Eüridviorn-ri op een
bijxóhdiri rtlortior irt buM

WvbAfr' m* ét ksMta Vtn\ l*frry^rA
+ Grevpwfa l i^fi raqn * EMmritaunb

WWW.ZANÖVOORTINBEt LD. N L

-

k rM mvft Önftwrüt ftvW

lemende

>ed rijven

1 alfabetische

volgorde)

Slinger Optiek
Speciale aanbieding:

Complete bril

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding:

Complete bril

multifokaal € 449,00

Hoogbrekend kunststof 1.6

incl.su perontspiegeling.

MOWZUZE
GLASÊfUUtN

v.a.

219,-

OfU^iTUKTE

Zandvoortpas
korting 10% !!

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

* * * * *

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

*****
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

fttflV^flA- *lRj<?A£ajtuMm&

HONC» KONG
We I kom std ra n kje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

w r \n
vrjèiroisciR-

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze zomercollectie!

Kerkstraat 3a

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV
Voor ZandvoortPas houders:

Bij vervanging van uw CV-ketel

een Grohe 1000 thermostatische

douchemengkraan cadeau.

Geldig tot eind september 2006

RSr

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear-Crofe Kroch

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

„erzorginge..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 $740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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YANKS

SALOON

Zaterdag
26 augustus
Zandvoort(A)live

Tjerk (zanger entertainer)
in concert vanaf 20.00 uur

hij neemt ook zangeres mee
(Gina de la Rosa)

hij zingt van Frank Sinatra
tot Elvis en André Hazes

(DE MEESTE GEIN OP HET DORPSPLEIN!)
(www.YanksSaloon.nl)

Wij zijn op zoek naar vriendelijke jongenman
(vanaf 19 jaar)

voor full-time of part-time. die de plaats in gaat

nemen van Tim v/d Werff die na 4 jaar trouwe
dienst Yanks Saloon gaat verlaten

voor info 023 5719455 / 06 22787138

Take Five
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

Keuzemenu 26 auc. t/m 8 sept. € 24,50

gegratineerde kastanjechampignons
MET KNOFLOOK, ZONCEDROOCDE TOMAAT EN OLD AMSTERDAM

OF

Gegrilde meervalfilet
MET RUCOLA EN EEN LIMOEN-THIJMDRESSINC

OF

Thaise salade
MET GEMARINEERDE KIP.TAUGÉ EN SOJAVINAICRETTE

* * *

Snoekbaars
MET LANGOUSTINESTAARTJES EN CHORONSAUS

OF

Varkensmedaillons
MET GEDROOGDE PANCETTA EN PECCORINOSAUS

OF

Vegetarische Stroganoff
MET DIVERSE GROENTE EN VALESS

+ + *

Dessert van de dinerkaart

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

OP HET

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Prijsvraag ?//

bij Boudewijn's Visservice

Wat zijn Byssusdraden?

Degene die het best omschreven antwoord

geeft, wordt beloond meteen heerlijke verrassing.

Toten met 31 augustus 2006 kunt u uw oplossing sturen

naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CKte

Zandvoort. Of stuur uwoplossing peremail:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

.Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden. ,

©EIUGHTS > m

OOK VOOR KELSTEM E> PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

I

*9

£

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen?
< tM'NWI

VOORTS F

ivm vakantie bel vrijdagmiddag

25 aug. voor 15.00 uur

0251 - 674433

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel
Elke woensdag Super Saté

Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

dub maritiDoe

;... jwr

Bij slecht en mooi weer
is het genieten van

zee en zonsondergang.

vJ £P0£n Probeer ons systeem

^1 " gewoon uit. Eten wordt altijd

Wr z<>™**w aan tafel uitgeserveerd.

r\ Tel.: 5716994

Darts Open 2006
Que Pa|

aLive
HET PAKHUIS
de grondleggers Schrijf je nu in voor het 2de stranddarttoernooi

van de Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!
"ederiandstalige Que pasa p|aya

Snackbar Het Plein • alexander_slag@hotmail.com

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Thalassa: Vis met toegevoegde waarde

Ouderwetse gezel-

ligheid, een stuk his-

torie, maar vooral

vis. Dit zijn de be-

langrijkste elemen-

ten van Strandpavil-

joen Thalassa 18,

gerund door Anita

en Huig Molenaar.

Als echte Zandvoorter

kan je deze tent niet

missen.

door Stephanie Vork

Anita en Huig hebbenThalassa

in 2004 gekocht van de fami-

lie Goossens, die deze 25jaar

hebben gerund. De naam
Thalassa is gebleven, want dit

betekent 'zee' in het Grieks. En

wat is een meer toepasselijke

naam vooreen strandpaviljoen

dat alles uit de zee haalt. De vis

staat op nummer 1 voor deze

familie. Huig haalt zelf iedere

morgen zijn verse vis uit

IJ muiden. En hij heeft er ver-

stand van, want hij had vroe-

ger een viskar op het strand en

een viszaak op de Hoogovens.

De echte Zandvoorter kent vast

wel de naam 'Huig's Visservice'.

Al vijf generaties zitten de

Bonnie's (scheldnaam voor

Molenaar) in devis. Anita heeft

twaalf jaar voor de klas

gestaan en Huig is machinaal

houtbewerker geweest, maar

de liefde voor de vis bleef. In

2004 ging het weer kriebelen

en hadden ze besloten om een

strandpaviljoen te beginnen.

Ze dachtem'nu of nooit'. "We

worden natuurlijk steeds

ouder (50 en 57 jaar), dus we
hadden zoiets van we gaan er

gewoon voor, nu het nog kan",

vertelt Anita. Ze begonnen met

de intentie om gewoon een

gezellige ouderwetse strand-

tent te zijn met een stukje his-

torie. En dat is gelukt.

Een museum
Er hangen veel oude foto's aan

de muuren binnen en buiten

het paviljoen staat het vol met

ouderwets vismateriaal. Huig

vertelt trots over zijn verzame-

ling. "Hier heb ik de boetnaal-

den van Tip pie, Willem Keur, uit

1880. Deze heb ik gekregen van

zijn kleinzoon Epi Keur."

Boetnaalden werden gebruikt

om visnetten te repareren. Er

hangt een bord met: 'Eet

Molenaar's haring, Wester-

straat 8, Zandvoort'. De foto's

aan de muur vertellen stuk

voor stuk de Zandvoortse his-

torie,de viscultuur wordt hier-

mee in stand gehouden. Er

hangt buiten een echt ouder-

wets weerstation: de Zand-

voortse weersteen. Het zijn

stuk voor stuk geschenken

geweest. Niks heeft Huig

zelf gekocht. Thalassa kan ook

wel een museum genoemd
worden!

Het zal niemand verbazen dat

veel vaste klanten van dit fami-

liebedrijf Zandvoorters zijn.

Zoon en neef staan in de keu-

ken en bereiden alles met lief-

de. Vooreen snelle hap kanje

dus niet terecht bij Thalassa. Je

moet er echt de tijd voor

nemen. Kwaliteit staat voorop.

Zelfs in de warme maand juli,

toen het elke dag weer ontzet-

tend druk was, werd er veel

aandacht geschonken aan de

bereiding van de vis. Alhoewel

hettoen wel af en toe'herrie in

de keuken'was. "We vinden het

belangrijk dat devis ouderwets

lekker is. Onze slogan is 'lekker

gewoon, gewoon lekker'en dit

zegt eigenlijk al genoeg." Een

aanrader zijn de wokmosselen,

"we verkopen er balen van", en

het jaarlijkse evenement

'haringhappen', waar een heel

feest van gemaakt wordt.

Tot slot de wijze woorden van

Oscar Wild e, die voor Thalassa

spreken: 'Na een lekker

visje, kun je zelfs je familie

verdragen!'.

Subsidie voor zeeaquarium
Het Juttersmu-ZEE-um kan opnieuw rekenen op een subsidie

voor het zeeaquarium, dat vorig jaar is toegevoegd aan de

bezienswaardigheden in het museum.

Het Juttersmu-ZEE-um is eenVorigjaariseraleen eerste

subsidie toegekend voor het

aquarium. In een recent over-

leg tussen de directie van

Holland Casino en wethouder

Tates is afgesproken dat ook

voor dit jaar de subsidie wordt

toegekend. De subsidie be-

draagt € 2.500,- en komt ten

laste van het Casinofonds

2006. In principe is er sprake

van een jaarlijkse bijdrage.

attractie voor jong en oud die

bijzonder goed toegankelijk is

en jaarlijks vele bezoekers

trekt. Kinderen leren erveel

over de zee. De organisatie

draait volledig op vrijwilligers.

Het zeeaquarium is de laatste

twee jaren opgezet als

extra attractie die het aan-

bod voor bezoekers verder kan

verbreden.

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.

Bekend geluid
Zaterdag 5 augustus jongst-

leden word ik 's morgens om
08.30 uur 'opgeschrikt' door

een enorm lawaai vanaf het

circuit. Het is voor mij een

bekend geluid en ik dacht

direct dat deformule j terug

was van weggeweest. Spijtig

genoeg moest ik constate-

ren, dat dat niet het geval is.

Het waren historische for-

mule i raceauto's die aan

het trainen waren op het

circuit. Vervlogen tijden

kwamen weer boven. Toen ik

later in de ochtend bij

Kopertje op het terras ach-

ter mijn cappucino zat, kwa-

men die prachtige race-

geluiden over het centrum

van het dorp gewaaid. De

wind kwam vanuit het noor-

den, mooier kon het dus niet.

Met andere zandvoorters die

ook op het terras zaten, wer-

den herinneringen opge-

haald uit de tijd dat de

formule i nog ieder jaar

Zandvoort aandeed. Ik heb

de formule 1 liever vandaag

dan morgen weer terug.

Helaas zal dat waarschijnlijk

nooit meer gebeuren. Ik weet

dat een kleine groep het niet

met mij eens zal zijn, maar ik

heb dat bewuste weekend

ouderwets genoten.

Paula Janssen,

Gasthuishofje 6

tifa £>
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Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bi
Je& & Henk

uijs

Bloem &
^roen

fascineert

rtaltcrtniat *5 ïUmtkort fcJ.= OZJ-?/ 12a 60

fVanaf 1 september^

I dinsdags gesloten! I

van Stolb&rigweg 1 Tel.S7 1 70 53

IJzerhandel Zarrtvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mantagedienst

bij U aan Huis

Teh 023 - 571 24 18

Mcnroga volgofu. PrjJrt» KJovrmsit: Voilig Wonen

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Stijft Hj-ok»fi Ü yn»tr»J £3 Bi-^O

Hww.autobddHJfEandvDort.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WILLEMSE

heeft t

Fac

uu

Burg. £n

7e/.: (

1

Ldministratiekantoi

ijd voor uw admini

tureren, BTW-aang
' gehele administra

gelbertsstraat 30, 2042 KN Z
123-5739272 • Mob.: 06-453

E-mail: kittywillemse@planet.i
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stratie.

ifte,

tie.

andvoort.

04531
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Zoop In India

Deze zomer worden de rangers blij verrast met de

terugkeer van hun mederanger Alwin, die net een

jaar in India heeft gezeten. Hij blijkt echter met een

reden te zijn teruggekomen, want hij heeft hulp

nodig.

In India is een kudde oli-

fanten op mysterieuze

wijze verdwenen. De ran-

gers twijfelen geen

seconde en vertrekken

naar India om de kudde

terug te vinden.

In India aangekomen
blijkt al snel dat de oli-

fanten zijn ontvoerd door

ivoorsmokkelaars. De

rangers besluiten zich op

te splitsen in twee groe-

pen. De ene groep gaat

dejungle in op zoek naar

de olifanten, terwijl de

andere groep naar

Mombai afreist om het

spoor van de smokke-

laars te volgen. In hun

poging om de olifanten

te redden moeten de

rangers niet alleen de

nodige gevaren trotse-

ren, maar belanden ze

ook nog in een echte

Bollywoodfilm.

ë / T ' 1
'
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lil

Filmprogramma
24- t/m 30 Hiiüusuis
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£-.. n mrt. - 20 apr.

Je zegt steeds vaker watje dwars

zit, maar leert dat een vriendelijke

manier het beste effect heeft.

Daardoor krijgje ook meer rust in

je relatie en op je werk bereikje

watje inje hoofd had. Als je maar

niets overhaast doet.

WJL Stier

' Q 2i april - 2o mei
Door nu veel aandacht aan je werk

te besteden, pakje kansen die voor

de toekomst belangrijk zijn. Wees

dan niette bang voorveranderin-

gen en competitie. Vertrouw voor-

al op je intuïtie, je hebt de gave

om die te combineren met je prak-

tische, zakelijke kant.

Tweelingen

2i mei - 20juni
Je hebt de wind mee! Door al die

afwisselingen, vooral op je werk, is

het soms nogal heftig, maar met

je snelle geest redje het best. Je

nieuwsgierigheid en leergierigheid

komen je nu van pas, waardoor je

pijlsnel weet hoe je dingen moet

aanpakken.

Kreeft

21juni - 22juli

Energie bundelen blijft nog even

een thema. Samen iets leren of

reizen valt daar ook onder. Hou

(gezamenlijke) geldzaken op orde,

anders wordt dat een bron van

conflicten waarje niet op zitte

wachten. Want je relatie zit juist

inde lift!

Leeuw_
i

Si 23juli - 22 aug.

Gezondheidsproblemen in je

omgeving makenje bezorgd en

leveren verantwoordelijkheden op.

Gelukkig kom je ook geboortes en

vrolijke zaken tegen. Het maakt

dat je bewuster wordt van het

leven en al de mogelijkheden die

je hebt.

J^£y Maagd

23 aug. - 22 sept.

Veranderingen in samenwerking

of partnerschap geven je de ruim-

te die je nodig hebt. Daardoor krijg

je de diepgang dieje zoekt inje

relaties en meer plezier in watje

doet. Als je teveel tegelijk moet

doen, werkt het niet. Stap voor

stap en overzichtelijk.

Weegschaal

£±2 23 sept. - 22 okt.

Is die expansie in jouw teken let-

terlijk of figuurlijk? Meer kans op

zwangerschap dus! Je eindigt de

week met romantische gesprekken

met je lief ofje komt de ware tegen

als je die nu nog niet hebt. Samen

goed kunnen praten is een must,

maar durf je ook duidelijk te zijn?

_ifc Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Een geliefde geeft je zekerheid,

maar leuk werk ook! Je weet nu

heel vriendelijkje zin te krijgen

indien nodig, maar merkt ook dat

je steeds liever vanuit je idealen

handelt. Door daar trouw aan te

zijn, lijkje nog meer succes te

hebben!

Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Wil je verhuizen ofje huidige huis

anders inrichten? Doordatje zelf

verandert, verandert je omgeving

vaak mee. Hoewel je steeds onaf-

hankelijker wordt, is een geliefde

wel van grote invloed. Roman-

tische gesprekken en vrolijke uur-

tjes.op reis of thuis.

Steenbok

22 dec. - 20jan.
Relaties worden duidelijker door

goede gesprekken. Ook in de fami-

liesfeer. Een onverwacht uitstapje

zorgt voor een kennismaking met

gevolgen. Inje werk isdesamen-

werking soms nog wat stroef met

een collega, maar zit er een finan-

ciële meevaller in.

Waterman
1

2ijan. - igfeb.

Hebje aanvankelijk meer behoef-

te aan rust.eind van de week bruis

jevandeenergie.Je twijfel over

die relatie is dan minderomdatje

duidelijker ziet wat de bedoeling

is. Doorfinanciële veranderingen

ligt er meer druk op je werk.

Vissen

\L 20feb. - 20 mrt.

Zin in een nieuwe outfit of een

ander haarkleurtje? Deze week

maken de sterren je aantrekke-

lijk en rebels! Lastig, gezin én

carrière te combineren. Toch wil

je het allebei en het ook nog

goed doen. Planning is dan van

groot belang.

Strandpaviljoens beoordeeld
door vakjury

Een groep van twaalf vakmensen uit de lokale horeca heeft vori-

ge week de Zandvoortse strandpaviljoens beoordeeld. Het was

de horecamensen een doorn in het oog dat er weer een nega-

tief artikel in een regionaal dagblad had gestaan en hebben

zelf de stoute schoenen aangetrokken.

Column

Beoordeeld werden onder

ander de snelheid van de

bedienende medewerkersvan

de paviljoens, de temperatuur

van een getapt biertje, de

schuim kraag en de ma nier van

uitserveren. Alle juryleden

gaven onafhankelijkvan elkaar

punten voorde diverse onder-

delen en uiteindelijk zou daar

dan een winnaar uitkomen. Dit

werd Mango's en op een

mooie tweede plaats de nieu-

we BeachclubTien, vlak naast

de Rotonde, die de jury het

best bekoorden.

Eerste Naturalisatiedag

in Zandvoort

Op 24 augustus aanstaande zullen drie nieuwe Nederlanders,

die te kennen hebben gegeven dat zij de ceremonie willen bij-

wonen, officieel worden welkom geheten in Nederland. Het

gaat om een Argentijn, een Zwitser en een Nigeriaan.

Waar anders dan in het

Zandvoorts Museum kan een

naturalisatiedag gehouden

worden? Want wie in

Zandvoort woont krijgt te

maken met de rijke, eigen,

lokale geschiedenis. Een rond-

leiding door het museum is

dan ook onderdeel van de

plechtigheid.

De datum voor de naturalisa-

tiedag is door het Rijk vastge-

legd. Het is een symbolische

datum, in 1815 werd namelijk

de eerste Nederlandse grond-

wet ingevoerd. Als bekroning

van het integratieproces

wordt op deze dag benadrukt

dat naturalisatie niet vrijblij-

vend is en wordt er stilgestaan

bij de rechten en plichten die

bij het Nederlanderschap

horen.
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Op naar een nieuw studiejaar

Aanstaande 4 september

beginnen de Zandvoortse

basisscholen meteen nieuw

schooljaar. De agenda's, het

kaftpapier en de etuis zijn al

bijna uitverkocht. Ook de mid-

delbare scholen, hogescholen

en universiteiten beginnen

allemaal weer rond begin

september en dan is het voor

alle scholieren en studenten

afgelopen met de zomerva-

kantie. De tijd vliegt voorbij.

Ik weet nog dat ik, toen ik op

de basisschool en middelba-

re school zat, altijd best wel

weerzin had om een nieuw

schooljaar in te gaan. Je bent

een jaartje verder, je zit in

spanning met wie je allemaal

in de klas terecht komt en

niet te vergeten, je ziet weer

dagelijks je vriendjes en vrien-

dinnetjes. Geen verveling

meer! Vaak was dat gevoel na

een week al verdwenen en

vond ik dat ik alweer aan

vakantie toe was. Ik moet zeg-

gen dat ik nu ook wel

benieuwd ben naar mijn aan-

komend studiejaar. (Ik ga

inmiddels studiejaar vijf in)

Na de hele zomer in

Zandvoort te hebben geze-

ten, vind ik het niet erg om
terug te gaan naar mijn stu-

dentenkamertje in de stad.

Het zal wel weer even wen-

nen zijn allemaal. Uren in een

collegezaal zitten, met je neus

in de boeken, dagenlang ach-

ter de computer, waardoor

rugklachten, kamer schoon-

maken (en -houden), koken,

te laat in je bed en te vroeg

weer op, dus brakheid en

natuurlijk geen geld. Nee, het

leven van een student gaat

niet altijd over rozen (meest-

al wel). Als ik er zo over

nadenk was de zomervakan-

tie bij mijn ouders in

Zandvoorttoch niet zoslecht.

Maar, we gaan er weer voor,

elkjaarsteeds een beetje wij-

zer, nog even genieten van de

vrijheid dieje hebt als scho-

lier of student. Want over een

paar jaar, wanneer er sprake

is van een vaste baan, is de

zomervakantie ineens nog

maar drie weken in plaats

van twee maanden.

Stephcwu£s
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Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Karel Doormanstraat 10/6

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

M
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR -BEHEER /

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Aan de boulevard ligt dit ruime 4 kamerapparte-

ment op de derde verdieping met balkon op het

zuiden en vrij uitzicht op zee.

Woonoppervlakte ca. 100 m 2
.

Indeling: woonkamer met open haard, parket-

vloer en balkon zuid; keuken; 3 slaapkamers;

badkamer met douche, wastafel en toilet.

Servicekosten € 133,50 per maand.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 51

Aan de rand van het "groene harf'van Zandvoort,

ligt dit halfvrijstaande woonhuis met nieuw aan-

gebouwde serre. Achtertuin met zomerhuis en

achterom.

Indeling; ruime hal; gang; kelder; toilet; woon-

kamer (± 45 m 2

) met serre; openslaande deuren

naar voortuin; moderne keuken met inbouw-

apparatuur; zijkamer, ie Etage: 4 slaapkamers;

2 balkons; badkamer met ligbad, douche, toilet

en wastafel. Zomerhuis met woon/slaapkamer

en toilet/douche.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Van Lennepweg 2/23

Royale eengezinswoning met grote en fraai aan-

gelegde achtertuin (13 x 5 m).

Indeling: gang; toilet; tuingerichte woonkamer

met trapkast; open keuken met inbouwappara-

tuur. ie Etage: overloop; 3 slaapkamers; badka-

mer met douche, wastafel en 2e toilet. 2e Etage:

ruime overloop met c.v.-opstelling; berging en

slaapkamer.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

AcTIEVE MAKELAARDIJ VOOR SLECHTS 0,95 %!

NlCOLAAS Beetslaan 19

te Zandvoort

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Verassend ruime eengezinswoning in

kindvriendelijke wijk gelegen.

Gezellige lichte woonkamer v.v. parket-

vloer, open keuken (2003) met div.

inbouwapparatuur én 5 pits fornuis.

• 3 slaapkamers én een hobbykamer;

• verhuur van het souterrain is mogelijk;

• voor- en achtertuin met schuur;

• perceeloppervlak 125 m 2,woonoppervlak

125 m 2 -

Prijswinnaars Zomermarkt

Greeven Makelaardij o.g. en Het Motorhuis

Cenestetstraat 17 TE

Zandvoort

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

In de wijk "Oud Noord"gelegen deze

leuke eengezinswoning in originele

staat met mogelijkheden.

De woonkamer heeft openslaande

deuren naar de zonnige achtertuin.

• de woning heeft 3 slaapkamers!

• voor- achtertuin met stenen berging;

• grotendeels v.v. dubbelglas;

• kinderspeeltoestellen in directe omgeving.

Tijdens de braderie van

zondag 13 augustus

organiseerden de beide

bedrijven de prijsvraag

"Wie is het bekendst

met Zandvoort". Van

20 woningen die de

ma keiaar o.a. te koop

heeft, moest de straat-

naam geraden worden.

Hetgeen toch lastiger

was dan menigeen

dacht. Van alle deel-

nemers hadden slechts

een aantal mensen
het helemaal goed.

En die hebben fraaie

prijzen gewonnen.

Petra Barends mag
zich een jaar lang

"Zandvoort kenner"

noemen en won een

weekend de nieuwe

Chevrolet Captiva.

Diana van Duyn won
een weekend de Citroen

C3 Pluriël en Ivo

Lemmens ontving een

anti slipcursus voor

2 personen bij Slote-

makers anti slipschool!

Meester Troelstrastraat 15
Reisbureau KVSA

Celegen in Zandvoort- Zuid dezefraaie

half vrij staande woning met garage!

woonkamer met moderne open keuken en

toegang tot de royale tuin;

drie slaapkamers op de eerste etage en de

badkamer;

royale achtertuin 25 meter diep, pal op het

zuiden!

Woonopp. ca. 110 m 2

Perceelgrootte: 360 m 2

.t Ons totale aanbod vindt u op
o ij '.-otüii . , ......

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Ook reisbureau KVSA had

een prijsvraag organi-

seerd tijdens de

Zomermarkt. Na het juist

invullen van de prijs-

vraag, mochten de deel-

nemers een ballon kapot

prikken. In de ballon zat

dan een briefje waarop

de korting stond die voor

een nieuwe vakantiere-

servering kan worden

gebruikt. Erica van den

Akker prikte de ballon

kapot met de hoofdprijs:

een reischeque ter waar-

de van ioo euro.

Wpx&* k voor alle ZandvoortPas aanbiedingen op
www.zandvoort p;

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie:

Wondere wereld
van Suske en Wiske

Verzinsels en realiteit lopen door elkaar. Onvervalste en onge-

breidelde fantasie heeft de wondere wereld van Suske en Wiske

geschapen. Stripverhalen van de Belgische bedenker Willy

Vandersteen die bij menig 55Plusser nostalgische herinnerin-

gen oproepten. En ook nu nog, na ruim zestig jaar,jong en oud

blijft boeien.

Hij denkt eerst na, is pienter en

laat zich niet gauw meevoeren

door zijn emoties. Suske

beleeft zijn eerste stripopvoe-

ring in 1945. In dat jaar verschij-

nen op het eiland Amoras voor

het eerst de andere striphel-

den: Wiske, tante Sidonia en

professor Barabas. Wiske is

nieuwsgierig, koppig en staat

altijd voor iedereen klaar. De

jongedame gaat voor haar

knuffelpopje Schanulleke door

het vuur.

Geestelijk vader en stripteke-

naar Willy Vandersteen heeft

in zijn gezelschap bijzondere

figuren opgenomen, leder per-

sonage en diens karakter heeft

hij sterk uitvergroot. Zo is tante

Sidonia de slankste vrouw ter

wereld en tegelijk hyperner-

veus. De tante kan zich makke-

lijk verstoppen achter een

bezemsteel. Het illustere gezel-

schap wordt in de meest

woeste avonturen gestort door

de goedzak Lam bik. Soms wor-

den benarde situaties al te let-

terlijk opgelost door de stille

kracht van de oermens Jerom.

In de avonturenreeks wordt

ook wel een beroep gedaan

op de fameuze uitvindingen

van professor Barabas. Met

ongebreidelde fantasie laat

auteur en tekenaar Vander-

steen de professor de meest

bizarre uitvindingen doen als

de klankentapper, de gyronef,

vitamitjeen de teletijd machine.

In snel tempo verschijnen nog

steeds stripboeken van de

Suske-en-Wiske-reeks. Met
klinkende titels als De spoken

-

jagers, De koddige kater, De

dolle musketiers en De stem-

menrover. Het levenswerk van

Willy Vandersteen wordt nu

voortgezet onder leid ing van

tekenaar Luc Morjeau en sce-

narist PeterVan Gucht.

auteur Willy Vandersteen

zelf te zijn. En zoals de

Engelsen plegen te zeggen: the

rest is history! De Fameuze

Fanclub telt op dit moment
ruim 2.ioo leden, verspreid

over Nederland, België,

Frankrijk en Duitsland.

De serie startte direct na de

oorlog, in 1945. De herkenbare

situaties, het Antwerpse taal-

gebruik, het volkse karakter.de

humor, spanning en knipoog-

jes naar de naoorlogse actua-

liteitvielen erg in de smaak bij

de lezers. Ook Vandersteen zelf

wist dat hij toen juist op het

goede moment kwam:"Na vijf

jaar oorlogsmisère hadden

we hier behoefte aan een

glimlach bij het ontbijt. Als er

in mijn strip gehekeld wordt,

dan is dat zoals de volks mens

dat doet: goed moed ig kafferen

op lokale wantoestanden.

En met humor, de zalf van

grauwe tijden." Zie internet:

www.fameuzefanclub.nl. Ook

de tekenstudio onderhoudt

een kleurrijke site:

www.studio-vandersteen.be

"De Fameuze Fanclub

kent een bijzonder ori-

ginele start."Volgens

de website van de

gelijknamige vereni-

ging liggen haarwor-

tels in de zomer van

1987. Toen bij een

perspresentatie van

een Suske en Wiske-

boek aan Els en Sylvan

Feenstra werd ge-

vraagd of ze 'van de

pers' waren ant-

woordden ze "nee

van... de fanclub". De

vragensteller bleek de

SVS«1enWISK€
""! musketers
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Ouderen zijn zeurverhalen

over vergrijzing zat

Steeds luider klinken de protesten. Het excuus voor bezuini-

gingen heet maar al te vaak 'vergrijzing'. Het gezeur over

'dure ouderen' moet maar eens ophouden, vindt de ANBO.

De landelijke ouderenbond hoort veelvuldig klachten over

dergelijke spookverhalen.

"De term vergrijzing is mislei- De ANBO is verrast dat de mate-

dend. Alsof het hier gaat om de rie rond het ouder worden zo

gekke-koeienziekte". De ANBO sterk onder de huidige ouderen

zegt steeds meer klachten te leeft. Ook heeft de bond van haar

ontvangen over verzinsels rond leden mogelijke alternatieven en

de zorgkosten die het ouder creatieve zienswijzen ontvangen,

worden met zich brengt. Zo Zo vragen velen zich af hoe het

schrijft een lid:"lk hoop dat er nu zit met het AOW-spaarfonds.

eindelijk eens wordt gekeken en de klagers protesteren tegen

naar wat ouderen vandaag de de PvdA-plannen voorfiscalise-

dag nog waard zijn". Ook hoort ring van de AOW. "Vroeger heb

de ouderenbond opmerkingen ik voor mijn AOW al betaald, dat

als: "De geld hoop van Nederland hoef ik toch niet nog een keer?"

is va n ons al Ie maal en daarb in- De belangenorganisatie belooft

nen kennen we geen heilige de leden actief te gaan betrek-

leeftijden, maar alleen de prin- ken bij de vergrijzingdiscussie,

cipes van onderlinge solidariteit Dit zal gebeuren via bijeenkom-

en dragen naar draagkracht." sten in het land en via hun web-

site www.anbo.nl.

"Senioren worden te weinig

gehoord" oordeelt een Jaap Dat erongebreideld op de AOW
Paap van de ANBO afdeling wordt bezuinigd maakt de oude-

Zandvoort. Ouderen zijn het ren ongerust over de toekomst

beu. Het voortdurende gezeur bevestigt een door de wol

moet maar eens ophouden over geverfde 55Plusser."Ouderen zijn

'dure ouderen, die maar geld door de diverse bezu in igings-

opmaken en geld kosten'.Zaken maatregelen in de zorgsector

rond de kosten van de gezond- inmiddels murw geslagen"

heidszorg en die van de AOW meent welzijnswerkster Mie

p

worden eenzijdig belicht. Er Rouss. "Ze weten niet waar en

moet gewerkt worden aan het hoe ze hun beklag kunnen doen",

welbevinden van ouderen. Een Ouderen die in en voor de

en ander verscherpt de tegen- Tweede Wereldoorlog zijn opge-

stellingen binnen generaties; groeid, zijn geen klagers. Een

ook de huidige jongeren zullen medewerker van het gemeente-

immers ooit oud worden. Dat lijk Loket Zandvoort zegt in haar

de economie best een stootje praktijk nog nooit een klacht

verdragen kan blijft on bes pro- over de bezuinigingen te heb-

ken. Over alternatieve mogelijk- ben gehoord. Mensen echter

heden wordt nauwelijks nage- met alleen maar een kleine

dacht. De klachten die de AOW-uitkering voelen zich

belangenorganisatie voor doodsbang voor verdere bezui-

5oPlussers ontvangt spitsen nigingen.Zostelt een ouderede

zich toe op het kabinetsbeleid cynische vraag:"Mogen we dan

van de afgelopen jaren. nietoud worden?"

Nieuwe welzijnswet geen reden tot paniek

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

(WMO) kan het leven van ouderen en gehandicapten een stuk

duurder worden. "Maar dat hoeft niet", zegt Frans Biemans in

het Brabants Nieuwsblad. Als directeur van het Regionaal

Patiënten Consumenten Platform (RPCP) West-Brabant zet hij

vraagtekens bij de bedenking van de CC-Raad.

Regiodirecteur Biemans van op de komende verkiezingen,

het RPCP zegt een waarschu- Cliëntenorganisaties krijgen

wing terecht te vinden, maar volgens hem nog tot 1 januari

denkt dat de CG -Raad inspeelt 2008 de tijd om te reageren op

de WMO-verordeningen.

De regionale afdeling van het

Consumenten Platforn rea-

geert in het dagblad op een

noodkreet van de Chronisch

zieken en Gehandicapten Raad

Nederland (CG-Raad). Volgens

berekeningen van de CG-Raad

gaan naar schatting talloze

mensen vanaf 1 januari 2007

aan eigen bijdragen fors meer

betalen. De Raad vreest dat

gemeenten voor de eigen bij-

dragen op het gebied van

woningaanpassingen het

maximaal toegestane in reke-

ning gaan brengen. Voor lage

inkomensgroepen kan de

eigen bijdrage volgens de koe-

pelorganisatie vervijfvoudigen.

Onder het kopje 'Eigen bijdra-

ge dreigen uit de hand te

lopen' heeft deze krant al eer-

der melding gemaakt over de

mogelijke gevolgen van de

nieuwe welzijnswet WMO.

Ook Eelco Horvers, projectleider

Voorlichting Informatie Advies

in Breda vindt dat er nog te veel

onduidelijkheden zijn om nu al

in paniekte raken overde gevol-

genvan de WMO. De Vereniging

Nederlandse Gemeenten (VNG)

heeft naar aanleiding van

het onderzoek van de CG-Raad

om een nieuw gesprek met

minister Hoogervorst van

Volksgezondheid gevraagd.
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Gemeentelijke publicatie week 34 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 15

augustus en de verdere in week 33 door het college

genomen besluiten zijn 23 augustus vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Wijziging Kinderopvangregister

Perijanuari2005isde Wet kinderopvangvan kracht.

Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toe-

ziet op de kwaliteitvan kinderopvang. Vanaf dezelfde

datum moet elke gemeente over een kinderopvang-

register beschikken. Ouders krijgen alleen een bijdra-

ge voor de kosten van kinderopvang van het rijk als

een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvang-

register. Per 4 augustus jl. heeft een wijziging plaats-

gevonden 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: Kamervan Koophandel 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023 - 57 13 665

Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1

Naam: Kinderdagverblijf Pippeloentje

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101

Postcode: 2042 PZ

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 13 665

In exploitatie sinds 05-03-1990

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): 35

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-

gen): 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 ja ri-

gen):0

Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Kindercentrum Ducky Duck

Naam: Kindercentrum Ducky Duck

Rechtsvorm: V.o.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 (o-4Jarigen): 36

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-

gen)^

Vestiging 2

Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club

Adres: Cornelis Slegerstraat 11A

Postcode:2042 GP

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 30 042

In exploitatie sinds 01-06-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-

gen): 30

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 180

Postcode: 2041 VP

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer: 023-5717113

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut

Adres: Flemingstraat 180

Postcode: 2041 VP

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 57 14 000
In exploitatie sinds 01-09-1993

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen): o

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-

gen): 30

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Gastouderbureau De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort

Rechtsvorm: Stichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374

Adres: Flemingstraat 180

Postcode: 2041 VP

Plaats: Zandvoort

Telefoonnummer:023 - 5717113

Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1

Naam: Gastouderbureau De Boomhut

Adres: Flemingstraat 180

Postcode: 2041 VP

Plaats: Zandvoort

Telefoon: 023 - 5717113

In exploitatie sinds: 01-10-2006

Aantal kindplaatsen dagopvang (o-4Jarigen) -

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-

gen) -

Website: www.aktiviteitencentrum.nl

mededelingen

Wijziging Huisvestingsverordening

Zuid -Kennemerland 2006
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 18 juli 2006 is beslo-

ten de verhouding inkomen/huur als vastgelegd in bij-

lage 1 artikel 1 lid 2 van de Huisvestingsverordening

Zuid-Kennemerland 2006 bij iedere wijziging van de

huurtoeslaggrens te indexeren. Dit besluit heeft als

gevolg d at jaarl ij ks de subsidiabele huurg re ns gel ijk

wordt gesteld aan de dan geldende huurtoeslag-

grens.

Bijlage 1 artikel 1 lid 2 is per ij ui i 2006 als volgt gewij-

zigd:

Op grond van artikel 10, lid 2 van de Huisvestings-

verordening wordt voor woonruimte van eigenaren

waarmee geen convenant is afgesloten de huurgrens

waar beneden de verhouding in komen/huur wordt

getoetst, gesteld op het bedrag dat is genoemd als

maximale huurgrens voor de Huurtoeslag. Vergunning

wordt slecht verleend aan een huishouden indien de

verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel

passend is.

Leeftijd

Tot 23 jaar

Boven 23jaar

Bruto

inkomen/maand

Acceptabele

huurtoeslag

huurprijs/maand

Max. €1.600,- Max. €331,-

Onder€ 2.526,- Max. €615,-

Boven € 2.526,- Vanaf €400,-

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Fahrenheitstraat 21, plaatsen dakkapel, ingekomen

11 augustus 2006, 2006-148LV.

- Boulevard Paulus Loot 59, plaatsen reclamebord,

ingekomen 17 augustus 2006, 2006-149LV.

- Emmaweg 31, veranderen garagedeur, ingekomen

17 augustus 2006, 2006-150LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U

kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publi-

catie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan

worden verleend, kan tegen ons voornemen daar-

toe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of

vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepu-

bliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar indie-

nen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Tolweg 23,1 conifeer, aanvraag ingekomen 8 augus-

tus 2006, boom veroorzaakt overlast, geen herplant-

plicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-

lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Zandvoortselaan 13, 1 conifeer, verleend 24 augus-

tus 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de recht-

bank 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 verzoek-

schrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het

bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek

om voorlopige voorziening wordt griffierecht gehe-

ven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Zeestraat 60, oprichten woongebouw, verzonden 14

augustus 2006, 2006-083RV ie fase.

- Perceel gelegen tussen Julianaweg 2 en

Kostverlorenstraat 68, oprichten vrijstaande woning,

verzonden 14 augustus 2006, 2006-093RV.

- Grote Krocht 34-36, plaatsen lichtreclame, verzon-

den 15 augustus 20o6,20o6-i32R.

- Thomsonstraat 3, plaatsen verenigingsgebouw, ver-

zonden 15 augustus 2006, 2006-095RV.

- Kerkstraat 19, plaatsen lichtreclame, verzonden 18

augustus 2006, 2006-108R.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" inde rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzie ningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijkverzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Zeilen

Tweedaagse van Zandvoort
De weersvooruitzichten waren niet florissant in de week voor-

afgaand aan de Tweedaagse van Zandvoort. Het zeilweekend

staat zeer goed bekend in het nationale zeilcircuit en is daar-

door één van de drukst bezochte kustzeilwedstrijden. Ondanks

de slechte voorspellingen verschenen er toch nog 89 catama-

rans aan de start.

I

Start rondje REM-eiland

In tegenstelling tot de voor-

spellingen zag het weer er

zaterdagochtend prachtig uit.

Wisselend zonnig, met een

gunstige zuidwesten wind van

ca 5 Bft. Het leek erop dat het

een zeer geslaagd evenement

zou worden. De eerste slag

ging -aan de wind- naar

Noordwijk. Na het ronden van

de boei bij Noordwijk werd er

koers gezet naar het REM
eiland, waar ook een boei

gerond moest worden.

Daarna met spinaker op

via Langervelderslag terug

naar Zandvoort.

De eerste boot,

met het team
De Vries/Bouman

uit 's Graveland,

finishte reeds na 3

uur 3 min. en 14

sec. De eerste

Zandvoortse deel-

nemer die finish-

te was Gerard

Loos met fokke-

nist Pieter van

Ruitenberg, op

een uitstekende

derde plaats.

Veiligheid

De veiligheid was zoals elk jaar

optimaal geregeld door de

K.N. Z.R.M. van Katwijk

(de Redder), Noordwijk (de

Valentijn), en Zandvoort (Anna

Poulisse), aangevuld met vele

boten van de Reddings-

brigades Bloemendaal, Noord-

wijk en Zandvoort. Naast de

zorg voor de veiligheid bege-

leidden deze organisaties ook

het wedstrijdveld en verleen-

den indien nodig assistentie

aan het wedstrijdveld.

Gestaakt

Helaas viel halverwege de

middag de wind helemaal

weg. Nadat er 36 boten de

finish hadden bereikt, besloot

de wedstrijd leiding de wed-

strijd te staken omdat er drei-

gende randen aan de horizon

verschenen. In goed samen-

spel kwamen de boten van

KNRM en Reddingsbrigades

in actie om de catamarans, die

tussen het REM eiland en

Zandvoort vrijwel stil lagen,

terug te slepen. Het was wel

een prachtig gezicht, zo'n 6

tot 7 boten statig achter een

KNRM boot of reddingsboot.

En weer eens een andere

ervaring voor veel zeilers.

Onweer
Na de prijsuitreikingen en

dankwoorden voor Norbert

van der Kooij, de scheidende

wedstrijdcommissaris, dankte

de voorzitter van de WVZ ook

de KNRM en de Reddings-

brigades voor hun inzet en het

goed georganiseerde'schoon-

vegen'van de zee. Dit alles met

als achtergrond zwarte wol-

ken, regen en heftig onweer,

verzorgd door de afdeling 'spe-

cial effects'. Bij een heerlijke

Indische maaltijd, een drankje

en muziekvan de band Relax,

konden de zeilers hun verha-

len uitwisselen en was de

'aftersail'zeer geslaagd.

De wedstrijden voor de zondag

werden afgelast vanwege het

hevige onweer. De wedstrijd-

leiding vond het niet verant-

woord het water op te gaan.

£>
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Pieter Roggeveen winnaar
n e Strandschaaktoernooi

De iie editie van het Strandschaaktoernooi georganiseerd door

de Zandvoortse Schaak Club is wederom zeer succesvol verlo-

pen. Het mooie weer van afgelopen zaterdag (tot 19.00 uur)

heeft daar natuurlijk ook aan meegeholpen.

Vierentachtig deelnemers

waren ditmaal komen opdagen

om aan dit toernooi deel te

nemen en het niveau lag

wederom zeer hoog. Men
speelde in totaal 14 groepen

met een bedenktijd van 20

minuten per deelnemer. Totaal

dus maximaal 40 minuten.

Deelnemers kwamen wederom
uit alle windstreken: Eindhoven,

Tilburg, Nijmegen, Amsterdam,

Den Haag maartoch ookvoor-

na me lijk uit de regio. Onder de

deelnemers bevonden zich

slechts drie dames die het

moesten opnemen tegen het

Mannengeweld.

Strandpaviljoen Wander &
Karin, nummer 8, was weder-

om de locatie waar alles zich

afspeelde.

Er was een bijzonder sterke

Hoofdgroep waar ook weer de

winnaar van vorig jaar,

Ouirinius van Dorp uit Leiden,

aan mee deed. Deze keer kon

hij het echter niet bolwerken

tegen zijn tegenstanders. Pieter

Roggeveen uit Bloemendaal

met een ELO-rating van 2076

was zijn meerdere in de ie

groep. Roggeveen mocht dus

de'Jan Berkhout'wisseltroffee

meenemen naar huis. Slechts

één deelnemer wist al haar

partijen te winnen, terwijl twee

deelnemers geen enkel punt

scoorden. Alle groepswinnaars

gingen naar huis met een

fraaie beker. Onder alle deelne-

mers werd nog een dinerbon

voor twee personen verloot,

aangeboden Wander en Karin.

Dank gaat uit naar de bevrien-

de schaakvereninging HWP uit

Haarlem die extra schaakma-

teriaal beschikbaar stelde. De

wedstrijdleiding, te weten

John Atkinson, Edward Geerts

en Ruud Schiltmeijer van de

Zandvoortse Schaakclub, kun-

nen wederom terugkijken op

een zeer geslaagd toernooi. De

12e staat alweer gepland voor

de maand augustus volgend

jaar. Misschien wederom met

hetzelfde, mooie weer.
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ïroep 1. Pieter Roggeveen Bloemendaa 1

2. Wim Reimer Rijswijk

3. JosOuwerkerk Leiden

A 4. Ton Morcus Utrecht

5. Michiel Lowie Bloemendaal

6. Karel den Boer Nieuwegein

G 7. And re Vlug Haarlem

8. Klaas Been Huizen

9. Peter Zoetemeijer Haarlem

E
10. Frans Elliot Delft

11. Adrie Goebertus Voorburg

12. Bert Bergshoeff Haarlem

N
13. Sophia Thoma Rotterdam

14. Ingmar Visser Umuiden

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

inde witte vla kjes in te vullen. De optelsom

van de vakjes staat in het donkere vlakje

naast de rij of boven de kolom. Indien u in

een donker vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan,

betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-

men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms

meerdere oplossingen mogelijk.

I I

Oplossing Kakuro

week 33

ï1 2 9 e

6 4 8 4 3

:
9

8 7 2 4

e 3 1

1

4 ï e 4

3 e 5 7 3

^urfobu
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en

met 9 komen maar één keer voor in de rijen,

één keer in de kolomen en één keer in de negen

vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-

ceerd.

1 9 7

6 3 8 2 1

5 2 1 4 8 9 6

5 4 1

7 6 8 2

6 7 8

9 2 6 8 7 1 5

4 7 6 1 9

1 9 3

Oplossing Sudoku

week 33

4 7 5 6 9 3 8 2 1

1 6 3 8 2 4 7 9 5

9 2 8 7 5 1 3 4 6

3 5 9 1 8 7 4 6 2

2 1 7 4 6 5 9 3 8

6 8 4 9 3 2 1 5 7

8 4 2 5 1 9 6 7 3

7 3 1 2 4 6 5 8 9

5 9 6 3 7 8 2 1 4

Dier van de week

Deze week een energiek len. Ze kan loslopen en dat

meisje van 5 jaar.Ze is super- heeft ze ook echt nodig,

lief maar dus erg actief. De anders kan ze haar energie

ene vindt dat heerlijk en de niet kwijt. Eerst moet ze dan

ander vindt dat niet zo leuk. wel aan de niewe situatie en

We zoeken in ieder geval de nieuwe mensen gewend

iemand die zelf ook veel ener- zijn. Ze kent de basiscomman-

gie heeft en tijd om met haar do's, maar ze vindt het ook

te wandelen, in haar geval een sport om ze juist NIET uit

waarschijnlijk rennen. Ze kan te voeren als je dat vraagt,

met andere honden overweg

maar niet met katten. Angel Wie heeft er geduld en kan

kan even alleen thuis zijn, als wel lachen om haar eigenwij-

ze maar goed uitgelaten zigheid en heeft de tijd om
wordt er voor en erna. Ze kan deze kleine blonde woestige

met kinderen overweg en meid nog een beetje op te

vindt het heerlijk om te spe- voeden?

Kom kennis maken in het asiel,

Keesomstraat 5. Tel. 57 13 888.

Geopend van maandag tot en met zaterdag

van 11.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op:

www.dierentehuiskennmerland.nl

Autosport

DTM waarschijnlijk zonder Jeroen Bleekemolen

Het had zo mooi kunnen zijn. Jeroen Bleekemolen uit Aerdenhout

was nadat OlivierTielemans uit Limburg de wacht werd aange-

zegd, de opvolger in het team van Colin Kolles. De jongste telg

van de familie Bleekemolen uit het naburige Aerdenhout, stap-

te in de Audi Futurecom TME en liet op Brands Hatch en de

Norisring zien dat hij het rijden in een DTM nog niet was ver-

leerd. Sterker nog Bleekemolen was beide malen de snelste 2004-

wagen waarmee het team van Futurecom TME rijdt.

RalfEkstr0m weer van de partij

Het lijkt erop dat Bleekemolen

het slachtoffer is geworden van

een politiek steekspel, waarin

Roger Peters, investeerder Henk

van de Meene en teameigenaar

Colin Kolles de twijfelachtige eer

hebben om de hoofdrol te spe-

len. Roger Peters, die de voorbije

week heeft gereageerd op een

van de autosportwebsites, laat

weten dat Kolles een gemeen
spel speelt. Peters en Van de

Meene wilden best betalen,

maar het tweetal vond dat het

team watsteken liet vallen. Het

tweetal wilde min of meer het

team overnemen, maar zijn kin-

derlijk eenvoudig op een zij-

spoor gezet.

Kolles, die in de Formule 1 het

team van Christian Albers leidt,

zette daarop Bleekemolen

uit het team en schreef voor

de race op de Nürburgring

de Deen Nicolas Kiesa in.

Bleekemolen werd gealar-

meerd doorWolfgang Ullrich

van Audi. Die liet weten dat er

problemen waren met de

sponsoring van Bleekemolen.

Daarop kon Bleekemolen zijn

spullen weer uit de auto halen,

waarmee hij op punt van ver-

trekken stond.

'Aan de reactie van Ullrich te

horen, was hij tevreden over

mijn prestaties. Daaraan ligt

het dus niet", aldus Bleeke-

molen. Een interventie van de

ervaren jurist Thomas Betzier

mocht ook niet baten. Roger

Peters houdt vol dat de

schuld bij Colin Kolles ligt.

"We laten het er niet bij zitten

en Betzier zal bekijken welke

juridische stappen tegen Kolles

genomen kunnen worden",

aldus Peters.

In ieder geval zal de race op

Zandvoort wel het één en

ander teweeg brengen. Aan de

start verschijnen een aantal ex-

Formule 1 rijders zoals de Fin

Mika Hakkinen, de Duitser

Heinz Harald Frentzen en de

Fransman Jean Alesi. Leider in

het DTM kampioenschap is de

voormalige teamgenoot van

Christian Albers in de DTM,

Bernd Schneider. De Duitser

wordt gevolgd door de

Canadees Bruno Spengler en

Deen Tom Kristensen. Het DTM
veld bestaat uit twee merken:

Audi en Mercedes.

Naast de DTM zalerookeen

aanvullend programma zijn

waarin enkele Nederlanders in

actie komen. In de Porsche Cup

rijdt Muidenaar Menno Kuus

mee en in de Formule 3 zijn de

nummers 1, 2 en 3 van de

Masters te zien: de Schot Paul

di Resta, de Nederlander Gied

o

van de Garde en de Zwitser

Sebastien Buemi.

Meer informatie is te vinden

op de officiële website van

het Circuit Park Zandvoort

www.ci reu it-za nd voort, n I

Voetbal

Slechte zaterdag voor

SV Zandvoort

Beide elftallen van SV Zandvoort hebben afgelopen zaterdag, bij

wedstrijden om de Haarlems Dagblad Cup, hun meerdere moe-

ten erkennen in hun tegenstanders. Het zaterdagteam verloor

van de zondagvoetballers van EDO en het elftal van zondagtrai-

ner Berry Buytenhek was niet opgewassen tegen Young Boys.

Het zondagelftal van EDO hfc

speelt in de eerste klasse en was

een maatje te groot voor het elf-

tal van trainer Pieter Keur. Keur

had nog steeds niet de beschik-

king over zijn volledige selectie

en moest daarom weer een

beroep doen op spelers van het

tweede elftal en verloor kans-

loos met 0-4.

Ook Buytenhek zat meteen pro-

bleem. Weliswaar niet van de

aard van dat van Keur maar ook

hij moest keuzes maken. Ten

eerste is Young Boys niet het

eerste het beste elftal. De laat-

ste driejaar is het elftal van de

voormalige club Spaarnestad

fluitend kampioen geworden en

zijn zij op weg naar minimaal

de eerste klasse. Ten tweede

moest Buytenhek ook zondag

met zijn elftal acte de présence

geven om de vooruitgeschoven

wedstrijd om de Gatorade Cup

tegen Pancratius te spelen. Deze

zou eigenlijk op dinsdag

gespeeld moeten worden, maar

werd verschoven omdat erdan

tegen Ajax Ai gespeeld zou

moeten worden. Deze wedstrijd

werd ter elfder uren afgelast

omdat het tweede A junioren

team van Ajax onverwacht een

bekerwedstrijd moest spelen en

men maar liefst 5 spelers uit de

Ai nodig had. Daardoor was het

elftal van trainer Sonny Silooy

niet voltallig en had men afge-

zegd. Deze wedstrijd wordt nu

op een andere datum gespeeld.

Buytenhek had een sterk elftal

de wei ingestuurd enzijn man-

nen hebben het Young Boys

absoluut lastig gemaakt. Toch

kon hij ook niet voorkomen dat

aan het einde van de negentig

minuten er een stand van 0-3

op het scorebord stond. Dat een

dag later Pluvius weer eens

regeerde kon ook de oefen-

meester niet raden; de wed-

strijd tegen Pancratius werd

afgelast.

Komende zaterdag, 26 augus-

tus, speelt het elftal van Keureen

wedstrijd om de Gatorade Cup

(voorheen de Amstel Cup). Om
14.30 uur komt Overbos naar

Zandvoort, en dinsdag zal het

zaterdagelftal om 19.00 uur,

eveneens op eigen terrein, tegen

de Kennemers spelen. Ook op

zondag zal er een wedstrijd zijn

voorde Gatorade Cup. Het zon-

dagelftal zal in Zwanenburgom

14.00 uurspelen en dinsdag2g

augustus thuis om 19.00 uur

tegen Alliance'22.

Dubbel podium voor Van Dongen

Gk

Jan Paul van Dongen is afgelopen weekend 2X op het podium geëindigd bij de

Formule Ford klasse. Onder wisselende omstandigheden (regen-droog) wist

de Zandvoorter in de eerste race als 2e en in de tweede race als 3e te eindigen

op het circuitvan Zolder(België).

De adverteerders van deze week
' Dankzij onze adverteerders cunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. ^
De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor Club Nautique Wika Autoglas

K.Willemse CNG Groep Willemse Elektrotechniek

Asian Delights Danzee Yanks Saloon

Auto Strijder Gemeente Zandvoort Zandvoort (A)Live

Autobedrijf Zandvoort Greeven, Makelaardij o.g. Zandvoort Optiek

Beach ClubTien Het Motorhuis Za ras, Café Restaurant

Bertram & Brood IJzerhandel Zantvoort Zmash! Badmintonclub

Bloemsierkunst Kippetrap

Jef& Henk Bluijs Monuta Strandpagina

Boudewijn's Visservice P.van Kleeff 6 Oue Pasa

Café Oomstee Ta ke Five 9 ClubMaritime

Cense en van Lingen Trade Ard Automobielen 18 Thalassa

Circuit Park Zandvoort Van der Valk & Swart notarissen 20 Strandpaviljoen Jeroen

Circus Zandvoort Van Schaik, makelaar 23 Club Nautique

£>



Makelaars O.G.

CENSE
iwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

funda

TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4) met fantastisch

uitzicht over boulevard, strand en zee.

• Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer.

• Eigen parkeerterrein en inpandige berging

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

• Op de 10e (hoogste) verdieping gelegen

2-kamerappartement, woonoppervlak ca. 50 m 2

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee

• Lichte woonkamer met balkon, open keuken,

slaapkamer en badkamer met douche en toilet

• Het appartement is goed onderhouden en beschikt over

een lift en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs: € 159.000,-

MARISSTRAAT 4 ZANDVOORT

Deze goed onderhouden woning beschikt over alle

comfort en moet zeker van binnen gezien worden

Royale woonkamer met open haard, luxe woonkeuken

met kookeiland en serre over de volle breedte

3 slaapkamers, 1 met balkon en 2 met uitzicht op zee

Zonnige achtertuin (west) met stenen schuur

Woonopp. ca. 130 m 2
,
perceelopp. 143 m 2

Vraagprijs: € 429.000,-

DR J.C. MEZCERSTRAAT 43 ZANDVOORT

• Modern 4-kamerhoekappartement

• Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee

• Moderne open keuken en luxe badkamer
• Gehele appartement betegeld met witte vloertegel

• Witte gestuukte muren en plafonds

• Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-

• Woonoppervlakte 85 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

• Op de 3 e verdieping gelegen 3-kamerappartement

(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

• Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift

• Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers aan de

achterzijde en een nette badkamer
• V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DR. J.P. THIJSSEWEC 22 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage

• Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen

• Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
• Volledig wonen op de begane grond

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 1 10 m 2
,
perceelopp. 652 m 2

Vraagprijs: € 649.000,-

TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping gelegen, fraai verbouwd

3-kamerhoekappartement (vh. 4 kamers)

• Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard

• Licht afgewerkt, om zo te betrekken!

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Evt. garage te koop ad. € 29.500,-

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,-
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Een mooie avond op de boulevard: aange-

naam weer, een drankje en een gratis con-

cert van Belle Perez. Wat wil een mens nog

meer? De Belgische Latino zangeres gaf

woensdag 23 augustus een spetterend

optreden op het Badhuisplein nadat zij die-

zelfde middag haar release party gaf voor

haar nieuwe cd, genaamd Cotitas De Amor.

Strandpaviljoen Mango's was

voor Belle Perez en haarde r-

t ie n koppige band 'the place to

be'om haar nieuwe cd te pro-

moten. Tijdens de officiële

persconferentie kreeg zij

tevens een gouden album met

een platinarandje uitgereikt

voor het nummer 'Que viva la

vida'. Dit album ging maar

liefst 55.000 keer over de toon-

bank bij de Nederlandse pla-

tenzaken. Haar vorige album

'Best Of' werd 'slechts'30.000

keer verkocht.

Het Badhuisplein was inmid-

dels omgedoopt tot een waar

festivalterrein. Een megagroot

podium, een aantal drank-

kraampjes en een stalletje van

de Free-Record Shop zorgden

ervoor dat veel mensen ruim

voor de aanvangstijd aanwe-

zig waren. Toen de Belgische

Latino zangeres opkwam steeg

er een groot gejuich vanuit het

publiek op.

Ruim drieduizend mensen
kwamen op de Latinoklanken

af. Perez wisselde samen met

haar achtergrondzangeressen

en haar dertien koppige band

liedjes van haarvorige albums

af met grote hits van nu. Om
ook de iets ouderen onder het

publiekte plezieren gooide ze

er nog een medley in van

onder andere Gloria Estefan en

The Gipsy Kings.

Na afloop zorgde Belle voor

grote drukte bij de Free-Record

stal. Ze bleef tot ruim een uur

na het concert cd's en singles

signeren. In een eerder inter-

view aan de lokale Omroep
ZFM Zandvoort zei ze al dat

persoonlijk contact met fans

erg belangrijk voor haar is.

De Mannetjes 11 Klaas Koper weer op podium

Baatbelasting

terug

naar ondernemers?

f^

'Dan kan een biertje op

het terras wel een paar

dubbeltjes goedkoper'

Afgelopen weekend heeft onze dorpsomroeper Klaas Kopereen

klinkende derde plaats behaald tijdens het omroepers concours

in het Twentse Borne.

Winnaar werd Peter Vader

(Zwolle) en Oisterwijker Henkv.d.

Nieuwenhuizen werd tweede.

Tijdens het komende Dorpsom-

roepersconcours in Zandvoort,

23 september aanstaande, zal de

Nederlandse titel zo goed als

zeker naarV.d. Nieuwenhuizen

gaan. Koper kan alleen nog maar

voor de tweede plaats gaan.

Tr&ée Ard
WEEKAANBEDNG

Renault Laguna 1 .8i Exp. Automaat 5drs

b.j. 2002, 86100km, €10500

nu €9950 SIOMD
WWW.TRADE-ARD.NL

s

*Ö)B,,OOD

Geldig

t/m zondag 3 september

• Pompoenpitbrood € 0,95

•3 Italiaanse bollen €1,95

• Aardbeienschelpje € 1,50

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

Zandvoort Optiek

ALLE BIKKEMBERGS

ZONNEBRILLEN

20 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -5712 466

Op dinsdag 5 september

vergadert de gemeenteraad.

De agenda vindt u verderop

in deze krant. GemeentenGemeente Zandvoort
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Familieberichten

Als leven lijden wordt,

is sterven een gewin.

Heden is van ons heengegaan onze lieve moe-

der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en

mijn lieve vriendin

Sara Alberdina Visser

"Puck"

*Bussum, 23 juli 1916 fBentveld, 26 augustus 2006

Zij is in alle stilte vredig ingeslapen.

Zij heeftgedurende zestigjaar gewoond in de

Corn. Slegersstraat te Zandvoort.

Carla en Roger

Kees en Karin

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Ko

Bentveld, 'Huize A.G. Bodaan'

Correspondentieadres:

Mrs. C. & Mr. R.A. Latchford

Margaret House, 10 Seaview Road

Birchington - Kent

C T 7.9 L B. Groot-Brittanië

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op

woensdag 30 augustus 2006 in het crematorium

l 'Westerveld' te Driehuis (Velsen).

In liefdevolle herinnering

1-9-2005 1-9-2006

Hans Heiërman,

mijn unieke lieve, dappere man,
maatje, levensgenieter en humorist.

Alweer een jaar geleden, maar voor

mijn gevoel sinds vandaag!

Ik blijf van je houden!

Gonda

Diinttwluiirinic

Ttm, ik wil (htC
J4'

icidürLH'ij :u lLjpk biL-Hlmtkl

v(Mir ii li in Lihin.-tf, dn 1 1'Uh 'rui-n im rJc ViiiiiIh'ii.

DiLb LrjnLLK'rLjHl tiiiJ itleT ^L'hwven

(was wel humé).

Zekerjouw idet?

Gracljra van papa enmama L

Janneman en Rietje.

Kuitn tot later

Mhic

Burgerlijke stand

19 augustus 2006 - 25 augustus 2006

Geboren:

van Berkel, Bibiènne, dochter van: van Berkel, Petrus

Nico la as en: E manuels, Sharon Patricia.

Kerk man, Bram, zoon van: Kerkman, Dennis en: van

den Boogaard, Clair.

Jasper, zoon van: Strijder, Robbert en: van Zadel hoff,

Eveline Martine.

Ondertrouwd:
Hollander, Jörgen Sylvester en: Edmondson.Michelle

Nicole.

Gehuwd:
Schraal, Michel en: Vermeij, Mireille Margaretha

Maria.

Overleden:

Raaijmakers, geb. van Bree, Hendrina Lamberta

Martina, oud 85 jaar.

Visscher, Flor is, oud 80 jaar.

Drommel geb. Bakker,Willempje, oud 86 jaar.

Veldman, Netty, oud 51 jaar,

Paap geb. Stolp, Gerda An nette, oud 83 jaar.

Waterstanden

Kerkdiensten

ZONDAG 3 SEPTEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Ju/ianaweg

10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht

10.30 uur de heer J.v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Mo nu ra 9 WesterveWen Van Beek 1
Uitv#»rtrjnlF.:

Hoofddorp.
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Club Nautique£)
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Aug./

Sept.

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 31 ^^ 04.18 08.40 16.38 20.59

Vr 1
- 05.04 09.19 17.19 21.39

Za 2 05.54 10.24 18.30 23.09

Zo 3 - 06.59 11.58 19.29 -

Ma 4 00.59 08.44 13.49 21.08 ^B
Dl 5 02.14 10.30 14.44 22.34 -

Wo 6 03.03 11.18 15.29 23.24 ^H
Do 7 03.49 13.29 16.12

Hoera!

Esmée is geboren!

Zusje van Jasper

dochter van Jan en Brigitte

Hartelijk gefeliciteerd

van oma en opa Draijer

Colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis

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

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel& Fax 023 -5732 752

Email: redactie@

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

advertenties@

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06 -144 826 85

Email:joop@

zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

www.irdesignzandvoort.nl

Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Cast ricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

tussen 14.00 -18.00 uur

023 -5716 105 of

06-121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
dvoortsecou i

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

. toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. .

Gemeenteraad dinsdag bijeen

De Zandvoortse gemeenteraad houdt aanstaande dinsdag

6 september vanaf 20.00 uur de eerste vergadering na het

zomerreces, met een twaalf punten tellende agenda.

De opmerkelijkste agendapun-

ten zijn de benoeming van

twee nieuwe buitengewone

commissieleden, de afhande-

lingvan de uitspraakvan het

Gerechtshof te Amsterdam
inzake de baatbelasting, het

bestemmingsplan 'Jaarrond-

paviljoens'en een krediet voor

de heraanleg van de Zeestraat

en Kostverlorenstraat.

Hamerstukken
De agenda vermeldt twee

hamerstukken waarover in de

commissievergaderingen over-

eenstemming is bereikt. Het

eerste is het verschaffen van

een voorbereidingskrediet van

€ 30.000 voor het op te stellen

wijkontwikkelingsplan Zandvoort

Noord. Het tweede bestaat uit

de verantwoording van een

viertal sociale wetgevingen

zoals de WWB, IOAW, IOAZ en

Bbz zoals die door de gemeen-

te Zandvoort in het jaar 2005

zijn uitgevoerd.

Baatbelasting

Het Gerechtshof te Amsterdam

heeft de gemeente Zandvoort

op 25 mei 2006 in het ongelijk

gesteld inzake het opleggen

van een baatbelasting aan eige-

naren van panden in de

Haltestraat. De uitspraak heeft

tot gevolg dat ook het heffen

van baatbelasting in andere

straten in het centrum als

onrechtmatig wordt aange-

merkt. WethouderToonen stelt

de raad voor de al betaalde

bedragen ter grote van

€ 830.000 terugte betalen en

de nog openstaande posten

niet meerte innen.

Jaarrondpaviljoens

De Raad van State heeft in 2004

geoordeeld dat in een convent

over de Jaarrondpaviljoens ten

onrechte is afgesproken over te

gaan tot een tijdelijke vrijstel-

ling van artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.

Om de consequenties van deze

uitspraak te ondervangen is

het ontwerpbestemmingsplan

Jaarrondpaviljoens opgesteld.

De verschillende partijen zowel

pro- als contra zijn gehoord en

ook in de raadscommissie

Raadszaken is uitvoerig over dit

onderwerp gesproken. Een

meerderheid van de commis-

sieleden kon destijds instem-

men met het voorliggende

bestemmingsplan met uitzon-

deringvan OPZ. Deze fractie is

daarom gevraagd met een

schriftelijke onderbouwing van

de bezwaren te komen.

Zeestraat

De raad wordt gevraagd

een onderhoudskrediet van

€ 557.400 (excl. BTW) beschik-

baarte stellen voorde herinrich-

tingvan de kruising Zeestraat -

Haltestraat. In dit bedrag is

€ 219.300 opgenomen voor de

herinrichtingen bestratingvan

de Kostverlorenstraat. In de

commissie Raadszaken hebben

diverse partijen hun zorgen

geuit over de gevolgen van

deze werkzaamheden voor

zomerse evenementen als de

draverij, de wielerronde en sol-

exrace. In de vergadering van

dinsdag zal moeten blijken of

voor deze zorgen een oplossing

gevonden is, dan wel gevonden

kan worden.

Cartoon Hans van Pelt
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Welkom in Zandvoort!

Gemeenten zijn dit jaar voor het eerst verplicht een landelijke

naturalisatiedag te organiseren. Minister Rita Verdonk (VVD)

voor Vreemdelingenzaken en Integratie stelde 24 augustus voor

als nationale naturalisatiedag, omdat op die datum in 1815

de Grondwet in werking trad. Deze speciale dag moest een

feestelijke bijeenkomst worden waar nieuwe Nederlanders

worden verwelkomd.

Klaas Koper gafeen rondleiding door

door Nel Kerkman

De Zandvoortse gemeente
nodigde zes nieuwe Neder-

landers uit om op de naturali-

satiedag aanwezig te zijn. Op
de oproep reageerden drie

personen om de ceremonie in

het Zandvoorts museum mee
te maken; de herkomst van

mevrouw Scherrerwas Zuid

Afrika, van mevrouw Sorre-

quita (hoe kan het anders)

Argentinië en de heer

Idemudia kwam uit Nigeria.

Hij werd vergezeld door zijn

vrouw en zijn twee kleine kin-

deren. Het echtpaar was
prachtig gekleed in een lang

gewaad van blauw kant

met glinstersteentjes en

met een fraai goudkleurige

hoofdtooi. Deze kleding, ver-

telde Idemudia, wordt in

Nigeria gedragen bij feestelij-

ke gelegenheden.

Verrassing

Wethouders Tates (tevens loco

burgemeester) en Bierman

vertegenwoordigden de ge-

meente Zandvoort. In zijn

korte toespraak complimen-

teerdeTates de drie genodig-

den met de keuze van hun

land en wenste ze veel geluk.

Tevens memoreerde hij onder

andere dat het gaat om res-

pect voor elkaar en eikaars

mening. Als extra toevoeging

hadden de wethouders een

het het Zandvoorts museum

Foto: OvM Fotografie

Nederlandse traditie bedacht

om aan te bieden. Iedereen

werd uitgenodigd om bij de

vis kar op het Raadhuisplein

een haring te 'pikken'. Want,

vertelde de wethouder, de

haring staat immers symbool

in het wapen van Zandvoort.

Bij terugkeer van het uitstap-

je startte dorpsomroeper

Klaas Koperde rondleiding, die

een speciaal onderdeel was
van de ceremonie. Klaas leid-

de de gasten op uitstekende

wijze rond en wist bij elk

onderdeeleen leuk verhaal te

vertellen. Het was voor de drie

nieuwe Nederlanders de aller-

eerste keer dat ze het muse-

um bezochten en zo te zien

genoten ze van de geschiede-

nis van Zandvoort. Van de

ambtenaar burgerlijke stand

kregen ze alledrie een boekje

met de toepasselijke tekst

'Hoe hoort het eigenlijk in

Nederland?' aangereikt.

De ceremonie was een gezel-

lig samenzijn en viel bij ieder-

een in goede aarde. Per 1 okto-

ber van dit jaar zijn nieuwe

Nederlanders wel verplicht om
aanwezig te zijn op een natu-

ralisatie bijeen komst. Van af die

datum mogen gemeenten per

jaar ook zo veel ceremonies

organiseren als zij willen,

alleen die op 24 augustus blijft

verplicht.

Volgens mij,

...is de zomerzo goed als over.

Mijn hortensia verandert

langzaam van roze naar licht

groen, spinnen weven hun

webben tussen de takken. De

merels pikken de laatste

vruchtjes van de wilde aard-

beien en de gierzwaluwen

zijn naar het zuiden vertrok-

ken. Nog even en dan begint

het winterseizoen van de

diverse verenigingen zoals;

sport, toneel, zang en

filmclub. De laatste vakantie-

gangers met schoolgaande

kinderen komen naar huis

want over een paar dagen

beginnen de scholen.

Voor mijn zoon Andoren zijn

partner Ellen, die met veel

plezier aan hun rondreis door

Guatemala waren begonnen,

is de zomer ook over. Zij

komen helaas nog niet van

hun vakantie terug. Na

anderhalve week moesten ze

hun reis onderbreken door

een onverwachts ziektebeeld

dat dusdanig was, dat Ellen

overgevlogen moest worden

naar een ziekenhuis in

Miami. Daarverblijven ze nog

steeds en per telefoon en

email spreken we ze moed in.

Na een verblijf van vier

weken ziekenhuis in plaats

van vakantie willen ze dol-

graag naar huis. Voor hen is

de droomva kant ie voorbij, ze

verlangen naar hun eigen

bed en een gewone maaltijd.

Niets is voor mij nog belang-

rijk. Het interesseert me niet

dat de gemeenteraad na een

zomerreces de draad weer

gaat op pakken. Het zal wel.

Zandvoort is lelijk, nou dat

wist ik allang. Houden zo.

Helikopters krijgen geen toe-

stemmingvan Bloemendaal

om over hun gebied naar

het circuit te vliegen. Ook dat

kan me even niets schelen

want geluidsarme helikop-

ters bestaan niet en de

VIP's moeten maar pertrein

komen. Dolgraag wil ik het

geluid van het vliegtuig

horen dat Andor en Ellen

terug brengt. De herfst mag
van mij beginnen. Ik ben er

aan toe.
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Politiek Interview met wethouder PvdA

New Timeles s

Voormalige voet ba lm aatjes Bogarde(neefvan Winston) en Jacott (broer

van Ruth) besloten jaren geleden hun kicksen te verruilen voor de microfoon en niet

zonder succes. Een optreden in Henny Huisman's 'Soundmix Show' bleek baanbrekend en

opende de weg naar nationale bekendheid. Hun debuutsingle "Wh ere is the Love" behaalde in

no-time de top io van de vaderlandse hitlijsten. Nederland kon niet genoeg krijgen van de swin-

gende en meeslepende muziek van deze Rotterdamse jongens. TV-optredens waren het lo-

gische vervolg op hun hitsucces. Van Nederland Muziekland tot het RTL4 programma

'Zing met me mee'van Gerard Joling, tot diverse kick-off optredens in grote

stadions.

Edsel Juliet

Zanger, percussionist en componist Edsel Juliet is afkomstig van

Curacao, waar hij als kind bekend werd met de band Ti pico Ju liet. In Nederland

was hij aanvankelijk actief in de band Latin Touch, maar hij maakte pas naam met Sa I-

juco en met zijn eigen uitvinding, de salsa corriente. De ras-entertainer zit al vanaf 1970 in

de muziek en heeft in die 35 jaar een ruime ervaring opgedaan.

Met de in 2006 opgenomen CD 'Lage Sapatu Zona!' laat Juliet weer horen wat hij op muzikaal

gebied kan. De CD bevat diverse muziekritmes: de bij Antilliaanse muziekgroepen populaire

ritmo kombina (maar dan in Edsel's eigen stijl) maar ook de son montuno, salsa, kaseko,

merengue, latin-house enz. De nummers zijn ingezongen in het Spaans, Suri-

naams, Nederlands, Engels en Papiamento.

Souled-out
De negenmansformatie Souled-out is een live

keiijk lekkere dance classics uit de jaren '60 tot en

verde artiesten lopen uiteen van Aretha Franking tot Trijntj

wonder tot Anastasia. Lekker herkenbare muziek d

Twee jaar geleden hebben Ted Sernee (ex Dukes of Soul) en

gestoken en zijn samen deze band begonnen en niet zond

een gitarist, een bassist, een slagwerker, een toetsenist

saxofonist, een trompettist, een zangere

Sambatula

Samba Tula, een braziliaanse band

uit Amsterdam met een Zandvoorts

tintje: de leider en inspirator Carlos

woont en werkt in Zandvoort.

-Holland
Casino

Gert Toonen
Voor velen is Gert Toonen hét

gezicht van de PvdA. Hij begon

in de jaren zeventig als

gewoon lid, maar groeide snel

door tot raadslid en fractie-

voorzitter. Na een tussenstop

van twaalf jaar begon het

bloed weer te kruipen. In-

middels is Toonen opgeklom-

men tot wethouder Maat-

schappij en Zorg, Onderwijs,

Cultuur, Sport en Financiën.

Wel vier jaar later dan gepland

overigens. "Ik wilde na de vori-

ge verkiezingen al, maar met

het opstappen van Marijke

Herben ging dat niet door.

Gelukkig is mijn beurt nu

gekomen", aldus een enthou-

siaste Toonen.

In het raadhuis praten we over

van alles en nog wat. Zijn jeugd,

zijn maatschappelijke carrière

en natuurlijk de Zandvoortse

politiek. De van oorsprong uit

Den Bosch afkomstige Toonen

komt uit een gezin van negen

kinderen. "Ik werd al heel snel

geconfronteerd met het feit dat

je alles moest delen, datje moet

zorgen voor de ander. Het is me
met de paplepel ingegoten. Ik

denk dat de Partij van de Arbeid

mij daardoor ook zo aantrok en

nog steeds trekt", antwoordt

Toonen op de vraag waarom de

PvdA hem zo trekt.

"Vooral op sociaal maatschap-

pelijk gebied is de PvdA in mijn

ogen de beste partij. We zijn er

voorde arbeiders maar ook voor

de middenstanders. We zijn er

voor iedereen!" Toonen praat

metvuur."lk ben geen prediker,

maar ga wel geregeld met men-

sen in discussie over hun poli-

tieke keuze. Ik roep ook altijd dat

een middenstander beter PVDA
dan VVD kan stemmen."

Een groot voorbeeld van Toonen

bij de PvdA was Jan Schaefer.

(Amsterdamse politicus en

bestuurder 1940-1994, red.) "Hij

zei altijd: "in gelul kan je niet

wonen." Ik ben het volledig met

hem eens. We kunnen wel ein-

deloos gaan zitten praten, maar

er moet ook wat gebeuren. Kijk

maar naar de Zandvoortse

politiek.We praten heel wat af,

nu is het tijd voor actie. En het

college en de raad werken er

echt keihard aan, daar kan je

van op aan!"

Toonen weet wat werken is.

Na jarenlang Strandpaviljoen

Take Five gerund te hebben,

stort hij zich nu voor honderd

procent op het wethouder-

schap. "Ik maak zo'n zestig tot

tachtig uur per week. Ben niet

anders gewend. Er zitten 24

uur in een dag en die moetje

ook zo goed mogelijk beste-

den."Toonen, van oorsprong

bibliothecaris van beroep,

moet wel even nadenken als

hem wordt gevraagd naar zijn

positieve en negatieve kanten.

"Ik heb een olifantengeheu-

gen, dat is heel handig. Ik kan

mensen feilloos nog aan

afspraken herinneren die ze

drie jaar geleden gemaakt

hebben. Ik weet dat ik eigen-

wijs en drammerig ben. Ook
heb ik een brede interesse en

heb in de pol it ie k alle beleids-

velden bestudeerd. Als je dat

niet hebt, dan moetje niet de

politiek ingaan. Het is jammer
dat mensen altijd klagen en

weinig vertrouwen hebben in

de politiek. Maarja, het zijn

gewoon verjaardagsverhalen,

mensen moeten wat te bab-

belen hebben, toch?"

Nog een vooroordeel dat

Toonen uit de wereld wil

helpen. "De politiek is alles

behalve saai en streng.

Natuurlijk zijn we serieus,

maar soms wordt er ook heel

wat afgelachen. Ik hou wel van

een geintje. De wethouders

werken keihard maar hebben

ook plezier in het werk. Ik wil

geen verzuurde oude zak zijn."

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u

Mail het de redactie:

Zeehondje

Op 21 augustus werd op het

Zuidstrand van Zandvoort

een jong zeehondje aan-

getroffen. Het diertje werd

vernoemd naar Linda, één

van de leden van de Zand-

voortse Redding Brigade, die

het diertje vond. De ZRB

was de avond ervoor al

met de dierenambulance

op pad geweest en had tus-

sen Noordwijken Zandvoort

een zeehondje aangetroffen.

Het dier was toen

niet te vangen,

maar waarschijnlijk

zo uitgeput dat het

de dag erna

opnieuw op het

strand lag. Het zee-

hondje is meegeno-

men naar de

Zuidpost van de

ZRB en later door

de dierenambulan-

ce naar Pieterburen

gebracht. Volgens

Richard Dijkema,

hoofd van de zee-

hondenzorg, gaat het iets

beter met zeehondje Linda,

ze ligt samen met Sebastiaan

in quarantaine. Ze is zwaar

ondervoed, heeft een long-

ontsteking en kleine wond-

jes. Ze krijgt antibiotica en

een middel tegen wormen.

Ze wordt nog 5 maal daags

met een sondevoeding

gevoerd (vispap) en binnen-

kort gaat Linda proberen

visjes te eten. De gehele

revalidatie zal ongeveer 3

maanden duren.

Vreemde gasten

Een dolfijn/bruinvis heeft

geen geluk gehad. Er

kwam een mail bij het

Juttermuseum binnen met

de melding dat er tijdens een

strandwandeling op zondag-

avond 20 augustus een

dolfijn/bruinvis van ca.

1,20 m lang was aange-

spoeld. Het dier was helaas

al enige tijd dood en lag

tussen het Juttersmuseum

en de watertoren op de eer-

ste zandbank.

Voor het gebouw de Rotonde

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

zwemt regelmatig een grote

zeehond, die de ZRB en de

strand politie al mening werk

heeft gekost, omdat men
dacht dat hij dood was. Roto

(zo wordt hij genoemd) is

gewoon nieuwsgierig en

bekijkt Zandvoort vanuit de

zee. Misschien denkt hij ook

wel; wat een lelijke boule-

vard, die moet de gemeente

snel opknappen.

Los zand

Tijdens de hevige regenbui-

en is de strandafgang naar

de hulppost en het Jutters-

museum, beiden gevestigd in

het gebouw de Rotonde, ver-

zakt. Gehandicapten, kinder-

wagens of in calamiteiten

een brancard kan deze route

niet meer nemen. Ook verle-

den jaar zakten de straatste-

nen op deze plek weg. Er zal

een stevigere oplossing moe-

ten komen om dit te verhel-

pen. Het liefst voordat het

nieuwe strandseizoen begint.

Huisartsenpost

Vanaf 27 augustus is het sei-

zoen bij de huisartsenpost in

de Rotonde over. Bewoners

en passanten met hulpvra-

gen kunnen tot 15 september

bij de EHBO post terecht.

Voor andere medische vra-

gen kan men, alleen in het

weekend, telefonisch terecht

bij de regionale spoedpost

noord of zuid. Het telefoon-

nummer is: 023-5453200.

Bruisend Zandvoort

De bevallige zangeres Belle

Perez was verleden week op

het Badhuisplein aanwezig.

Het publiek genoot van haar

wervelende show en na

afloop was het gezellig

druk in het dorp. Door

Ondernemers Vereniging

Zandvoort (OVZ) werden fol-

ders uitgedeeld met vermel-

ding van alle evenementen.

Als afsluiter stond op de fol-

der: "Vier zomer in Zandvoort.

Dagelijks winkelen tot 22.00

uur!" Wandelend door de

mooie Kerkstraat waren veel

winkeliers die de

tekst eer aan deden.

Zij bleven tot 22.00

uur open. Aan het

begin van de

Haltestraat waren

nog drie winkels

open, maar de rest

van de winkels in de

Haltestraat waren

gesloten. Daarom
hulde aan alle

ondernemers die

weten, ook al is het

eens iets minder

weer, in een toeris-

tenplaats hoort dat er nu een-

maal bij.

Bingo

Na één enkele regenbui staat

op maandag 28 augustus het

gebied Haarlemmerstraat/

Koninginneweg alweer blank!

Niet alleen de bewoners vra-

gen zich af hoe dit kan maar

ook de SP heeft schriftelijke

vragen gesteld aan het colle-

ge. Men wil graag weten of

de pompen krachtig genoeg

zijn om bij langdurige regen-

val het water weg te pompen
naar de reusachtige beton-

nen bak onder het Zwarte

Veld en /of naar de overstort-

vijvers. Tevens verwacht men
een antwoord op de vraag

welke maatregelen er door de

verantwoordelijke wethouder

worden genomen. Het is toch

te gek dat na een bui het

regenwater niet meer weg
loopt en wegen moeten wor-

den afgezet. De straten stin-

ken naar het riool en slierten

wc papier, poep en condooms

blijven na de overstroming

liggen. Zandvoort is toch

meer dan strand alleen?



Uitagenda +ga$
Holland Casino

Poker
Elke maandag (vanaf 18 september)
Poker Night NIEUW!

Texas Hold'em Limit - Cash Games

Vanaf 20.00 uur

Feesten & Events
Si 1 september 21.30 - 00.00

erlands Musical Ensemble

Zaterdag 2 september

Frank Wilson

Zondag 3 september

Nederlands Musical Ensemble

Donderdag 7 september

Dance Classics Party

Irijdag 8 september

idies First

Zaterdag 9 september

Nederlands Musical Ensemble

Zondag 10 september

Cross-Over

Maandag 11 september

Voorronde Pokerkampioenschappen

Vrijdag 15 september

Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 16 september

Fuse Fun Factory

Zondag 17 september

Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 22 september

Die andere 2

Zaterdag 23 september

Nederlands Musical Ensemble

Zondag 24 september

Tommy Thompson

21.30-01.30

17.00-22.00

vanaf 20.00

21.30-00.00

21.30-01.30

17.00-22.00

21.30-00.00

21.30-01.30

17.45-21.15

21.30 - 00.00

21.30-01.30

17.00-22.00

Woensdag 27 september vanaf 19.00

Special Ladies Day Dancing with the Stars

Vrijdag 29 september

It's a man's weekend

Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 30 september

It's a man's weekend

The Move

Kijk voor het laatste nieuws op

www.hollandcasino.nl/zandvoort

vanaf 19.00

21.30 - 00.00

vanaf 16.00

21.30-01.30

Zandvoort
September 2006

Donderdag 7 september

Dance Classics Party
Dance Classics uit de 80's en 90's met Live entertainment:
• het Nederlands Musical Ensemble
• Wham! Again!
• de Fabulous shakerboys
• de hele avond diverse lekkere hapjes

Dus 'Let's Dance'. Gratis entree vanaf 20.00 uur

29 september vanaf 19.00 uur, 30 september en 1 oktober vanaf 16.00 uur

It's a man's world
Dit wordt een spetterend mannenweekend (vrouwen zijn natuurlijk ook meer

dan welkom). Holland Casino Zandvoort is zelfs tijdelijk vergroot. Naast het

casino staat een paviljoen (hiervoor gelden niet de Holland Casino

entreevoorwaarden). Er is dus voldoende ruimte voor alle liefhebbers!

i
1 Vrijdag 29 september Gijs Staverman
1 Zaterdag 30 september om 22.00 uur Tatjana Simic
1 Zondag 1 oktober Tom Coronel
1 Diverse Formule 1 activiteiten

Voor alle dagen geldt gratis entree voor Favorites Cardhouders!

Woensdag 27 september

Special Ladies Day: Dancing with the stars

Het succes van 'Dancing with the stars' krijgt bij ons een wel

heel bijzonder vervolg.

• Winston en Euvgenia

• Remco en Charissa

Fashionshows met Mary Borsato en Rossana Lima

Gehele dag gratis entree en 1 gratis drankje vanaf 19.00 uur

High Tea Special Sunday

Zondag 24 september
om 12.30 uur

en om 14.30 uur een

overheerlijke

traditionele High Tea

voor € 15,- p.p.

Reserveren via onze

arrangementenlijn

023-5740542 (alleen

tijdens kantooruren).

Mystery Jackpot
Septembei

In september

maakt u kans i

1 van de

50 Jewel Tren

jewels &
watches Cheques

t.w.v. € 500,-.

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
Casino

Holland Casino Zandvoort, BadhuispLein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl
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Zandvoort (a)live festivals

Afgelopen weekend was het weer zover. Zaterdag 26 en zon-

dag 27 augustus stonden in het teken van Zandvoort (a)live.

Helaas alweer de laatste editie van de zomer van 2006. De fes-

tivals hebben het wat betreft het weer niet optimaal getroffen

dit seizoen, maar desondanks was het ook het laatste weekend

weer een groot succes. Het was gelukkig droog gebleven.

DJ Raymundo op het podium Haltestraat

door Stephanie Vork Bruxelles aan Zee en Mango's

Beach bar. Waarschijnlijk was

Zaterdagavond was het op z'n het grote publiek nog moe van

Hollands gezellig op het het feesten van de avond

Gasthuisplein, onder andere de ervoor, want het begon vrij rus-

populaire zanger Ou incy trad tig. Maar zodra de avond viel,

daar op. Ook voor de Yanks, op

het Dorpsplein, klonken

Hollandse klanken; zanger/

entertainerTjerk liep al zingend

tussen het publiek door. Het

grootste feest vond toch wel

plaats in de Haltestraat. Op een

groot podium lieten diverse DJ's

hun draaikunsten horen. Het

stond bomvol tussen de Chin

Chin en Café Neuf en hoe later

het werd, hoe meer mensen

mee gingen dansen op het

ritme van de muziek. Maar,

helaas, om precies 24 uur gin-

gen de stekkers eruit en was

heffeest zeer abrupt afgelopen.

Zondagmiddag begon goed op

het strand, het zonnetje scheen.

Vanaf 16 uur kon men terecht

bij de strandtenten Skyline,

stroomden de drie strandten-

ten toch goed vol. Skyline begon

met DJ Cuzco en eindigde

met de bekende coverband

Alderl iefste. Bij Bruxelles kon

men genieten van Jazzzpen zelf

meezingen op het podium met

de Sandwichband. De salsalief-

hebber kon zijn of haar hart

ophalen binnen in Mango's

Beachbar. Maar verreweg de

meeste mensen stonden buiten

Mango's.ondereen enorme par-

tytent, te dansen op de muziek

van onder andere DJ Raymundo

en later Gregor Salto. Bas

Lammers, één van de organisa-

toren, concludeert dat de

opkomst een stuk groter had

kunnen zijn als het beter weer

was geweest. "Dan waren er

meer mensen van buitenaf

gekomen, nu waren er vooral

veel Zandvoorters." De organi-

satie heeft aardig wat kosten

gemaakt, bijvoorbeeld aan de

grote tenten en de goede line-

up, "die moet je laten staan

ondanks het weer, je kan de

mensen niet teleurstellen".

Zandvoort (a)live heeft in de

loop der jaren een bepaalde

naam opgebouwd. Lammers:"AI

metaldenkikdat het festival

stevig in haar schoenen staat".

Komend weekend staat alweer

het volgende muziekfestival

onder de noemer Zandvoort

(a)live op het programma. Op
het circuit worden de DTM
races verreden, op het

Raadhuisplein zal zaterdag-

avond op een groot podium

door diverse artiesten worden

opgetreden, waarna het

Zandvoort (a)live seizoen voor

2006 erop zit.

.

9, f Hl
Jazzzp trok veel publiek bij Bruxelles

Raadscommissie praat over

toekomst van Zandvoort
De raadscommissie Projecten & Thema's buigt zich komende

woensdag vanaf 20.00 uur onder andere over de vraag wat de

toekomstvan Zandvoort zal zijn. De vraag is actueel nu de pro-

vincie Noord-Holland zich tot de gemeenten in Zuid-

Kennemerland heeft gewend, naar aanleiding van de positie

van de gemeente Bennebroek.

Aan de gemeenten Haarlem, te praten overde mogelijkheden

Haarlemmerliede/Spaarnwoude, van versterking van het bestuur-

Heemstede, Bloemendaal en lijk appa raat in de regio, maar is

Zandvoort wordt gevraagd om vooralsnog niet bereid te spre-

een standpunt over deze proble- ken over een fusie. Samen-

matiek. De gemeente Zandvoort werking op diverse ambtelijke

heeft zich bereid verklaard mee gebieden, zover daarvoor de pro-

cedures al niet zijn ingezet, is wel

bespreekbaar.

Tijdens de vergadering kunnen

zowel de leden van de commis-

sie als insprekende burgers hun

standpunt over dit onderwerp

kenbaar maken. De betreffende

stukken, waaronder een twee-

tal notities, zijn in de hal van het

raadhuis af te halen. De notities

zijn ook te vinden op de gemeen-

telijke website. De vergadering

wordt besloten met de behan-

delingvan het inspectierapport

VROM,dat de diverse vakgebie-

den van het gemeentelijk appa-

raat onder loep heeft genomen.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAC H/yC l_ U BTIEN
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-5250 2583

Einde slechtweerperiode in zicht

Begin september moet zich een langverwachte weersver-

betering gaan voordoen en eigenlijk kan het ook niet

anders, de wetmatigheden van de atmosfeer in beschou-

wing nemende.

Het is namelijk bekend dat

hardnekkige weercycli in

Nederland zelden langerdan

vijf weken duren. Dit geldt

zowel voor een weerbeeld in

mineur,als voor een langduri-

ge hogedrukperiode inclusief

schitterend weer, met als voor-

beeld de voorbije topmaand

juli. Ook die prachtweerfase

duurde ruim vier weken.

Debet aan die zogenaamde

cycli in het Hollandse weer zijn

met name de lange golven in

de atmosfeer, welke inderdaad

niet zelden een 'looptijd' heb-

ben van circa (ruim) een

maand.We zitten dan respec-

tievelijk in het golfdal en de

golftop, met (vanzelfsprekend)

het mooiste weer in de top

van de golf.

Het gepreludeer op deze waar-

schijnlijke verbetering ergens

begin september heeft ookte

maken met het feit dat ex-tro-

pische cyclonen, die een eind

de Atlantische Oceaan overste-

ken richting Ierland en in die

wateren vaak voor anker gaan,

nogal eens een portie warmte

in de bovenlucht meenemen.

En het zijn juist die verhogin-

gen van de bovenluchttempe-

raturen op grote schaal die

ferme hogedrukgebieden kun-

nen laten ontstaan opeen voor

ons gunstige positie.

De komende dagen blijft het

echter -we weten niet beter-

wisselva lligheid troef, waarbij

aangetekend moet worden

dat de zondvloedachtige neer-

slaghoeveelheden er waar-

schijnlijk niet meer bij zijn. Er

zijn ookeen aantal prima bui-

tenmomenten, moet met

nadruk gezegd worden.

De balans opmakend tot nu

toe, zien we dat juist Haarlem

(Schalkwijk) een topscore

behaalde qua regenhoeveel-

heden. Er viel meer dan

350171171 en dat is tevens een

officieus landelijk record. Nog

nooit was het zo nat in ons

land, ongeacht welke maand
ook! Zandvoort en Bentveld

schurken nu tegen de30omm
aan en dat is ookeen absoluut

regenrecord.

De temperaturen kunnen iets

stijgen donderdag en vrijdag

in een wat meer doorstroom-

de atmosfeer, waarbij de zuid-

westenwinden blijven waai-

en. De 25 graden evenwel blijft

een illusie vooralsnog, maar

ergens tussen 5 en 12 septem-

ber zijn er dus betere kansen

wat dat betreft.

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

21 20-2119-20 20-21

13 13-14 14-15 14-15

75% 75% 75% 70%

zw. 4 zw. 4-5 zw. 4-5 zw. 4



/Vanaf 1 september^

(dinsdags gesloten! I

van Stolbergweg 1 Tel.S7 1 7C 93

Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

hei ghswijff

WwwmXAg l/m Vrijttiif*

IIH'lZANIJVlHWirAS

023-5734001

Boudewijn's Visservice

mK$
Hsl a* es vOür & Uw titHjJkrféti

LM» -.lï.itMO.ïlLetEIK

PttiiXl. Z*l*tt,Q* f»ff .Z#*rfyiV*f

Ze*tong , iMj j 1 , Md s seten, K a£e^ou1w
ScJHtt.Garnatnrt rn "rog
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist
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COMPUTERLES
VOOR BEGINNERS

bij het ROC Nova College.

Teksten maken, wijzigen en opslaan;

email versturen en ontvangen;

surfen op internet.

Gratis proefles!

Bel (023) 5319553

en vraag naar Corry Stuart.
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Mogelijkheden genoeg bij

het NH Hotel Zandvoort
Dooc Lienke Brugman

Meer contact met Zandvoort en zijn inwoners, dat heeft Sander

Creemers voor ogen. Als Operations Manager van dit gerenom-

meerde hotel aan de Burgemeester van Alphenstraat vindt

Creemers het tijd om als hotelgroep aan de Zandvoortse inwo-

ners meer bekendheid te geven.

VïH ZANDVOORT

Sander Creemers voor 'zijn hotel

Het prachtig gelegen hotel aan

de boulevard, pal tegenover de

hoofdingang van het circuit,

was vroeger bekend als Elysée

Beach Hotel en later als het

Golden Tu lip hotel. Nu behoort

het sinds 2002 bij één van de

locaties die bekend staat als

NH Hoteles.een Spaanse keten

met in Nederland 30 hotels.

Zakelijk aanbod
"We proberen door nieuwe

concepten en innovaties een

zakelijke omgeving te creëren

voor trainingsmarkten. Met
22 vergaderzalen zijn we uitste-

kend in staat om voor zakelijke

trainingen, afgewisseld met

buitenprogramma's, een

belangrijke aanvullingte geven

voor de toenemende vraag

hiernaar", aldus Creemers, die

enkele jaren geleden

als manager bij NH Hotels

Leeuwenhorst Noordwijker-

hout en Koningshof te

Veldhoven, ruime hotel erva-

ring heeft opgedaan en in

Zandvoort uitstekend op zijn

plaats is. Naast zakelijke aan-

biedingen heeft het hotel uiter-

aard ook de mogelijkheid om
aan toeristen én bezoekers van

het circuit gastvrijheid te bie-

den c.q. onderdak te verlenen.

Zandvoorters

Veel bedrijvigheid dus in en

rond NH Hotel Zandvoort. Met

210 kamers biedt dit hotel

plaats aan ruim 420 personen

en is het uitermate geschikt

voor grote congressen en

seminars. Maar naast al deze

zakelijke aspecten wil NH
Zandvoort echter meer bieden,

vooral voor de bewoners van

de badplaats. "Met thema-

avonden proberen we vooral 's

winters wat meer bekendheid

aan ons hotel te geven met

betrekking tot Zandvoort en de

regio", aldus Sander Creemers.

"We moeten daar, dat besefik

maar al te goed, meer bekend-

heid aan geven via bijvoor-

beeld de Zandvoortse Courant,

aanplakbiljetten en/of flyers.

Sinds augustus zijn wij ook

deelnemer geworden van de

ZandvoortPas. We denken bij-

voorbeeld aan het aanbieden

van culinaire avonden in com-

binatie met de ZandvoortPas".

Veelzijdig

Meer bekendheid wil de actie-

ve manager ook bieden aan de

mogelijkheid om recepties,

trouwerijen en andere heuge-

lijke gebeurtenissen te houden.

"We kunnen hiervoor alles

regelen, op de zevende etage

beschikken we zelfs over een

ruime zaal, geschikt voor recep-

ties met uitzicht over de prach-

tige Noordzee. In de zomer-

maanden is er gelegenheid om
buiten op het terras te vertoe-

ven, plaats genoeg. En, wat ook

heel belangrijk is, er is voldoen-

de parkeergelegenheid voor

ruim ioo auto's. Daarbij is het

hotel dagelijks geopend van

8.00 uur's morgens tot 01.00

uur 's avonds. Genoeg keuze-

mogelijkheden om een

geschikte datum te vinden"

Voor een lekker ontbijt, lunch

of diner kan men ook met

twee of vier personen terecht,

wel even reserveren bij NH
Hotel Zandvoort. Een dag

arrangement met sauna

Koppenol, al jaren gevestigd op

deze locatie, is één van de

mogelijkheden. Voor meer

informatie kan men kijken op

www.nh-hotels.com of bellen

naar 5760760.

Nieuwe benoemingen in politiek Zandvoort

Binnen politiek Zandvoort worden tijdens de komende raads-

vergadering drie nieuwe benoemingen verwacht. Er zullen twee

nieuwe bijzondere commissieleden worden geïnstalleerd en

binnen de onafhankelijke Rekenkamer zal ook een nieuw lid

worden ingezworen.

Dr. Ir. J.Cohen zal OPZ commis- raadslid is geworden. Beide

sielid Dick Suttorp vervangen, heren hebben tijdens de la at-

Bij de SP zal Virgil Bawits de ste gemeenteraadsverkiezin-

plaats van Willem Paap inne- gen op de groslijsten van hun

men die door het vertrek van partijen gestaan. Cohen welis-

Ingrid de Leeuw gemeente- waar op de laatste plaats maar

toch heeft de politieke leiding

van OPZ hem bereid gevonden

om het commissiewerk op zich

te nemen.

Bij de onafhankelijke Reken-

kamer zal mevrouw J. Driesen

vervangen worden door

het plaatsvervangende lid

mevrouw drs. I Sam-Sin. In

haar plaats wordt J. Slot

als plaatsvervangend lid voor-

gesteld.
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Nieuwe rubriek in onze krant:

To£n & Nu
Vanaf vandaag is er een nieuwe rubriek in deze krant die

regelmatig gepubliceerd zal worden. Aan de hand van oude

foto's zal onze fotograaf een foto maken van de huidige

situatie. Vandaar dus de naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke

historie die ruim 700 jaar

teruggaat. In die periode is

er natuurlijk het een en

ander in onze badplaats ver-

anderd. Gebouwen zijn ver-

anderd of gesloopt en vaak

is er iets anders voor inde

plaats gekomen. Straten

hebben een andere loop

gekregen of zijn zelfs hele-

maal verdwenen. Deze situ-

aties willen wij voor u gaan

vergelijken.

In eerste instantie heeft

onze redactie de beschik-

king over een hele stapel

foto's die we kunnen

gebruiken. Als u echter ook

de beschikking hebt over

oude foto's en het lijkt u

leukom die eens in de huid-

ge situatie te zien, bent u

van harte welkom om uw
foto in te laten scannen. Wij

zullen dan zorgen dat de

foto van heden ernaast

geplaatst wordt.

Brszdizrodizstraat - Toszn
ter hoogte van de Kuyperstraat

Brederodestraat - Nu

Buitenschoolse opvang De Boomhut

p(liSUUrli- Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

.„is* Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur%
-- """$»*>

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

• Nieuwe dingen leren

• Creatieve activiteiten

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl
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Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

'n, £+•• Bij slecht en mooi weer
is het genieren wan

zee en zonsondergang.

U GPOÊd Probeer ons systeem

^i - gewoon uit. Eten wordt altijd

Wr ZtrAnort aan tafel uitgeserveerd.
£r\ Tel.: 5716994

\><rt<

Maand september
Elke maandag Schnitzel
Elke woensdag SU per Saté

Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

olub coarittot
w^Boom Strandpaviljoen 11

Bij mooi weer
Zondagmiddag 3 september

The Mainstream
Jazz Combo!!

Aanvang: 15.00 uur

Tel. 023-5717580

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthï

iQue Pasa Playa?:Tapas en kitesurfen

Na 20 jaar rond de wereld touren, vond Mike Deinum het wel tijd worden voor

een beetje vastigheid. Hij kocht een strandtent en settelde zich in zijn geboor-

tedorp Zandvoort. Dit is alweer zijn vijfde seizoen en het bevalt hem uitstekend.

Toen Mike (Que Pasa? overnam, besloot hij deze naam te houden. Alleen het

woordje 'Playa' is er achteraan geplakt. 'Que Pasa' (wat gebeurt er) allemaal op

het strand? Heel wat, als het aan Mike Deinum ligt.

extra tent een dart toer-

nooi georganiseerd. Acht

dart banen, meer dan 80

inschrijvingen, barbecue,

bandje erbij. De eerste

prijs is een dag kitesur-

fen. Daarmee komen we
meteen uit bij de groot-

ste trots van Mike.

door Stephanie Vork

Hij heeft de hele wereld

gezien. Jarenlang heeft

Mike podia gebouwd
voor concerten en thea-

ter. Hij had wel een huis

in Zandvoort, maar 90
procent van zijn tijd zat

hij in het buiten land. Tot

groeid en zijn broer heeft

ook een strandpaviljoen,

dus het kopen van deze

strandtent was een logi-

sche stap.

De strandtent heeft een

Spaanse uitstraling. Je

kan hier de hele dag

doortapas bestellen. De

het moment dat hij de feesten, die op aanvraag

40 passeerde. Hij kreeg worden georganiseerd

behoefte aan een thuis.

"Ik heb deze strandtent

vijf jaar geleden gekocht

en ik blijf hier tot aan

mijn dood", zegt hij stel-

lig. Mike is vlak boven

Que Pasa Playa opge-

voor bedrijven, zijn voor-

namelijk op salsa gericht.

Er staat naast de strand-

tent nog een extra party-

tent, speciaal voor deze

feesten. De partytent

kan door weer en wind

blijven staan, Mike heeft

natuurlijk veel ervaring

met opbouwen. Aan-

staande zaterdag 23 sep-

tember wordt erin deze

In de maand augustus

was het, zoals iedereen

weet, geen terrasjesweer.

Maar bij Que Pasa Playa

hoefje je dan niet te ver-

velen. Met veel wind zit

bijna niemand op het

terras, dan gaat Mike

met een hele ploeg kite-

surfen. "Het is een versla-

ving. We gaan aan het

einde van het jaar met

de hele club naar Brazilië

om daar te kiten. Que

Pasa is een clubhuis

geworden voor kitesur-

fers.We hebben onder-

tussen een hele leuke

ploeg bij elkaar". Nu zijn

er onderhandelingen

gaande met de gemeen-

te Zandvoort over de drie

officiële aan- en afvaar-

punten voor de kitesur-

fers. Que Pasa hoopt er

volgend jaar als vierde

punt bij te staan.

Wat heeft deze strand-

tent nog meer te bie-

den? "We zijn kindvrien-

delijk, we hebben 'halve

dagen bedjes', lage

prijzen en veel ruimte".

Het zijn vooral de

Zandvoorters zelf die op

Que Pasa Playa afkomen,

niet zozeer de toeristen.

Hij probeert zoveel

mogelijk een echte

strandtent te zijn. "Ik

denk dat mensen daar

behoefte aan hebben.

Bloemendaal en dat

soort feestst ra ndtenten

zijn weer uit. Dat werkt

niet meer. Mensen
komen nu weer naar het

strand om gewoon rus-

tig van het strand zelf te

genieten", ald us Mike.

Que Pasa richt zich niet

op het zijn van een res-

taurant, "dat laat ik aan

andere strandpaviljoens

over". Ta pas, Spaanse

achtergrondmuziek, een

speelplek voor de kinde-

ren, af en toe een barbe-

cue en natuurlijk het

kitesurfen. Dat zijn de

ingrediënten van Que
Pasa Playa.

Nieuw

graveren klaar terwijl u wacht
(leger)naamplaatjes met ketting, grote keuze penningen in diverse

kleuren met of zonder steentjes

óók voor uw kind, koffer of tas

vanaf € 6,50

Utl-Uti Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Zandvoort

023-5719345

beach & health center

wgvesbesiaatiiMrenvitHdHirieteefi OPEN DAG!

HjsMrt 12:00 an 16:00 uur

w&s**. twen m r+iBi «rf.iüf
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£H2 T* Zwtfraort H2Ï 5T l H SS nto&nemfs wi.nl

massages - groepslessen - oefentherapie ~

personal traininq &<oachinq

Inlooppunt werd eventjes toonkamer

Alle mogelijke soorten passeerden de revue. Wil Gorter uit Andijk

showde vorige week woensdag een selectie uit haar uitgebrei-

de verzameling: een vogelvlucht door de geschiedenis van hoe-

den en petten. De zeer druk bezochte lezing in het Inlooppunt

in de bibliotheek leverde veel lachsalvo's en applaus op.

door Timmermans

"Fantastisch". Nathalie Linde-

boom is zichtbaar verheugd

over de overweldigende be-

langstellingvoorde lezing. Het

reilen en zeilen van 'haar'

Stichting ligt haar nauw aan

het hart en ze is opgetogen

dat de belangstelling wekelijks

groeit. Deze woensdag ston-

den er uiteenlopende hoeden

uitgestald. Van een antiek

dameshoedje tot een moder-

ne vliegenierspet. Over ieder

exemplaar wist Wil Gorter een

komische of ontroerende anek-

dote te vertellen.

Het woord 'hoed' is terug te

voeren tot het woord

voor 'bescherming';

beschutting voor het

hoofd. "Denk eens aan

de bontmuts op de

Noordpool" houdt Wil

Gorter haar gehoor

voor. In de geschiede-

nis duiken ook wel

hoofddeksels op die

puur voor de sier zijn.

Zoals een minuscuul

hoofdversiersel dat in de volks-

mond heet zoals het eruit

ziet: het 'maandverbandje'. Er

zijn ook verassende ontwer-

pen zoals creatieve dames-
hoedjes van gevouwen kar-

ton en van vuilniszakken. De

beroemde vooroorlogse

'Matelot' geldt als de eerste

hoed die zowel door mannen
als door vrouwen gedragen

kon worden. De hoed werd

door mannen veelal schuin

op één oor gedragen en ver-

fraaid met een breed, kleurig

lint. Door de vrouwen werd

de matelot versierd met lin-

ten, strikken, veren en bloe-

men. Ooit werd de witte stro-

hoed het handelskenmerk

van cabaretier Louis Davids

en groeide uit tot onmisbaar

attribuut in revue en theater.

Zo herinnert de Zandvoortse

Ria Molenaar zich nog goed

hoe zij in haar jeugd turfde

hoeveel van dergelijke hoed-

jes ze op straat zag. "Als je er

100 had geteld, mocht je een

wens doen", weet Ria nog.

De gehele verzameling van Wil

Gorter is te zien in haarmuse-

um in Andijk, een plaatsje

noordelijkvan Enkhuizen. Zelfs

compleet met filmpje is het

museum op internet te vin-

den: www.hoedenmuseum.nl.

ledere woensdagmorgen ver-

andert het zaaltje van de bibli-

otheek in een genoeglijk

'Inlooppunt' voor senioren.

Onder het genot van een -gra-

tis- kop koffie ontmoeten

ouderen elkaar voor zomaar

een praatje, de nieuwste

dorpsroddel of

om advies te krijgen

van de aanwezige

Ouderenadviseur. De

volgende activiteit is

op woensdag 13 sep-

tember. Dan wordt

een boeiende 'jutter-

slezing' gehouden, in

samenwerking met
het Zandvoortse

Juttersmuzeeum.

Nieuw paspoort verandert samenleving
De nieuwe paspoorten en ID-bewijzen zijn deze week defini-

tief ingevoerd. Iedereen draagt nu zijn zogeheten biometrische-

elektronische gegevens bij zich. Vanaf 26 augustus 2006 bevat-

ten persoonsbewijzen een chip met zendsignaal en daarin

verscholen zo goed als de complete persoonlijkheid van de

eigenaar.

Biometrie is een identificatie-

methode aan de hand van

unieke lichaamskenmerken.

Met deze technologie kan op

automatische wijze de identi-

teit van een persoon gecontro-

leerd worden. De meest

perfecte vorm van biometrie

is identificatie door middel

van DNA, een techniek die

nog in de kinderschoenen

staat. Zodra het huidige sof i-

nummer is vervangen door het

burgerservicenummer (BSN)

wordt het gemakkelijk medi-

sche gegevens te achterhalen.

Maar ook ontstaat de moge-

lijkheid om mensen in hun

doen en laten verregaand te

controleren. De gegevens op

de chip zijn uit te lezen tot op

een afstand van 10 meter. Zo is

het dus mogelijk de gegevens

op afstand te kopiëren zonder

dat iemand daar weet van

heeft. Het wordt daardoor

mogelijk een identieke 'twee-

lingpersoon'van iemand in het

leven te roepen.

Door geautomatiseerde con-

trole met RFID chips (chip met

zendsignaal) in paspoorten

zouden grenscontroles veiliger

en sneller kunnen plaatsvin-

den. Biometrie is echter niet zo

veilig als men suggereert. Zo

zijn foutieve metingen moge-

lijk waardoor personen door de

apparatuur verkeerd worden

beoordeeld en voor een ander

worden aangezien.

Het gebruik van biometrie en

bijhorende zendsignalen heb-

ben dus verregaande gevolgen

voor onze privacy. Zie:

www.hetverzet.nl/2006/

biometrie.htm
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Opmerkelijk concert komt
naar Zandvoort

Een magische kruisbestuiving. Muziekstijlen uit de werelden

van de jazz, van de tango èn van de klassieke muziek zijn met

elkaar verweven. Een combinatie die de belofte inhoudt van

een uniek concert. Joost Swart, zangeres Francien van Tuinen

and friends spelen zondag 3 september 2006 om 16.00 uur in

Gebouw de Krocht aan de Grote Krocht 41 te Zandvoort.

gen. Het orkest bestaat dan

ook uit 4 muziekinstrumenten

plus een gastzangeres. Het

kwartet brengt jazz als een

dichtsoort waarin de dichter

zijn eigen emoties en

gemoedsstemmingen uit-

spreekt.

Het Parool karakteriseert de

formatie TETRA als een orkest

"waarje een goed humeur van

krijgt". Componist en pianist

Joost Swart:"Op basklarinet en

saxen speelt mijn jarenlange

soulmate in musicTom Beek,

en op contrabas speelt Jeroen

Vierdag, altijd volledig toege-

wijd en de drijvende kracht van

een project! Een bandoneónist

kende ik nog niet, maar
Christiaan van Hemert maakt

het geheel compleet. Luistert

u zelf maar; tot ziens in

gebouw de Krocht".

Joost Swart

Onmiskenbaar dragen zijn

composities een eigen, heden-

daagse, vis ie uit. Zijn eigen for-

matie draagt de exotisch

naam TETRA. Het woord is een

benaming van chemicaliën

met 4 chemische verbind in-

Onze 'dichter bij zee' Marco Termes,

heeft zijn reactie op de criticasters

verwoord in onderstaand gedicht:

De muren van mijn thuis

Zoals een totaal mens niet slechts zijn handen is

die eeltig van het sjouwen verweerd aan iemands

armen staan, de vingers krom van het harde werk

Je hakt ze niet af omdat er ergens mooiere bestaan.

Zoals mijn moeder niet de knapste vrouw was om
te zien; mijn vader en haar kinderen hielden diep

van haar omdat ze haar gehele leven warmte gaf.

Nooit heb ik verlangd dat zij een sexy diva was.

Zo bestaat een plaats niet slechts uit huizen die

men naar een loze mening maar direct moet slopen.

De muren van ons dorp voldoen in andermans ogen

niet aan hun hoge esthetische normen en waarden.

Hun oordeel als bunker, onverzettelijk in de aarde.

Maar een huis bestaat uit meer dan steen alleen;

het gaat erom dat de mensen er met liefde wonen.

Zandvoort heeft werkende handen, een goed hart

en sterke open armen waarmee zij mensen wiegt

enelkedagalhaarnimmer aflatende moeite legt.

Zij is alles tegelijk: mooi of lelijk, goed en slecht.

Dit is mijn thuis. Wat een ander er ook van zegt!

tik £>



Voor alle ZandvoortPashouders de aarbiedingen van deze week ZandvoortPas

Donderdag 31 aug.t/m woensdag 6 sept.

1 kilo Malse Ierse

sukadelapjes €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
blij boahlng van uw vakanUel
Afcwn mor ZflndrówL Pwhoudft*.

Vraag nvik wonmnliri
6roto Kmdil 31 013-3712»D

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
iiiimiifwfïiwii
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

'L:- r ' * i"""

Laü.uft«4lcTdt|

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe
artikelen binnengekomen

Alles voor in en om het huis

KoeneC/ean,ng Servies *r?Js*

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

^^^^^^^ ^P^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
www.koenecleaning.nl

bloemen aan icc
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening) .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

B
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

Tweede sleutel halve prijs!

• SCHOENREPARATIE
• GRAVEERSERVICE
• LEDERWAREN
• KOFFERS
• SLEUTELS
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002

Ma 1 3.00-1 8.00 di t/m vrij 8.30-1 8.00

za 8.30-17.00 uur

FOTO MENUO GORTER
A"fl0M *"M» U*rin* Lm h^t «1*tim I

Gratis
Eén wsgwörpcarnEra iwviiu

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

GWU K>fKK» ' ZfAfrOWI 1W Uil STUflOO

J-featfïer
Aanbieding voor pashouders

2 halen = i betalen

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

bruncj
In de maand september op vertoon van de ZandvoortPas

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Aanbieding:
io% korting op de

nieuwe zomercollectie voor

ZandvoortPashouders.

ThorbeckestraatlO-023 57145 93

Maand september op
~ $- vertoon van de pas

Jr " j» 3 gangen menu
r«dLM Kopje soep

Q/Tiimij- Hoofdgerecht naar

'ijlt*!::!
keuze

Raadhuispl
Kopie koffie na

ein 1 V3

(boven) Tel: 5712197 € 14
'
50 P-P-

stf*3 fomïs**1

Hin Nudir Gi.iu G-Sla' JsöBJdihs

Hoüü ftrung Fraaoji DnJy Dies*

tJ'Hjidi hmvii &ess Dknï Kejo

ir^K^mUI 71 JfcHDrlHlFIl (.ItS

.I RtJ
_
RJiA[ ?1 l'iiYOD^ MMI.I1

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders
in de maand september:

io% korting op
zonnebrillen

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

emende
>ed rijven

1 alfabetische

volgorde)

1 \\J>* i By 10 keer

een diner,

gratis

t overnachting in

H. —»tai « Hotel Danzee
1BJL h.cu.LT. rrii 1»

voor Zandvoort

t^SJsf^I Pashouders.

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a Tel 023 571 44 63

G reeven

y\\\ Makelaardij o.g
Ij* io% kortingvoor

;\ ^ ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

_*ë?pró$lfrtf^F_

nrnn inrT raunwiüa* «in uu ttt

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

bcach B healrh cenujr

" Gratis proefles Pilates".

Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

&öeiw/(M/l

Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden

50% korting!
Zeestraat 56 06-54640714

XK OWNOWilyMICDELKBCF

©FOTOGRAFIE
HKMTNre- flHH«NTP*- POmmfTTEH

20 % korting op portret-

en ga-iinsreporlage

tfotaon- Ki4\l JIJ t,i

E -fflU rL-nUmn fatc^ 1*** j-1

www.OvmfOtOOhafie.nl

Zendvoon on landvoor ien op e«n
hijMn«l#ri mürti«r in hMld

+ V^bdtir' "^ <h W* Wi • [^.t^hJi
» :.v».. :• ^ ''.-:- ^ : - v ..jj--_j^

PtlTjbJgjin 7. FÜTO<LlJlFl[

WWW.ZAMBVOORTrNSEf LD. N L

^/Vieuw
pannenkoekenhuis

Gratis

Cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

Pashouders

<&e ^/J«chcndc Strandweg 1

eerover 7W- ^iïJ 575 87 40

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear-Crofe/Croc/j

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging e

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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NIEUW!!! \
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:

Gehakt steak

Spies

Schnitzel

Giros

Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.

Alleen ainalen

Gil EUU SrjCIA.. i;i ITIN

Caié Restaurant

\ Haltestraat 7 - 2042 LJ Zanavoort /m

Tel: 023-5? 166 31 ^

Take Fjye
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoo rt

GRATIS WORKSHOP VOOR BEGINNERS

DINSDAG 5 SEPTEMBER

VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR

VANAF 20.00 UUR

OPEN SALSAFEEST
DINSDAG 12 SEPTEMBER A.S. STARTEN WE WEER METEEN

NIEUWE
CURSUS VOOR BEGINNERS & HALF-GEVORDERDEN

O.L.V.MICHAEL "MAMBOMIKE"MD.
IN DE CURSUS WORDEN DE VOLGENDE DANSVORMEN

BEHANDELD:

MAMBO, MERENCUE, BACHATA
EN CHA CHA CHA

Nieuwe kandidaten kunnen voor inschrij-

ving OF INFORMATIE CONTACT OPNEMEN MET,

OF LANGSKOMEN BIJ, TAKE FIVE.

023-5716119 / INFO@TFAZ.NL

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

viippQtitap
OOK VOOR FEESTEN E> PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

ZONDAG 17 SEPTEMBER

f'p-

2006

KROEQENrOCHr ZANDVOORF
* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR

* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN
* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR

* INSCHRIJFGELD 10 EURO
* EEN T-SHIRT

Vraag Dij uw favoriete café naar het de elname formulier

Alle gezellige cafés van Zanavoort doen mee:

WILLIAMS PUB - t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY'S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR
ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

Krant niet ontvangen?
< tM'NWI

VOORTS F

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

r 1

«*r ,

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Celder weer

gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week

twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens

de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en

een 'wijn van de maand' selecteren uit deze streek.

Wijnstreek onder de loep:

Maconnais en Beaujolais

De Maconnais en Beaujolais zij'n twee van de in totaal zes wij'ndistricten

van de Bourgogne. Qua oppervlakte is de Maconnais een van de grootste

districten en qua productiviteit de Beaujolais.

De Maconnais ligt in het zui-

delijke gedeelte van de

Bourgogne en wordt geken-

merkt door een glooiend,

groen en liefelijk landschap

waarin de bossen, weilanden

en wijndorpen met kasteel-

tjes, Romaanse kerkjes en

kapellen elkaar afwisselen. De

zuidelijke sfeer van Frankrijk

begint hier en is duidelijk

merkbaar aan o.a. landschap

en klimaat. Het wijngebied

van de Maconnais is in lengte

circa 70 km. De wijnen zijn, in

tegenstelling tot de meeste

Bourgognes, nog zeer betaal-

baar. De witte druivensoorten:

Chardonnayen PinotBlancen

de blauwe soorten Pinot Noir

en Gamay worden hiertoege-

past.

Macon is de eenvoudigste

appellation voor rood, wit en

rosé. Een tandje beter zijn de

Macon-Supérieur wijnen. De

rode varianten hiervan doen

erg denken aan de Beaujolais

wijnen en worden dan ook

grotendeels van dezelfde drui-

vensoort.de Gamay, gemaakt.

Daarnaast kennen we dan

nog de Macon-Villages die uit-

sluitend witte wijnen voort-

brengt. Tot slot zijn er de zoge-

heten gemeente appellations;

dit zijn de beste wijnen uit de

streek en altijd wit. De

bekendste hiervan zijn de

Pou

i

I ly-Fu issé en de Saint-

Véran. Beide wijnen zijn zeer

fruitig en elegant.

Tussen de Maconnais en de

Beaujolais ligt het fantasti-

sche Chambres d'Hötes La

Fermette, een eeuwenoud

boerderijtje net buiten Curtil

sous Buffières. Hier zwaait de

Nederlandse Anneke de scep-

ter. De kamers zijn geweldig

en voor de prijs, inclusief uitge-

breid ontbijt, hoeft u het niet te

laten. Vanuit de kamer heeft u

een prachtig uitzicht over het dal.

Ook kunt u in de gezellige eet-

keuken aanschuiven voor een

viergangen diner inclusief wijn

met gerechten uit de streek en

uit eigen moestuin. Vanuit La

Fermette kunt u talloze tochtjes

in de omgeving maken, lopend,

per fiets of met de auto. Cluny,

met zijn bekende middeleeuwse

abdij, gezellige terrasjes en win-

kelstraatjes, is slechts 15 km weg

en heeft zaterdags een grote

markt. Ook Macon, een grotere

stad, ligt binnen handbereik en

natuurlijk de prachtige wijn rou-

tes van de Maconnais en

Beaujolais. Meer informatie over

La Fermette kunt u vinden op

www.chambres-lafermette.com.

Het wat hogere en ruigere

Beaujolaisgebied is vlakbij en is

de streek van de meest jonge en

fruitige wijnen. Dé druif is de

Gamay noir-a-jus-blanc. Hiervan

worden de rode wijnen gemaakt.

Voor de weinig voorkomende

witte Beaujolais wordt de

Chardonnay gebruikt. Afgezien

van de algemene appellations

zoals Beaujolais, Beaujolais-

Villages en Beaujolais Nouveau,

kent men ook tien gemeente

appellations. Deze worden ook

wel de "Crus du Beaujolais"

genoemd. Hieronder vallen o.a.

Fleurie,Morgon,Brouilly, Moulin-

a-Vent en Juliénas.

De heer Van der Heijden, eigen-

aarvan Wijnkoperij In de gevul-

de Flesch aan de Binnenweg 22

te Heemstede, vertelde mij dat de

Maconnais wijnen de laatste

jaren minder aantrekkelijk zijn

wegens overproductie. Hierdoor

heeft de wijn moeten inboeten

aan kwaliteit. Men bleef met deze

productie zitten die vervolgens

op de markt gedumpt werd

voor lage prijzen.

Ook in de Beaujolais moetje

goed zoeken naar een produ-

cent waar je echt waarvoor je

geld krijgt. Je betaalt dan wel-

iswaar iets meer, maar daar

krijgje dan ook iets voor. De bij

Wijnkoperij In de gevulde

Flesch gekochte Fleurie is er zo

een. Aanzien lijk beter dan een

Bourgogne voor dezelfde prijs

en met meer structuur en

charme.

De Fleurie "Clos de la Chapelle

des Bois" van Verpoix is een

mooie, heldere, lichtrode wijn

met echt overduidelijk bessen

in de geur en smaak. Het is

een elegante wijn, vol en rijk

van smaak en veel lengte in de

afdronk. In eerdere jaren is

deze Fleurie wel beschreven

als wellicht de mooiste Fleurie

die in Nederland te koop is. Bij

rood vlees en kaas komt de

wijn uitstekend tot z'n recht.

Wijn van de maand
september:

Fleurie -

Clos de la

Chapelle des Bois -

Earl F. Verpoix et

Fils -2004

(€11,90)

J.van Gelder

(vinoloog)
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Woonaccessoires en horeca
met ZandvoortPas

In de serie over de ZandvoortPas zijn wij deze week geweest bij

De Bode, de woonaccessoireswinkel op de hoek van de

Kerkstraat en de Bodeweg, en als eerste van het grote

horecacontingent, bij Drinkrestaurant Mollie & Co in de

'verlengde' Haltestraat.

Frits en Carmen Beelen waren

van het begin af aan al

enthousiast over de Zand-

voortPas. De beide onderne-

mers hebben een schitteren-

de zaak met wat Frits noemt
"woonaccessoires". Allerlei

zaken die in en rond het huis

gebruikt kunnen worden om
de boel op te vrolijken. Frits:

"Carmen was direct enthou-

siasttoen wij hoorden van het

De Bode

initiatief van de Zandvoortse

Courant inzake de Zandvoort-

Pas. Wij hebben iedere maand
een apart item dat op vertoon

van de pas met 10% korting

gekocht kan worden. Dat item

wordt altijd in de wekelijkse

advertentie

al sindsjaren gevestigd in wat

in de volksmond heet 'de ver-

lengde Haltestraat'. Het knus-

se restaurant van Han Ygosse

en Harro Hoejenbos is al sinds

het begin met acties bezig

voor gasten die een

ZandvoortPas hebben, ledere

maand opnieuw is er een

andere actie met als voorbeel-

den een gratis huislikeurtje

bij de koffie, een dessert

voor €2,50,

een korting

van €2,50 op

een hoofdge-

recht enz. Op
dit moment,
hoe kan het

anders, is er

een korting

van €2,50 op

de nieuwe

Hollandse

mosselen.

Harro:"Wat ik

alleen niet

snap is het volgende. Er zijn

een heleboel ZandvoortPassen

verkocht maar wij merken daar

niet veel van. Misschien een

handvol keren per maand dat

iemand zegt dat hij een pas

heeft. Het lijkt wel of de gas-

ten zich generen om hun pas

op de pagina's

van de

ZandvoortPas

meegenomen
en daar kan

een ieder dus

op reageren.

Tevens geven

wij op het

gehele assor-

timent 5%
korting, uiter-

aard ook weer

op vertoon

van de pas."

Beelen wil komend jaar weer

deelnemen aan de Zandvoort-

Pas want volgens hem is het

"veelte leuk om te laten lopen!"

Een groot aantal horecabedrij-

ven neemt ook deel aan de

ZandvoortPas. Drinkrestaurant

Mollie & Co is daar één van en

w*r «
v

Mollie & Co

te tonen. Dat is natuurlijk hele-

maal niet nodig. We doen het

graag." Hoejenbos en zijn

zakenpartner Ygosse zijn zeer

enthousiast over het initiatief

en willen graag volgend jaar

weer meedoen, maar "dan

moeten onze gasten wel met

die passen komen!"

Gk £>



Vrijwilligers gezocht (M/V)

voor reddingboot Zandvoort
Het reddingstation Zandvoort

van de Koninklijke Nederlandse

Redding Maatschappij (KNRM)

heeft dringend behoefte aan

nieuwe vrijwilligers. Voor de

reddingboot "Annie Poulisse"

zijn bemanningsleden (opstap-

pers) nodig en voor de

tractor/bootwagen combinatie

"Seatrac III" tractordrijvers

(chauffeurs).

Primair wordt gezocht

naar mannen én vrou-

wen die overdag beschik-

baar zijn. Zij dienen of

te werken in Zandvoort

of er te wonen en over-

dag bij een alarm in

actie te kunnen komen.

Voor geïnteresseerden is

zaterdag 16 september

van 11.00 tot 15.00 uur

een Open Huis in het

boothuis aan de Thor-

beckestraat 6. Ook kan er

contact worden opgeno-

men met de secretaris

van het station Zand-

voort: tel. 06-229 766 89,

email: secretaris@zand-

voort.knrm.nl

Leeftijd

De maximum leeftijd

voor nieuwe opstappers

is 45 jaar. Een kandidaat

tractordrijver mag ook

iets ouder zijn. Dit alles

heeft te maken met de te

volgen opleidingen ge-

koppeld aan dedoorde
KNRM gestelde maxi-

mum leeftijdsgrenzen

van 55 jaar voor het varen

op snelle reddingboten

en 65 jaar voor het uit-

voe re n va n a n d e re we rk-

zaamheden.

Opleiding

Het reddingstation

Zandvoort telt 21 zeer

enthousiaste vrijwilligers

die met regelmaat oefe-

nen, meestal op zater-

dag. Vanwege de veilig-

heid besteedt de KNRM
veel tijd en geld aan

opleidingen. Opstapper

word je bijvoorbeeld pas

na één tot twee jaar trai-

ning op het station, af

te sluiten met een

praktische 'examenweek'

in een internationaal

maritiem opleidingsin-

stituut te Stonehaven

(Schotland).

Annie Poulisse

Na verschillende roeired-

dingboten en twee con-

ventionele motorstrand-

reddingboten varen de

Zandvoortse redders

sinds 1995 met de

moderne snelle alumini-

um motorreddingboot

"Annie Poulisse". Deze

wordt door een speciale

hydraulische bootwagen

naar zee gereden en

gelanceerd. Twee straal-

motoren aangedreven

door twee dieselmotoren

van elk 450 pk, geven de

reddingboot een snel-

heid tot 34 knopen (63

km/u). De boot kan 50

geredden aan boord

nemen en is zelfrichtend.

Informatie over het red-

dingstation Zandvoort is

te vinden op Internet:

www.knrm.nl/70red-

dingstations/zand voort/

Z A N
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

KOR
i i <t

Hans Cansner

bedankt iedereen

die hem een

onvergetelijke dag

heeft bezorgd.

De verzorgers Nicole,

Crissy, Rob en Johan

R L S Te koop: 1 Heren blazer

(Burberrys). Excl.Mt 50.

ZGAN€30,-.

Tel. 5713509

Kinder- en

jeugdtherapie

in Haarlem en

Zandvoort.

Kortdurend en effectief.

www.steuntjeinderug.nl

Tel. 023-5335559

Te koop gevraagd:

Nisista Antiek vraagt

antiek-curiosa-kunst en

oude spullen

Tel. 023-5356467 -

email: nisista@xs4all.nl

ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel ;

Particuliere 1

ZANDKORRELS 5 EURO
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

2

3

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven
4

de€ 500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

5

6

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

7

8

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

9

SVP Elk cijfer, leesteken

,t geld) afgeven bij: Tevens door u |nt

en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen i

VULLEN: 1

Inleveringvóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
11 j j 14-4- j 4 4--_r f 4. UwZandvoortpas n

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist r

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd. Telefoon

r

2 i
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'. 21 mrt. - 2o apr.

Voor jou komt de gouden tip van

een buitenstaander. En ziedaar: de

Grote Onbereikbare staptvan zijn

voetstuk.Wie hem al binnen bereik

had, zal zien dat één geheim pj

e

verklappen naarvéél meersmaakt.

Op je werk kan je deze week maar

beter zwijgen...

J^o^oscoop ••*•**•

HB Stier

tf 2i april - 2o mei
Qua communicatie zit je deze

week op een eiland. Kies voorlo-

pig voor verstand boven je intuï-

tie. Je komt voor sociale dilemma's

te staan, nu je familie je hard

nodig heeft. Op je werk leidt een

mooi verpakte surprise tot een erg

lastige keuze!

Tweelingen

2i mei - 20juni
Je bent ernstig de voors en

tegens van het huwelijk aan het

afwegen. (Nog) vrije dames: dé

plekom hun bruidegom in spe te

strikken is de dansvloer. Het

najaar brengt frisse energie op

de werkvloer.

Kreeft

21juni - 22juli

De komende week kriebelt de

romantiek in je bloed. De vrije

Kreeft krijgt eerst een mislukte

date te verwerken. Wees lief voor

je getergde zenuwen: sluit oog

& oor voor gruwel!

Leeuw

23juli - 22 aug.

Bij jou is alles retro wat de klok

slaat. Van de sappige buit die deze

week in jouw schoot valt, kun je

beter niet te veel verwachten. Je

buit al binnen? Laat hem maarniet

merken datje op z'n beste maatje

valt! Kijk uit met grapjes van col-

lega's!

Maagd

23 aug. - 22 sept.

De wereld van het Grote Geld

lonkt. Je kunt er natuurlijk voor kei-

ze n, maar let op want het zal je

niet alleen iets geven, maar ook

iets kosten. Aan jou watje ervoor

over hebt. Het wordt knokken met

je vriendin om dezelfde prooi.

3 Weegschaal

23 sept. - 22 okt.

Metjezelf te doen hebben, zetje

geen zoden aan de dijk. Wees op

je werk op je hoede voor klikken-

de collega's. Die kan zeker niet

hebben datje deze week zo in the

picture staat! Wacht niet lang af

en doe er zelf iets aan!

jifc Schorpioen

23 okt. -22 nov.

Je zet resoluut een streep onder

een tergend probleem. Versieren

wordt eind augustus pas weer

lonend. Tijdens thuiswedstrijden

in bed wordt fel doch aange-

naam getackled. Zorg deze week

voor voldoende saldo op je reke-

ning.

Boogschutter

23 nov. - 2i dec.

Een oude droom wordt weer

nieuw leven ingeblazen. Maar die

heer op vrijersvoeten is echt totaal

niet je tiep. Geef collega's het

goede voorbeeld: wie niet vraagt

blijft eeuwig dom. De Nieuwe

Maan inspireert je tot het Grote

Opruimen.

M^£ Steenbok

22 dec. - 20jan.
Door dik en dun vertrouwen zal je

door een familiedrama slepen. En

let even op want onder een grapjas

blijkt wel degelijk een potentieel

hele leuke man schuil te gaan. Een

goed gesprek met je partner helpt

verwarring de wereld uit.

'r
Waterman

<ï 2ijan. - igfeb.

Een belangrijk project gedijt alleen

in jóüw handen, doe er je voordeel

mee. Een onbeantwoorde liefde

neemt een onverwachte wending,

altijd spannend, natuurlijk. Zond er

goede afspraken blijven inje rela-

tie steeds dezelfde problemen

opduiken.

JTil f Vissen

^ 20feb. - 20 mrt.

Je reactie is wel wat traag, dus kijk

deze week extra goed uit. Je geeft

een ex een tweede kans, maar denk

er goed over na of dit ook een goede

beslissing is. Moet je je lief een tijd-

je missen? Hou dan contact met

hem warm via telefoon en internet!

De tien

De top-tien

haarproducten voor

alles wat met krullend

en zonnig haar

te maken heeft.

1. Aveda Be Curly lotion

€23,50

2. Wella NewWave curl

Frizz Free Cream

€4,19

3. Schwarzkopf Bonacure

hair-therapie „
€ 10,35

4. Redken Fresh Curls

Shampoo „€ 17,95

5. Princess Starck krultang

3-in-i curling iron set

€ 44.95

6. L'Oréal Professional

Shine curl, 250 ml

€10,35

7. John Frieda Frizz Ease

Curl Reviver

€799

8. Sjaaltje voor in je haar

(als je haar niet mee
werkt!)

(Codello) € 17,95

9. Hema curl activator

€2,75

10. Kérastase nutri-huile

Aqua-Oleum

€25,25

Een groepje klassieke auto's beleeft een groots avontuur op Route 66

Disney's nieuwe animatiefilm: Cars

Na insecten, speelgoed, monsters, vissen en superhelden neemt

Disney je ditmaal mee naar de wereld van de raceauto's. Aan

deze nieuwste Disneyfilm hebben weer vele bekende

Nederlanders hun stem verleend, zoals de bekende radiopre-

sentatoren Edwin Evers en Jeroen van Inkel die de enthousias-

te sportverslaggevers vertolken.

Maar ook de 'bewoners' van

het stadje Radiator Springs,

dat aan Route 66 ligt, hebben

bekende stemmen. Zo heb je

Fillmore, de altijd relaxte

Volkswagen hippie keverbus,

die door Ad Visser is inge-

sproken. Takel, de vrolijke,

roestige takelwagen, heeft de

stem van Frits Lambrechts.

Jörgen Raymann geeft de

sexy 1959 Impala low-rider

Ramone zijn stem. Frédérique

Huydts heeft de stem van de

mooie Sally, een 2002
Porsche 911, ingesproken. Ook

het populaire rappersduo

Lange Frans en Baas B heb-

ben hun stemmen verleend

aan de coole patserwagens

DJ, Boost.Wingo en Snot Rod.

Cars vertelt het verhaal van

Bliksem McOueen.een ambi-

tieuze nieuweling in de race-

wereld, die onderweg naar de

finale van de Piston Cup in

Californië ontdekt dat het

leven gaat om de reis en niet

de finishlijn. Als hij onver-

wachts een omweg moet
maken door het slaperige

Route 66 stadje Radiator

Springs, leert hij de ongewo-

ne karakters van de stad ken-

nen: Sally (een chique

Porsche uit 2002), Doe

Hudson (een Hudson Hornet

uit 1951 met een mysterieus

verleden) en Takel (een roes-

tige, maar betrouwbare

takelwagen). Zij helpen

Bliksem McOueen realiseren

dat er belangrijkere dingen

in het leven zijn dan prijzen,

reputatie, roem en sponsors.

20 plus

Eindelijk! Zandvoort heeft er

een nieuwe uitgaansgele-

genheid bij. Zo nieuw is die

eigenlijk niet, maar er gaat

vanaf september een hoop

veranderen. Ik heb het na-

tuurlijk over Club M, voor-

heen 'vrijgezellengrot' De

Manege. Het gebouw, dat

zowat in staat van ontbin-

ding verkeerde, is zowel van

buiten als van binnen totaal

opgeknapt. Een nieuw

geluid- en lichtsysteem,

ander interieur, een flitsen-

de agenda met daarop een

paar grote namen als Cregor

Salto en King Bee.

Maar dan het mooiste van

alles... het deurbeleid:

Toegang 20jaaren ouder!!

Als het aan mij had gelegen

hadden ze daar 21 van

gemaakt, maar oké. Dit

is een grote vooruitgang

voor Zandvoort en haar

net-tiener-af inwoners. De

eerste echte discotheek in

ons dorp sinds een jaar of

lang geleden.

Daarom dus: Zandvoorts

eerste discotheek van de

éénentwintigste eeuw waar

een lekker volwassen sfeer-

tje zal gaan hangen en de 20

plussers eindelijk aan hun

trekken zullen gaan komen

qua muziek, interesses enz.

Kijk maar eens op de site van

de vernieuwde partyplace,

ze hebben heel wat in petto.

Heerlijk idee zeg... we hoe-

ven niet meer bang te zijn

dat we per ongeluk met

te jonge jongetjes zoenen

(die er meestal toch wel wat

ouder uit zien in het donker).

"De 'pedopas' kan thuis

blijven" zou mijn vriendin

zeggen.

Al met al, zie ik alleen maar

voordelen. Het is zelfs beter

voor mijn lijn. Normaal is het

altijd snel weg om kwart

voor drie uit Scandals,

Dan zee ofdeChin,om nog

even een vette hap te halen

bij Chef. Club M is tot vijf uur

open, en eerder weggaan zit

erdenk ik niet in, als ik naar

de line-up van de eerste

maand kijk.

McU/
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Van

SCHAIK
Makelaar O.G.1

Marisstraat 54

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

EÏJ
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR -BEHEER /

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op 50 m van het strand ligt deze ruime gescha-

kelde tussenwoning met achtertuin. Zeezicht

vanuit diverse vertrekken.

Ind.: Beg. gr.: entree, hal, trapkast, toilet,

L-vormige woonkamer met schouw, vaste

servieskast en deur naarde achtertuin, landelijke

keuken in hoekopstelling, bijkeuken, berging

ie verd.: overloop, 4 slaapkamers, doucheruimte,

2e verdieping: ruime overloop met veel berg-

ruimte, slaapkamer met dakkapel.

* Achtertuin (ca. 12 x 8 m) met achterom.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Van Galenstraat 198

Ruim tweekamerappartement op de 3e verdie-

ping met balkon op het zuidwesten en fraai

zeezicht vanuit de woon- en slaapkamer.

Indeling: entree; ruime hal; woonkamer (ca.

4,4x3,8 m) met open verbinding naar de slaapka-

mer (ca. 5x3,8 m); schuifpui naar balkon; dichte

keuken in hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur;

badkamer met ligbad en wastafel; separaat toilet.

Lift in gebouw aanwezig.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Hogeweg 76/4

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden

3 kamerappartement op de eerste verdieping van

een kleinschalig complex. Eigen inpandige garage-

plaats en berging bevinden zich onder het gebouw.

Bouwjaar 1993. Lift aanwezig. Ind.: entree; hal;

gang; L-vormige woonkamer (ca. 45 m 2
) met open-

slaande deuren naar het balkon, moderne open

keuken v.v. granieten blad en Siemens apparatuur;

slaapkamer (ca. 3,95x3,75 m) met vaste kast en

balkon, slaapkamer (ca. 3,25x2,35 m). Marmeren

vloer door het gehele appartement. Alle wanden

en plafonds pleisterwerk.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

ASIMNlEEtlGHTS
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag

€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

g Dierenbescherming afdeling Haarlem
zoekt collectanten

te

De Dierenbescherming

afdeling Haarlem zoekt

vrijwilligers die in de peri-

ode van 2 tot en met 7

oktober willen collecte-

ren voor de Dierenbe-

scherming. De opbrengst

van deze collecte is hard

nodig, want dierenleed is

helaas nog aan de orde

van de dag. De Dieren-

bescherming probeert

waar mogelijk dieren in

nood te helpen, maar

omdat zij volledig afhan-

kelijk is van contributies

en giften kan de orga-

nisatie alleen met de

financiële steun van het

publiek opkomen voor

alle dieren.

De jaarlijkse collecte is

een belangrijke bron van

inkomsten voor de afde-

lingen van de Dieren-

bescherming in het land.

De opbrengst stelt de

afdeling in staat veel

belangrijkwerk uitte voe-

ren. Zo besteedt de afde-

ling Haarlem e. o. de op-

brengst onder andere aan

voorlichting op scholen,

de opvang van zwerfdie-

ren en het ondersteunen

van het Ken nemer

Dierentehuis in Zandvoort.

Vrijwilligers voor de die-

renasielen, mensen die

op braderieën het werk

van de organisatie toe-

lichting of inspecteurs

die op zoek gaan naar

verwaarloosde dieren

en natuurlijk collectan-

ten. Daarom roept de

Dierenbescherming dan

ook iedereen op wat tijd

vrij te maken om in de

periode van 2 tot en

met 7 oktober te collec-

teren.

Vrijwilligers kunnen zich

melden bijTracy Payne

of Jacquelien Veldhoven

op tel.nr. 023-534 34 4°-

Kijk snel op pagina 12 en 13

of op www.zandvoortpas.nl

Start nieuwe
cursusseizoen

Stichting Pluspunt Zandvoort,

(voorheen AKZA en Welzijn

Ouderen) biedt het hele jaar

door nieuwe activiteiten en cur-

sussen voor verschillende leef-

tijdscategorieën. Alle informatie

over activiteiten, cursussen en

dienstverlening zijn verzameld

in een nieuwe, kleurrijke brochu-

re. Deze brochure is huis-aan-

huis verspreid. Mocht u deze uit-

gave onverhoopt niet hebben

ontvangen belt u dan even met

Stichting Pluspunt,

tel.: 5717373.

Dan ontvangt u alsnog (kosten-

loos) een exemplaar.
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Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Wie kent de Veleta niet?

"Ken je de Veleta niet?" Destijds kende heel Nederland de

melodie. Zelfs de slagersjongen en de bakkersknecht in de straat

floten de deun van die zwierige dansmuziek. Menig oudere

zal met heimwee terugdenken aan het vrolijke draaien op de

gladde dansvloer.

"Buiging maken en uw linker-

land geven aan de heer's rech-

terhand (U staat recht tegen-

over elkaar)". Tot in de jaren

zeventig was vooral op de

dansscholen de Veleta één van

de bekendste dansen. De

opbloei ervan moet gezocht

worden ergens in de zorgelo-

ze 'roa ring twenties'. Op meni-

ge dansvloer werd, naast de

Charleston, de Veleta een

geliefde dans. De salonorkes-

ten speelden dan degemakke-

lijk in het gehoor liggende

melodie:"Ken je de Veleta niet,

mooier dans bestaat er niet -

Op een grote rasse tree doen

we samen heerlijk mee".

Keurig, vormelijk en aan stren-

ge regels gebonden. Binnen

strikt formele grenzen werd in

het begin van de vorige eeuw
gedanst. De jongens waren

gestoken in onberispelijk

gestreken (matrozen)pakjes,

droegen witgaren handschoe-

nen en dansschoenen van

lakleder. De meisjes hanteer-

den een fraai balboekje, waar-

in de namen stonden van de

dansen die 'in' waren zoals de

wals, de pas des patineurs en

natuurlijk de Veleta. De jongen

was degene die het initiatief

nam. Hij nodigde de dame van

zijn keuze uit voor een bepaal-

de dans. Wanneer de aange-

sproken dame het verzoek

aanvaardde noteerde zij de

naam van de jongeman in

Bruisende activiteiten in

Woonzorgcentrum A.G. Bodaan
Het was een spetterend zomerseizoen, waar bewoners volop

hebben kunnen genieten van een grandioos optreden van

het Santhy Koor, een Marionetten theater en een optreden

van 't Coete ende fyn'.

Ook de Midgetgolfavonden september zal er 2 zondagen

waren geslaagd, zeker met de per maand een borrel middag

prachtige maanden juni en juli. georganiseerd worden, al of

In het begin van de avond met niet met een gezellige live

velen gezellig koffiedrinken en muziek. Op woensdag 27 sep-

soms een balletje slaan. Voor tember een spetterend optre-

de komende maanden is er den van Willeke d'Estelle, geen

voor de bewoners van Zorg-

centrum A.G. Bodaan ook weer

veel te doen.

September
Zo is er op zondag 3 septem-

ber een grandioze High Tea.

Deze zal door accordeonist

Coen Bouwmeester een extra

muzikale impuls worden gege-

ven. Bewoners van het

Zorgcentrum verheugen zich

er nu al op deze dag. Vanaf

onbekende voor de Bod aan. In

het prille begin van haar car-

rière heeft ze tijdens de toen

jaarlijkse meubelverkoop haar

zangkwaliteiten doen gelden.

Restaurantdag

De maandelijkse Restaurant-

dag is iedere keer weer een

succes. Er wordt veel cachet

gegeven aan deze Restaura nt-

dagen. Het motto is binnens-

huis buitenshuis eten. Voor de

haar bal boekje. Wanneer het

orkest de bewuste dans inzet-

te, bood de jongeman zijn arm

aan de uitverkorene om haar

ten dans te voeren.

De basis van de Veleta moet

gezocht worden in de volkdans.

De Nederlandse volksdans

wordt door velen geassocieerd

met klompendansen. Wie wel

eens op klompen heeft probe-

ren te dansen weet dat iets

dergelijks in de praktijk niet

eenvoudig is. De op zich logge

hompen aan je voeten beper-

ken het soepel en elegant

bewegen. De geboorte van de

Veleta bracht daar verandering

imvloeiend en speels dansen

was nu mogelijk.

De Veleta is bedacht door

Arthur Morris uit Leeds in

Engeland. De dans won in 1900

een derde prijs bij een wed-

strijd voor nieuwe dansen. De

jury zag het niet zo zitten, maar

het publiek dacht er anders

over en na 1903 werd de Veleta

één van de populairste dansen.

Binnen korte tijd zong en dans-

te heel Europa de Veleta. Zoals

het lied zegt:"... een mooier

dans bestaat er niet."

vrijwilligers is dan niets teveel

om het de bewoners of exter-

ne gasten naar hun zin te

maken. Hebt u eens zin om een

restaurantdag mee te maken,

dan is dat altijd mogelijk. De

kosten zijn slechts € 7,00. Een

Restaurantdag is iedere derde

woensdag van de maand. Met

regelmaat zal de bekende pia-

nist Theo Wijn en voorde muzi-

kale omlijsting zorgen.

Optredens

De bewoners staan verder nog

optredens te wachten van het

Zamor koor, het Vocaal Kwartet,

het Kaskas Huisorkest, de maan-

delijkse Bingo, creatieve, spel- en

filmmiddagen en de optredens

geregeld door Pluspunt. En niet

te vergeten in november de jaar-

lijkse Kerstmarkt.

Wilt u ook een van deze activi-

teiten meemaken dan kunt u

contact opnemen met Agnes

Linders, Teamleider Agemene
Zaken. Tel. 5103015 of

a.linders@bodaan.nl
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Verandering pensioenstelsel

onnodig

Bezuinigen is niet nodig. Wijzigingen in de pensioenregelingen

zijn overbodig. Er is geen noodzaak het huidige Nederlandse sys-

teem van pensioenen te veranderen. Dat schreef het Algemeen

Burgerlijk Pensioen in een brief aan politiek Den Haag.

"Het Nederlandse pensioenstel- lijk pensioen uitte keren", heet-

sel is goed bestand tegen de ver- te het in maart van dit jaar.

grijzing. Daarnaast zijn harde Daarom wil het kabinet de

bezuinigingen op de staatsbe- komende periode 15 miljard

groting zijn niet nodig". Dat euro bezuinigen. Volgens het

schrijft de Stichting Algemeen ABP kan er met de wetenschap

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), van nu veel minder worden

Naar aanleiding van de komen- bezuinigd,

de verkiezingen heeft de

Stichting een notitie gestuurd Het Pensioenfonds constateert

naarde regering. dat het Nederlandse pensioen-

stelsel de laatste tijd al genoeg

Enkele maanden geleden is bijgestuurd om de komende

berichtte het Centraal Plan- 'ouderengolf' aan te kunnen,

bureau (CPB) dat de 625 miljard Onlangs concludeerde ook

euro aan gespaarde pensioen- onderzoeksbureau IRIS (van de

gelden te weinig opbrengst Rabobank en Robeco) nog dat

genereren. "Als we zo doorgaan de financiële gevolgen van de

zal er over een aantal jaar niet vergrijzing in Nederland mee
genoeg geld in de pensioenpot zullen vallen,

zitten om alle leden een fatsoen- Bron: www.nos.nl

Thuiszorggids wegwijzer
in doolhof van de zorg

Het zorgstelsel gaat op de helling. Vooral voor ouderen dreigen

nieuwe wetten en regelingen een waar doolhof te worden. De

grootste veranderingen zijn de regelingen rond de thuiszorg.

De consumentenbond spreekt zelfs over een 'Zorgrevolutie'.

Gelukkig is er op internet een wegwijzer: De Thuiszorggids.

Gewone, begrijpelijke taal. De

Thuiszorggids op internet geeft

in heldere taalgebruikweerwat

de thuiszorg volgend jaar gaat

bieden. Stapsgewijs wordt uit de

doeken gedaan hoe het nieuwe

stelsel gaat werken. Zo legt de

beginpagina de gebruiker in het

kort uit wat termen als CIZ en

PGB inhouden.

Dergelijke thuiszorg is bedoeld

voor mensen die thuis hulp of

begeleiding nodig hebben bij

hun verzorging of verpleging.

Thuiszorg wordt ook geboden

aan mensen die net uit het zie-

kenhuis komen en nog hulp

nodig hebben. Doel is, onder-

steuning te geven om zoveel

mogelijkop eigen benen te blij-

ven staan. Voor het verkrijgen

van thuiszorg is een zogeheten

'indicatieadvies' nodig.Trouwens,

ook voor het wonen in een ver-

zorgingshuis of verblijf in een

verpleeghuis is een indicatiestel-

ling nodig. Het Centrum Indica-

tiestelling Zorg (CIZ) zorgt voor

een dergelijke indicatiestelling.

Daarvoor is een schriftelijke aan-

vraag nodig.

Iedereen kan thuiszorg aanvra-

gen bij het CIZ. Dat kan de oude-

re, zieke of gehandicapte zelf

doen, maar ook diens familie,

huisarts of ziekenhuis. De cliënt

kan dan kiezen voor hulp

"in natura" of als "Persoons

Gebonden Budget". Een verant-

woorde keuze maken is vrij

complex, zeker door de grote

keuzemogelijkheden in zorgaan-

bieders. De Thuiszorggids op

internet helpt hierbij door alles

op begrijpelijke en bovenal neu-

trale wijze uitte leggen. Verder

is erdoor de Gids op eenvoudi-

ge manier informatie te krijgen

van diverse zorginstellingen in

de regio. Of het nu gaat om par-

ticulierethuiszorg, mantelzorg,

zorgverzekeraars of buitenland-

zorg, zie internet: www. thuis-

zorg-gids. nl. Ook kunt u met uw
vragen terecht bij Loket Zand-

voort in hetGemeenschapshuis.

Cfa £>



Vrij ehuizenmarkt

Woningaanbod Zandvoort

n\&W
Raadhuisplein 4C Zandvoort

Vraagprijs:

€ 895.000,- k.k.

• Een zeer luxe penthouse in 2001

volledig gerenoveerd met maar liefst

240 m2 woonoppervlakte!
• Dit appartement is onderdeel van een karakte-

ristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het

Zandvoortse dorpscentrum;
• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale

woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes

en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer

luxe badkamers (engels sanitair) met o.a.

whirlpool, separate douches, 2 e en 3e toilet en
wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;

• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurza-

me, luxe materialen, waarbij de authenticiteit

van deze woning niet uit het oog is verloren;

absoluut een uniek woonobject!
• Woonoppervlakte ca. 240 m 2

, inhoud ca. 650 m 3
.

Vraagprijs:

€ 649.000,-

Brederodestraat 4 Zandvoort

• Een verrassend royale, romantische
vrijstaande villa met oprit voor meerdere
auto's en besloten tuin rondom!

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart" van Zandvoort;

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar

karakteristieke elementen;
• Royale hal, sfeervolle woonkamer met open-

slaande deuren naar de keuken en naar de
tuin, zeer ruime woonkeuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, riante kelder, luxe bad-

kamer met ligbad, bidet, tweede toilet, design-

radiator, wastafelmeubel en openslaande deuren

naar Frans balkon, 4 royale slaapkamers;
• Een onderhoudsvrije- en kindvriendelijke tuin

omringt deze villa en zorgt voor voldoende
privacy;

• Woonoppervlakte ca. 200 m 2
, perceelgrootte

ca. 274 m 2
, inhoud ca. 530 m3

.

k.k.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

. U
Vraagprijs:

€329.000,- k.k.

• Modern, luxe en riant 3-kamer
hoekappartement met garage en 2 balkons op
1
e etage gelegen!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige

Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,

duinen en centrum;
• Luxe entree via trap, royale living met
airconditioning en toegang tot een van
de balkons, moderne semi-open keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur,
moderne badkamer met douchecabine,

wastafelmeubel met dubbele spoelbak,

wandcloset, bad in hoekopstelling, 2 slaap-

kamers (1 met toegang tot 2 e balkon);
• Balkons gelegen op het zuiden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 120 m2
, inhoud ca. 310 m 3

.

•Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

www.vrijehuizenmarkt.nl

I

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

BEL 023 - 5 731 999

Hoe goed ben jij in Badminton?
Benegiig, kracii:. souplesse en itfoudho^miegen lijn een tsm «peden die de

eadmlutofiïport zo aanlreKte'ijK roaKw Bovenden 6 net een gezeilde sport en i*t

rn-ceilijt om te leren. Voor xwd Junioren ak Senioren hesR Z*iasr! goeds-, ervaren

bejeteidens. Seriofen wwJen ngedeeld en speld dan vaak mei mensen <6e ie de

kneepjes van hetspd trijbrenoen. kilsrassË'? Kam c.n (v^bhvenej najf&n van

ome inloopavonden op cand?rdag 7 en H sEplairber Jeugd venal 11.1 5 jut,

$eniBrtm vanaf 2fj.1J uur, Meer wttonratie wrr(nendel§planel.rt.fll: 023 572Q0Q6.

frwttsaaivair

ZirMfvWrlert NtfypM Afe

LlLnvtfJeWWHL
Hr-nTcrrt wwjmaxl.nr:

R.;tlti\u\iuirt.lu!i

ZMASHt
KLUSSEHIER

Korversportha I

Matthè Crabbendam: 06 71 22 81 17- Zandvoort
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Accountants kantoor
drs. H.CL Huppelschoten

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accoünrjriLicontrQle i jaarrekening ' belasting adviezen

administratieve dienstverlening management ondersteuning

Tharhttkiïïtraat 18 * 2042 GM Zandvoort *Tel S7l9i9é
F.ik S73 I 191 accown [iinr.skFinToar@riuppelEchuten.nl

Wat is üw reden om een

diploma vmbo-t, havo of

vwo te behalen?
r-r«rY v h« idee d*r e*P ewU-» *>ple«dinj goed zou z^n? Als. investeringm ww

Cjrriffeofom uwkindtfi bfler (t liynnrn hrlptn mfl hun hyiswefk:3

Kon dji ij ii hst ROC Nova College. Z-cwH 'i avondi als overdag kunnen

volwasseran ee*i opleiding v*"bo-t. havo en *wo volge*». in tuiificibrf» p*f vak,

prr d«tv?k gi al? tfoJledig ^ipl^nia Envwr heel tt«theidcti kgsfren,

K*t ROC Nova College biedt professioneel ondlerwiis i*i yijwti all* vakken,

Beffende v-»kVrn rK economie e n aaidrijlnkyndc-. mïaroc* infenmaüca.

rïiaiU$eir*nr en brjani-iJL*. Oöt uw Uarvaaidigheid kurtl u rtrtWCcTcil, virl

N*d«ilan(ti tti tngeH iot zelfs Tmts en Arabisch.

Wilt u meer welen? Kom nujr de irrfbrmiLieaTOfid. Kijk vAdr dJU n lijden op

www.ioTitdHcgi.nl. pagina *pe>n hum, k^iop edutiuc.

dt nwn prli|< r-nnU-rt r>p mrl'

ROC N(kvi CdUc^e in Htirlem ""— ^^ t^QYil GjllePB

JftfftHMi Dj4ciÉH§LM Centrum
Zi[l"VCg 2i>\. T (Oi)) J.IJ J1 oo
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Watersport

Watersport Vereniging

Zandvoort bestaat 40 jaar

De Watersport Vereniging Zandvoort, in de volksmond WVZ
genoemd, is opgericht in 1966. De vereniging is al die jaren gele-

gen naast de reddingsbrigade Zuid aan de Boulevard Paulus Loot

in Zandvoort. In de afgelopen 40 jaar is het clubhuis veranderd

van een simpel houten barak naar een modern onderkomen met

een inrichting die

de watersporter

ten volle ten dien-

ste staat.

In de beginperio-

de bestond de

club uit enkele

leden, voorname-

lijk komende u it

Zandvoort. In die

periode maakten

vooral de zoge-

naamde 'één

romp boten' de
..

,
.... 1

Het originele clubhuis dateert uit 1066
dienst uit. Na de

introductie van de houten hun twee rompensysteem.

Hyna isdetrend ingezet naar Inmiddels is de WVZ gegroeid

de polyester catamarans met naar een vereniging met hon-

derden leden, een kleineioo

catamarans en nog enkele

één romp boten. Verder heeft

de ontwikkeling van de surf-

plank, en recentelijk de kite,

ervoor gezorgd dat er zich

een enthousiaste groep sur-

fers en kiters heeft gevormd

binnen deWVZ. Het leden-

regio Kennemerland en daar-

buiten.

Door de jaren heen hebben

diverse enthousiaste liefheb-

bers van de watersport zich

verbonden met de WVZ en zijn

er diverse mutaties van leden

Oud leden kunnen contact

opnemen met het jubileum-

comité, te bereiken op tele-

foonnummer: 023-528 32 72

van de heer R. Speld.

(Fotomateriaal is gedigitali-

seerd en mede mogelijk

Wjttrsp«M- Vcrcni£iu£
„Zajidvctorr

>

bestand van de WVZ is in-

middels uitgebreid van de

gemeente Zandvoort naarde

geweest. Omdat de WVZ dit gemaakt door Rob Bossink)

jaar haar 40- jarig

jubileum gaat vieren

wil men graag in

contact komen met
oud WVZ-leden en

hen de gelegenheid

geven om deel te

nemen aan het 40-

jarig bestaan van de

vereniging tijdens

het jubileumfeest,

eind september.

Tijdens dit feest zul-

len foto's en filmma-

teriaal worden ver-

toond van het reilen

en zeilen binnen de

WVZ vanuit het ver-

leden en het heden.

tu i, -liiïlluk BoJu.1

£4 kt fpfcrpbr iw
AAWUYAltma BIJ ifl- K V K * V

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

inde witte vla kjes in te vullen. De optelsom

van de vakjes staat in het donkere vlakje

naast de rij of boven de kolom. Indien u in

een donker vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan,

betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-

men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms

meerdere oplossingen mogelijk.

mi

m

Oplossing Kakuro

week 34

3 4 5 7 4

9 2 1 9 5

8 e 7 4

S 3 8 4

7 1 2 1 2

8 2 9 2 3

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en

met 9 komen maar één keer voor in de rijen,

één keer in de kolomen en één keer in de negen

vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-

ceerd.

7 9 6 2

1

9 3 8

3 8 9

2 6 1 5

5 2 6 9 1

7 8 6 5

Oplossing Sudoku

week 34

1 4 8 9 2 e 3 7 5

e 9 7 3 8 5 4 2 1

3 5 2 7 1 4 8 9 6

5 8 9 4 3 2 e 1 7

7 3 1 e 5 8 9 4 2

2 e 4 1 9 7 5 3 8

9 2 e 8 7 3 1 5 4

4 7 3 5 e 1 2 8 9

8 1 5 2 4 9 7 e 3

Autosport

Equipe Goossens, Van Dongen
en Euser verrast tijdens

24 uur van Zolder

Een uitslag zoals in een wedstrijd als de 24 uur van Zolder staat

niet bij voorbaat vast. Dat bleek ook het afgelopen weekend

wel toen het Eurotech team van Wim Noorman de derde plaats

voor de verandering inwisselde voor de tweede.

Het ging het Eurotech team
uit Herpen bij de start al voor

de wind. Mare Goossens nam
de tweede positie in handen

maar moest deze later afstaan

aan hetteam met David Hart

in de gelederen. Dit was het

Corvette team dat de LM600
bij kon houden en later de

wedstrijd wist te winnen. "Qua

snelheid deden we niet onder

voor de winnende Corvette-

equipe. Alleen hebben we het

onder meerverloren doordat

we extra stops moesten

maken om van rijd er te wisse-

len", aldus teameigenaar Wim
Noorman.

Het Eurotech team reed met

drie rijders, terwijl de concur-

rerende Corvettes met vier rij-

ders reden. Het enige pro-

bleem dat Euser kende was dat

hij niet bij de pedalen kon

komen. Daardoor kreeg de

Herpen aar kramp, maar wist

dit toch te onderdrukken.

Goossens en de Zandvoorter

Jan Paulvan Dongen klaagden

over oplopende temperaturen

in de wagen. De race telde mee
voor het Belcar kampioen-

schap.

£>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 35 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 22

augustus en de verdere in week 34 door het college

genomen besluiten zijn 29 augustus vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 september.

Op de agenda staat:

1 Opening

2 Loting.

3 Benoeming en installatie leden rekenkamer.

4 Benoeming buitengewoon commissielid.

Schorsing tot 20.30 uur

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Vaststellen agenda.

7 Vaststellen notulen van 27 j uni 2006

8 Hamerstukken:

a.Voorbereidingskrediet i.v.m.de voorbereidingskos-

ten voor het op te stellen wijkontwikkelingsplan

Zandvoort-Noord.

b. Verantwoordingsverslag WWB 2005 en verant-

woordingsverslag IOAW, IOAZ en Bbz 2005 gemeen-

te Zandvoort

9 Baatbelasting

10 Bestemmingsplan 'Jaarrond paviljoens'

11 Aanvraag krediet Zeestraat, Kostverlorenstraat en

Verlengde Haltestraat

12 Sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uurin de raadzaal. De

entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan

om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze

krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda

op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens

de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda,

raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens

openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn

tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-

vergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live

uitgezonden doorZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 6

september vanaf 20.00 uurinde raadzaal. Dedeu ren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

1 Opening.

2 Vaststellen agenda.

3 Besluitenlijst vergadering van 28 juni 2006

4 Vaste agendapunten:

a. inbreng van derden

b. Informatie college/burgemeester.

c. Informatie projecten

5 Toekomstige positie gemeente Zandvoort

a. Manifest van de gemeenten

b. Bepaling positie Zandvoort

6 Inspectierapport VROM
7 Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agen-

da als overeen eigen onderwerp. Degene die overeen

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven

aandebalie va nhet raadhuis kan ook. Opdeaanmel-

ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het

onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >

Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te

vragen bij de griffie.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Hogeweg30,32 & 34,oprichten appartementenge-

bouw, kantoorruimte en parkeergarage, ingekomen

18 augustus 2006, 2006-1 51 Rv ie fase.

- Ir.G.Friedhoffplein, tijdelijk plaatsen ketencomplex,

ingekomen 21 augustus 2006, 2006-152RV.

- Grote Krocht 34-36, plaatsen (licht)reclame, ingeko-

men 22 augustus 2006, 2006 -154R.

- Haarlemmerstraat 42,gedeeltelijkveranderen ach-

tergevel en doorbreken draagmuur, ingekomen 22

augustus 2006, 2006-155LV.

Rectificatie:

Op 24 augustus 2006 is een vergunningsaanvraag

gepubliceerd voor het plaatsen van een reclamebord

op de Boulevard Paulus Loot 59 (2006-149LV). Dit moet

echter zijn; Boulevard Barnaart 56.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Ir.G.Friedhoffplein 18/5, verwijderen draagmuur,

verzonden 23 augustus 2006, 2006-130LV.

- Boulevard Paulus Loot 35, realiseren ondergrondse

garage, verzonden 29 augustus 20o6,20o6-038Rv.

Gemeente Zandvoort

- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk slopen woning,

verzonden 29 augustus 2006, 2006-078S.

- Boulevard Paulus Loot 35, realiseren ondergrondse

garage, verzonden 30 augustus 2006, 2006-090A.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 18, uitbreiden woning, verzonden

23 augustus 2006, 2006-050RV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van devergunning. Indien hetgeenver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA

Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-

ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Voetbal

Zaterdagvoetballers te sterk voor Overbos

In het kader van de KNVB beker hebben de zaterdagvoetballers

van SV Zandvoort afgelopen weekend een mooie overwinning

geboekt. Het Hoofddorpse Overbos ging met een 4-1 nederlaag

terug naar 'de polder'.

De technische leiding van

Zandvoort kende wederom
een aantal problemen. Twee

basisspelers waren geschorst

(een uitvloeisel van de nacom-

petitie van vorig seizoen), een

aantal waren geblesseerd en

één of twee waren nog met

vakantie. Omdat ook nog het

tweede elftal bekerverplichtin-

gen had, waren trainer Pieter

Keur en zijn assistent Barry

Paap gedwongen weer een

ander elftal de wei in te sturen.

Zandvoort begon wat traag

aan de wedstrijd. Slechts moei-

zaam werden de spitsen

Raymon Hölzken en Ferry

Boom bereikt en die waren dan

niet bij machte om enig gevaar

te stichten. Overbos voetbalde

in die beginfase dan ook meer

op de helft van Zandvoort dan

andersom. Toch zouden onze

plaatsgenoten op voorsprong

komen. Boom kreeg op rechts

de bal zomaar in de voeten

gespeeld, zag Hölzken voor zijn

verdediger staan en speelde

hem aan. De routinier draaide

zich van zijn man weg en

stond vrij voor de keeper die hij

met een geplaatst balletje wist

te verslaan. Nog geen vijf

minuten later was de stand al

weer in evenwicht. Slap optre-

den in de verdediging zorgde

ervoor dat Overbos spits Rob

Gorter zijn ploeg weer op gelijk

hoogte kon brengen.

Na de thee was het tijd voor

Boom om te laten zien wat hij

in zijn mars heeft. Heel alert

kon hij voor de verdiende 2-1

en 3-1 zorgen. Zandvoort was

in de tweede helft een maatje

of wat te groot voor Overbos,

dat nog maar zelden op de

helft van hun gastheren te vin-

den was. Ook de Zandvoortse

wisselspelers zouden nog een

duit in het zakje doen. Nick

Zandvoort in de aanval

Post speelde met veel gevoel

Sven van Nes aan die de ach-

terlijn haalde en Yasmin

Ahmetovic vrij zag staan. De

gelegenheidsspits kon simpel

inschuiven waardoor er een 4-

i eindstand op het scorebord

kwam te staan.

Het vertoonde spel in met

name de tweede helft was voor

de toeschouwers een lustvoor

het oog. Snelle balcirculatie,

goed verdedigend werk en een

gezonde portie werklust.

Komende zaterdag en zondag

gaat de competitie weer van

start. Het zaterdagelftal mag
direct aan 'de grote reis' naar

Den Helder beginnen om
tegen HSCS te spelen. Ook het

zondagelftal van oefenmees-

ter Berry Buytenhek moet aan

de bak. Zij krijgen buurman
Bloemendaal op bezoek. Deze

wedstrijd begint om 14.00 uur.

Handbal

ZSC handbal klaar voor nieuw seizoen
De handbaltak van de Zandvoortse Sport Combinatie

(ZSC) is klaar voor de start van het seizoen

2006/2007. Aan de diverse competities die komend
weekend beginnen, wordt deelgenomen met twee

dames-, een damesveteranen- en een meisjes c-juni-

orenteam.

"Het begin van het veldseizoen

zal wat aanpassingen vragen",

zegt handbalbestuurslid tech-

nische zaken Teun Vasten-

houw."ln de eerste plaats wor-

den de handbalvelden annex

tennisbanen van een nieuwe

toplaag voorzien. Daarnaast

heeft ook de sluiting van het

voormalige TZB-terrein aan de

Ken nemerweg de nodige con-

sequenties voor het gebruik

van het clubhuis. Er zullen

onder andere een aantal

voorzieningen voorde darters

moeten worden getroffen.

Bovendien nemen de voetbal-

en softba lafdeling

per 1 oktober een

nieuw veld in

gebruik en ook dat

heeft invloed op de

bezetting van de

bestaande accom-

modaties op

Duintjesveld", ver-

klaart Va stenhouw

de aangepaste

start van de hand-

balafdeling.
Teun Vastenhouw

Dames
Het eerste damesteam zal

zowel op het veld als in de zaal

uitkomen in de ie klasse. "We

verwachten dat dit team zich

verder zal ontwikkelen. De

De adverteerders van deze week

dames worden dit seizoen

getraind door Joop Boukes. De

ervaren trainer/coach zal zowel

het eerste als het tweede

damesteam trainen. Het eer-

ste team, dat net als

vorigjaar begeleid wordt

door Hans Zwemmer,
heeft volgens Vasten-

houw goede toekomst

mogelijkheden. "Het is

een jong team met

onder twee speelster

van 17 jaar, d ie zich overi-

gens het afgelopen jaar

prima hebben geweerd".

Het tweede dames-

team werd zowel op

het veld als in de zaal

kampioen van de 2e

klasse. Ook het komen-

de seizoen zal het twee-

devolgens begeleider/

coach Teun Vastenhouw

zeker een rol van betekenis

kunnen spelen.

Ledental

De handbalafdeling van ZSC

kan nog altijd een groot aan-

tal nieuwe leden gebruiken.

"We doen ervan alles aan om
de Zandvoortse bevolking te

interesseren voor de handbal-

sport. We delen onder andere

huis-aan-huis flyers uit en

doen mee aan de jeugdsport-

pas van de gemeente, waarbij

de jeugd kennis kan maken
met diverse sporten. Tijdens

het seizoen worden naast de

wedstrijden ook diverse activi-

teiten georganiseerd", zegt

Teun Vastenhouw, die echter

wel zorgen heeft over de ont-

wikkelingvan de handbalsport

in de regio. "Vroeger waren er

in de regio Haarlem veel hand-

balverenigingen. Tegenwoordig

zijn dat alleen De Blinkert in

Haarlem en ZSC in Zandvoort.

Met als gevolg dat wij enkele

jaren geleden bij rayon

Amsterdam zijn gevoegd", zegt

Teun die tot slot laat weten dat

ZSC een gezellige vereniging

is, waar naast handbal ook ten-

nis, voetbal, zaalvoetbal, dart,

honk- en softba I gespeeld kan

worden. Wie belangstelling

heeft is van harte welkom.

Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten Cense en van Lingen

Administratiekantoor K.Willemse Circus Zandvoort

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beach ClubTien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Blu ijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

IJzerhandel Zantvoort Trade Ard Automobielen

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Heeren

Dobey Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Holland Casino

Kippetrap

Laurel & Hardy

Monuta

Nova College

P.van Kleeff

Pluspunt Boomhut

Stichting Z.E.P.

Take Five

Van Schaik, makelaar

Vrijehuizenmarkt.nl

Waves Beach & Health

center

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Zaras, Café Restaurant

Zmash! Badmintonclub

Strandpagina

9 ClubMaritime

11 Boom

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen

Jeroen

23 Club Nautique
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SARA ROOSSTRAAT 46 ZANDVOORT

3-kamerhoekmaisonnette met besloten achtertuin

op het zuiden en inpandige parkeergelegenheid

De moderne keuken beschikt over alle gemakken

en de badkamer is o.a. v.v. een massagedouche

Alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt

Deze maisonnette is zo te betrekken!

Woonoppervlakte ca. 100 m 2
(incl. bergruimte)

Vraagprijs: € 298.000,-

PRINSESSEWEC 28 ZANDVOORT

• Nabij het Groene Hart gelegen sfeervolle 30-er jaren

hoekwoning met zonnige achtertuin en gastenverblijf

• De afgelopen jaren is de woning smaakvol gerenoveerd

met behoud van het charmante karakter

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 3 slaapkamers

(excl. gastenverblijf) en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 1 10 m 2

,
perceelopp. 132 m 2

Vraagprijs: € 349.000,-

i

ZANDVOORTTROMPSTRAAT 17/5

• Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt

3-kamerappartement op de 3 6 verdieping gelegen

• Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee

• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

• L-vormige woonkamer, moderne keuken,

2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 224.900,-

AANKOOPADVIES

Hoe blijft u van het actuele

woningaanbod op de hoogte als

woningzoekende?

Wij kunnen u deskundig adviseren bij

het kopen van een woning!

Bel ons gerust voor

een vrijblijvende afspraak!

Makelaars O.C.

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

lohan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VERKOOPADVIES

Wat kan uw woning
opbrengen op de huidige markt?

Hoe gaat de verkoop van
een woning in z'n werk?

Op deze en andere vragen

geven wij u graag antwoord.

Bel ons voor het maken
van een vrijblijvende afspraak!

Makelaars O.G.

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TOLLENSSTRAAT 57 ZANDVOORT

• Rustig gelegen, goed onderhouden hoekwoning met

zonnige achtertuin, achterom en parkeerplaats

• Woonkamer met open keuken v.v. diverse apparatuur,

4 slaapkamers en moderne badkamer
• Vrij uitzicht aan de voorzijde

•V.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 1 10 m 2
, inhoud ca. 345 m 3

Vraagprijs: € 309.000,-

PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

• Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden

3-kamerappartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp

• Moderne keuken en moderne badkamer
• V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

• Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3 e etage

gelegen met berging in de onderbouw
• Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.

apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

• Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 195.000,-
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Wethouders pareren raadslid

De op initiatief van CBZ-raadslid Joke Draijer gehou-

den interpellatie over de informatieverstrekking door *j_mi

het college heeft alleen maar wrevel opgeleverd. |
Tijdens deze, in verband met ziekte van de burge-

meester door Pim Kuijken voorgezeten eerste verga-

dering van het seizoen, wisten de wethouders Tates

en Toonen de door Draijer gebrachte stellingen en

vragen simpel te pareren. Ook de collegeondersteu-

nende partijen lieten Draijer blijken dat haar inter-

pellatieverzoek, in hun ogen, een te zwaar wapen

was geweest voor de items die ze aandroeg.

Door Joop van Nesjr.

Als eerste positieve verzoek

van het nieuwe jaar, na de

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De Mannetjes

Vage informatie

van college?

Plaatsvervangend voorzitter Pim Kuijken

de raad akkoord met het voor-

stel van het college.

'Duidelijkheid in de politiek,

dat is zójaren 8o'

V J

installatie van twee buitenge-

wone commissieleden waar-

over later meer.vroegen Hans

Drommel (CDA) en Gert-Jan

Bluijs (CDA) aan het college om
de subsidie aanvraag van stich-

ting Classic Concerts vooral

ruimhartigte beoordelen. Deze

subsidie is noodzakelijk om
grootschalige concerten in de

toekomst veilig te stellen.

Baatbelasting

Jaarrond paviljoens

Het voorstel van het college

om de problematiek rondom

de jaarrondpaviljoens door

middel van een 'tussenbe-

stemmingsplan' te regelen,

kreeg te maken met twee door

OPZ ingediende moties.

Allereerst wilden de 'ouderen'

afdwingen dat de gemeente

Het agendapunt Baatbelasting tijdens het traject naar dit

bracht enkel discussie op gang. bestemmingsplan, en tevens

WethouderToonen kon de raad bij alle komende ontwikkelin-

mededelen dat deze geheel op gen op het strand en langs de

rekening van de gemeente boulevards, gestructureerd

wordt terug betaald en dat de overleg met de bewoners

vorderingen niet zullen worden moet instellen. De tweede

geïnd. Het bedrag van €830.000

zal uit het 'potje' Egalisatie-

reserve Herinrichting Centrum-

plan, datvolgensToonen 2,8 mil-

motie ging, technisch gespro-

ken, veel verder. Hierin werd

gevraagd om in het bestem-

mingsplan 'Jaarrondpaviljoens',

joen euro groot is, worden dat slechts voor een periode

gehaald. Deze constructie riep van circa drie maanden geldig

enige vragen op maar werd uit- zal zijn, en de opvolger d aar-

eindelijk goedgekeurd. Na enke- van het plan 'Strand en Duin',

letekstuele aanpassingen ging beleid op te nemen die op

cnG GROERNL
f 1 s s v ( : : s i smvicu

voorhand de gemeente moge-

lijkheden biedt om op te tre-

den tegen wat voor soort van

overlast dan ook.

Oneens
Al snel werd duidelijk dat OPZ

en haar coalitiepartners VVD
en PvdA weer eens lijnrecht

tegenover elkaar stonden.

Beiden partijen wilden de

moties niet steunen omdat er

volgens hun al genoeg zeker-

heden zijn ingebouwd. Toch

zouden de beide moties wor-

den aangenomen omdat de

volledige oppositie ze steunde

en de VVD niet voltallig aan-

wezig kon zijn. Die laatste

motie werd door wethouder

Tates onmogelijk geacht

omdat er een aantal zaken juri-

disch niet in zo een plan kun-

nen worden opgenomen. De

raad ging akkoord met zijn

voorstel om dan maar zoveel

mogelijk items op te nemen.

Vervolg zie pag. 9
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Geldig

t/m zondag 10 september

• Fijn volkoren heel € 1,50

• 10 witte zachte bolletjes € 1,95

• Koffiebroodje € 1,25

• Roomboter gevulde koek €1,25

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort^

College presenteert:

Collegeplan 2006 - 2010
Met dit plan geeft het college de verwachte invulling aan

de raadsopdracht van 13 april jl. De basisvoor het plan is het

Raadsprogramma geweest. Dat nu is geconcretiseerd en

specifiek gemaakt. Het Collegeplan 2006 - 2010 is een kort

en krachtig overzicht van actie- en aandachtspunten.

Expliciet geeft het college in het voorwoord aan dat

het 'resultaten' wil boeken. Het gaat in hoofdlijnen om te

sturen op'gewenste maatschappelijke effecten, resultaten

en waardering'. De burger wordt daarbij centraal gesteld.

Het college geeft nadrukkelijk aan dat zij 'dichterbij en

samen met de bewoners besluiten nemen wil en helder

zeggen wat we wel en niet (kunnen) doen.' Een aanpak die

overal in doorklinkt.

Meer weten? U kunt het document op de gemeenteweb-

site raadplegen. Het staat onder Bestuur> Beleid > Nota's,

Plannen en Ra pporten>Col lege plan 2006 - 2010.

Gemeente Zandvoort

B
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Familieberichten

Tel uw zegeningen

tel ze één voor één,

tel ze allen en vergeet er geen.

Met respect geven wij u kennis dat in alle rust

en vrede van ons is heengegaan

onze lieve tante en oud-tante

Johanna Hollenberg

Geboren te Zandvoort Overleden te Haarlem

op 22 november 1912 op 4 september 2006

Amsterdam : Rini Troost - Luteijn

Roger Troost

St. Pierre

de Chignac

Nijkerk

Oss

Vlijmen

Ko en Jelly Luteijn - van Veelen

: Alex Luteijn en Debby Kleijnmeer

Vincent, Ruben

: Timo en Encarna Luteijn - Martorell

Miquel, Manolo, Ramon

: Saskia en Mare-Peter Leeferink - Luteijn

Ivette

Correspondentieadres:

R. Troost

A.J. Ernststraat 165a

1083 &T Amsterdam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op

donderdag 7 september van 15.30 tot 16.00 uur

in het Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg

73, kamer 142 te Zandvoort.

De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis

vindt plaats op vrijdag 8 september om 14.00 uur

in de aula van de Algemene Begraafplaats,

Tollenstraat 67 te Zandvoort.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de

ontvangkamer van de begraafplaats.

In Memoriam

Annie

21 september 2001 21 september 2006

Je hebt iemand nodig,

stil en oprecht.

Die, als het erop aankomt
voor je bidt en voor je vecht.

Pas als je iemand hebt,

die met je lacht en met je grient.

Dan pas kun je zeggen:

"ik heb een vriendin."

Didy

In liefdevolle herinnering

10-09-2005 10-09-2006

Edith Mary Looijer-Clode

Zo gewoon, Zo geliefd

Trots, dat jij mijn moeder was

Petra

Monuta ¥ Westerveld en Van Beek
ft
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Kerkdiensten

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

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

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur ds. A. Fox uit Amsterdam

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. W. Dijckmeester uit Naarden

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur mevr. M.Holt

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Waterstanden—*^

Club Nautique ©
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Recordaantal toeschouwers DTM

September Hooc
WATER

Laag
water

Hooc
WATER

Laag
water

Hooc
WATER

Do 7 03.49 13.29 16.12 ^H ^B
Vr 8 - 00.04 04.29 14.30 16.56

Za 9 ^^| 00.38 05.11 15.20 17.37

Zo 10 - 01.30 05.53 16.04 18.21

Ma 11 ^B 02.14 06.39 16.40 19.01

Di 12 - 03.04 07.23 15.19 19.42

Wo 13 m 03.48 08.10 16.09 20.29

Do 14 - 04.50 08.59 16.59 21.20

Voor ieder die het horen wil

is dit zeker geen bittere pil

30 wordt Jeroen zaterdag

dus deze advertentie mag

gefeliciteerd!

Daisy, Bas, Gemma,
Donna,

Maarten en Ramona,
Ton en mama

A lllll
| ^^

l Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144826 85

Tel & Fax 023 - 5732752 Email:joop@
Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.
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De afgelopen DTM race op Circuit Park Zandvoort, heeft een

recordaantal toeschouwers opgeleverd. Maar liefst 78.500

mensen passeerden de kassa's waarvan ruim 55.000 op de

zondag! Uiteraard was directeur Hans Ernst in zijn nopjes toen

die getallen wereldkundig werden gemaakt. Hij kon met trots

melden dat de zesde versie van het grote Duitse racespekta-

kel in Zandvoort het meeste aantal toeschouwers buiten de

Duitse grenzen had getrokken.

door Joop van Nesjr.

Promotie

Er kan gerust gesteld worden

dat Zandvoort pure promotie

voor de DTM heeft gemaakt.

Ernst wilde dan ook nu al een

verlenging van het contract

lospeuteren, dat in principe

nog één jaar te gaan heeft.

Waarschijnlijk zal de verlen-

ging geen problemen geven,

Opmerkelijk was dat er veel

Nederlanders kwamen en dat

terwijl er geen enkele land-

genoot op dit moment deel-

neemt aan het DTM-circus.

Een vader met zijn zoontje uit

Zutphen had genoten, even-

als een hele familie uit Ven-

ray. Ze waren al op zaterdag

naar Zandvoort gekomen en

hadden in een van de hotels

overnacht. Er was in de wijde

omgeving geen bed meer te

krijgen voor de nacht van za-

terdag op zondag. Niet alleen

de horeca is spekkoper, ook

de winkeliers deden goede

zaken. Zo profiteerde de hele

regio van dit immense spek-

takel.

Helikoptervluchten

De commotie die vorige week

Verkeersregelaars op de kop van de Zeestraat

was ontstaan toen de Bloe-

mendaalse burgemeester

helikoptervluchten vanuit

zijn gemeente verbood, was

een storm in een glas water.

Over het hele weekend werd

slechts drie keer (één keer

op zaterdag en twee keer op

zondag) gebruikgemaakt van

de helikopterpendel.

want Zandvoort heeft weer

aangetoond dat het een der-

gelijk evenement makkelijk

aankan.

Toch moet in ogenschouw

worden genomen dat wan-

neer er wel sprake zou zijn

geweest van mooi strandweer,

het een stuk moeilijker zou

zijn om de massa vertrekken-

de mensen goed te verwerken.

Nu was er, op een aantal inci-

denten met verwaande ver-

keersregelaars na, goede door-

stroming en was er na 19.00

uur geen sprake meer van files.

Verkeerregelaars:

geen stratenkennis

Op een tweetal plaatsen wa-

ren verkeersregelaars echter

weer onvermurwbaar voor

redelijke argumenten. Op de

kruising Zeestraat/Burg. En-

gelbertstraat mocht evenals

vorigjaarweer niemand recht-

door, richting Casino. "Nee

meneer, als u naar zuid wilt,

kunt u het beste hier linksaf

slaan", gaf de regelaar van

dienst regelmatig aan. Terwijl

er in de gemeenteraad beslo-

ten is dat, wanneer er iemand

door zou willen rijden, hij niet

tegengehouden zou mogen
worden.

Ook de kruising Kostverloren-

straat/Sophiaweg gaf enkele

problemen. De regelaar aldaar

wist het verkeer dat vanaf de

Zeestraat kwam, met als argu-

ment tijdwinst, weer terug te

sturen naarhetcircuit,waarzij

juist met grote moeite van-

daan kwamen. Hij maakte het

regelmatig onmogelijk om de

Kostverlorenstraat richting

Tolweg in te rijden.

EHBO opleiding

Wilt u leren verbandjes aan-

leggen, pleisters plakken, en

weten wat te doen bij een

bloedneus? Maar ook leren

reanimeren en beademen?

Geef u dan nu op voor een

cursus EHBO. Hier leert u van

gediplomeerde instructeurs

hoe te handelen in noodsitu-

aties. Ook wordt er aandacht

besteed aan kinder EHBO.

Cartoon

De nieuwe cursus start bij

het Rode Kruis afdeling Zand-

voort. Het wordt gegeven op

de maandagavond van 20.00

tot 22.00 uur. De kosten be-

dragen €160 inclusief lesma-

teriaal en examenkosten.Voor

meer informatie en opgeven

kunt u bellen of mailen met

Martine Joustra: Tel. 5730297,

Email:mejoustra@hotmail.com

Hans van Pelt

BURGELIJKESTAND

ONGEWENST VLIEGVERKEER

z>

-

26 augustus 2006 - 1 september 2006

Geboren:

Joaquin,zoon van: van der Meulen.Wessel en: Krim, Fatiha.

Joshua Nes.zoon van: Bossink, Ronald emStuivenberg, Johanna

Sandrina.

Justin Clemens Adrianus, zoon van: van Loon, Juli usTheodorus

en:Woldanska,Malgorzata Renata.

Floortje, dochter van: Magielse, Michel Gabriel en: Overgaag,

llonka Johanna.

Stef zoon van: Westerburger, Arno emvan Wonderen, Annette.

EsméeSvenya Geertruida, dochtervan: Draijer.Jan en: Burgering,

Brigitte Berendina Wilhelmina Maria.

Ju liet, dochtervan: Groen heide, Chrispijn en: van Werde, Est her.

Ondertrouwd:

Kroon, Jacob emGreeff Pau line Dorothea.

Beaumont, Rafael Arcangel Erwin en: Schippers, Erna Gerry Maria.

Louka.AdelMotemed Kamel en: Kint, Elisabeth CatharinaTonia Everdina.

Gehuwd:
Huisman, Jacques emWagenaar, Leo ntin e Wilhelmina.

de Boer, Pieter en: Vermeulen, Va nessa Johanna.

van Fulpen, Maarten-Jan en: Vente, Helena Margaretha.

Ligthart, René Pieter en: van Egmond, Mercedes.

Overleden:

Visser, Sara Alberdina, oud 90 jaar.

Tamerus, Antonie, oud 63 jaar.

Alphenaar geb. Groenewegen, Johanna Suzan na, oud 93 jaar.

Column

Lenzen of een bril

in Zandvoort
Langzaam aan gebeurt het.

Als een onzichtbare vijand. Je

ogen. Ze worden steeds slech-

ter. Bij de grootgrutter begint

het. "Kunt U me zeggen wat

de prijs is van dit artikel? Het

licht is hier zo slecht.... "Het

wordt me, nog steeds, heel

vaak gevraagd. Zelf heb ik er

geen last van. Als kind zijnde

droeg ik al een brilletje. Op de

foto van de kleuterschool sta

ik ermee afgebeeld. Een schat-

tig brilletje. Ik was gewoon

schéél. Nu noemen ze het:

ach, ze loenst een beetje. Na

het afplakken-van-het-goede-

oog werd het beter. De oogjes

recht en met een zuivere blik

kon ik weer haarscherp zien.

Totdat... ja hoor. Ook bij mij

sloegen de jaren toe. Al vrij

jong moest ik aan een leesbril.

Met een kettinkje om de nek.

Ideaal om dat ding altijd bij je

te hebben. De onvermijdelijke

leeshulp. Nu weet ik al niet

meer beter. Met een dubbele

focusbril hebjetegenwoordig

alles in één. Heerlijk. Zelfs een

zonnebril is niet meer nodig.

Voor niet-brildragers ben ik

een steun en toeverlaat. "Lees

jij die menukaart even voor,

ben m'n leesbril vergeten". Al-

les lees ik braaf voor. De klein-

ste lettertjes hebben geen

geheimen voor me. Maar nu

komt het. Heb vanochtend in

de krant een artikel gelezen:

'Leesbril voor senioren wordt

overbodig'. Hoera! Met over-

matige belangstelling las

ik dat artikel. Ene Steven Koop-

man heeft een elastische lens

ontwikkeld. Om het troebel

geworden exemplaar bij 50

plussers te vervangen. Kan ik

nu tóch die dubbele focus in

de prullenbak gooien? Verder

lezend ontdek ik de conse-

quenties er van: "Door een

klein gaatje in het oog wordt

de oude lens eruit gezogen..."

Siliconen in je oogkapsel!!

Flexibele lens erin??

Nou ehhhh, néé. Doe mij

toch maar niet! Al verder

lezend begrijp ik dat het al-

lemaal zeker nog tien jaar

duurt. Ooooohhhh, dan ben

ik al bijna tachtig. "Opticien,

geef mij maar dat gifgroene

montuurtje Ik hoef al niet

meer."
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HARC GPCIassic,Circuit Park Zandvoort.

Jubileum wandeltocht, wan de Is port vereniging EMM
organiseert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.

Afstanden: 6,12,18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,

Zandvoort, Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

Trophy of the Dunes, Circuit Park Zandvoort.

Alweer een prachtig programma tijdens deTrophy of the Dunes

op 23 en 24 september, waarin alle nationale klassen aan de

start verschijnen.

400 jaar Nederland-Australië,

'Iron Man Life Saving Event'. Een Beach Run, Zwemmen en

Branding Kanoën. Natuurlijk zullen de Austral ia n Ba rbie (BBO)

en Backpackers Party' niet ontbreken. Strandpaviljoen 13, Skyline

Kerkplein concert: Koorconcert

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk (na

afloop collecte voor de restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgel). Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

Tweede stranddarttoernooi,

14.00-19.00 uur, Que Pasa (strandpaviljoen 6)

Dorpom roepersconcours,

Kerkplein, 12.00-17.00 uur

Shanty zeeliederenfestival,

diverse optredens door het centrum

ZONDAG 17 SEPTEMBER

200S

KROEQENrOCHr ZANDVOORF
* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR

* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN
* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR

* INSCHRIJFGELD 10 EURO
* EEN T-SHIRT

Vraag Dij uw favoriete café naar riet deelname formulier

Alle gezellige cafés van Zandvoort doen mee:

WILLIAMS PUB - t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY'S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR
ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

Gemeente Zandvoort
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Zin om te komen werken bij de gemeente Zandvoort? Wij hebben veel te bieden: een moderne, ambitieuze organisatie die continu streeft naar hoge kwaliteit

in een prettig werkklimaat met uitstekende voorzieningen. Wij zijn nu op zoek naar een:

Administratief Medewerker Beheersbureau
Reiniging en Groen m/v
voor 18 uur per week, functienummer RG 1009

Wat houdt deze functie in?
U verricht binnen het Beheersbureau ondersteunende administratieve werk-

zaamheden ten behoeve van de werkeenheid Reiniging & Groen.

De functie bestaat uit administratieve activiteiten, zoals het uitvoeren van de
facturering, het bijwerken van planningen en het beheren en verwerken van

gegevens ten behoeve van kapvergunningen, verzekeringen, afvalverwerking,

evenementen en wagenpark. Voorts het verrichten van secretariële werk-

zaamheden, zoals algemene correspondentie en het verzorgen van diverse

verslagen.

Wie vragen wij?
Een enthousiaste, accurate collega met gevoel voor humor. Meedenken en

samenwerken hebben wij hoog in het vaandel staan. Binnen ons kleine,

hechte en enthousiaste team vinden wij het belangrijk dat u zich flexibel

opstelt en makkelijk communiceert. U heeft affiniteit met cijfers en toont

initiatief en u heeft ervaring in een soortgelijke functie.

Wij verwachten dat u een havo-werk- en denkniveau heeft met gedegen
kennis van Word, Excel en Outlook.

Wat bieden wij?
Een leuke, afwisselende functie waarin u met uiteenlopende zaken op het

gebied van Reiniging en Groen te maken krijgt. Het salaris bedraagt maxi-

maal € 1.158,- (schaal 6) bij een parttimeaanstelling van 18 uur per week.

Bij uw aanstelling is het salaris afhankelijk van uw ervaring en opleiding.

Uw reactie is welkom!
Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief curriculum vitae voor 1 8 september

2006, onder vermelding van het functienummer RG 1009 aan het college

van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen
met mevrouw S.Ruijs, medewerkster Bedrijfsvoering Reiniging & Groen, te

bereiken onder telefoonnummer (023) 574 01 00.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Casino directeur:

Meer draagvlak noodzakelijk!

De zomermaanden in Zandvoort

hebben zich gekenmerkt door

aansprekende evenementen

zoals markten, een wielerron-

de en een Solexrace, maar ook

een optreden van bekende

artiesten als Belle Perez. De

evenementen werden geheel

of gedeeltelijk bekostigd door

het Holland Casino Zandvoort.

Casinodirecteur Peter Michalides

kijkt met tevredenheid terug

op de evenementen waarbij

zijn bedrijf betrokken was.

Kijkend naar de toekomst

vindt Michalides het nood-

zakelijk dat de draagkracht bij

de plaatselijke ondernemers

groter wordt.

"In de afgelopen zomer heeft

een klein aantal ondernemers

zich ingezet om een aantal eve-

nementen in Zandvoort moge-

lijkte maken. Naast ons bedrijf

waren onder andere het Circus

Zandvoort van Leo Heino

(diverse evenementen), Ferry

Verbruggen (mega-markten),

Alain Berg(wilerronde/Solexrace)

en hun medewerkers bereid de

handen uit de mouwen te ste-

ken om een evenement finan-

cieel en/of organisatorisch

mogelijkte maken. Daarnaast

is ook de gemeente bereid een

niet onbelangrijke bijdrage te

leveren. De onderlinge samen-

werking is goed en in de

komende tijd gaan we evo-

lueren. Voor mij is echter al

duidelijk dat er meer draagvlak

bij de andere ondernemers

moet komen om de nu

bestaande evenementen te

kunnen continueren en waar

mogelijk verbeteren. Ook moet

de basis worden verbreed om
het voortbestaan van de eve-

nementen in de toekomst te

kunnen blijven garanderen",

zegt Michalides.

Haarlem
In Zandvoort moest Michalides

Directeur Peter Michalides

zich in de eerste plaats bezig-

houden met de plaatselijke ves-

tiging van Holland Casino. Een

belangrijk onderdeel van zijn

opdracht is om, indien moge-

lijk, een vestiging in Haarlem

te realiseren. "De optie voor een

vestiging in Haarlem is nog

steeds open. Het moet ons

honderdduizenden klanten

meer opleveren. De komende
jaren zal moeten blijken wat er

mogelijk is. Daarom hebben we
de afgelopen winter gereno-

veerd en kantoorruimte betrok-

ken in het voormalige Strand-

hotel", schetst Michalides de

stand van zaken wat betreft

een mogelijk casino in Haarlem.

Uit het gesprek blijkt overigens

dat een casino in Haarlem nog

niet betekent dat de Zand-

voortse vestiging gesloten

wordt. De Zandvoortse vesti-

gingstond in de maand juli het

hoogst genoteerd van alle ves-

tigingen van Holland Casino

waar het gaat om het halen

van gestelde doelstellingen.

Een resultaat dat volgens

Michalides vooral behaald

werd dooreen grote betrokken-

heid van de 260 medewerkers

die in de afgelopen maanden
zich hebben ingezet om het

imago van de Zandvoortse ves-

tiging verder te verbeteren. Ook

in de komende maanden zal

Peter Michalides alles in het

werk stellen om met zijn

medewerkers en de plaatselij-

ke ondernemers Zandvoort

toeristisch gezien verder op de

kaart te zetten.

Ledenvergadering VVD
Dinsdag 12 september houdt gastspreker is VVD-Tweede
de VVD afdeling Zandvoort- Kamerlid JellekeVeenendaal

Bentveld een ledenver- uitgenodigd. Zij zal onder

gadering in Hotel Faber, meer over de lokale politiek

Kostverlorenstraat 15. Als spreken.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52)

Gesignaleerd in Uganda

Filiaal intJganda- k

geopend ] fl

F V 4

De Up op locatie 2S «ucuslus

In de advertentie van

Versteege's IJzerhandel in de

Zandvoortse courant stond

vermeld dat de Lip en mede-

werkers tot en met 12 sep-

tember er weer even tus-

senuit gaan. Verder stond er

tevens bij dat "Het filiaal in

Uganda gewoon geopend"

is. We zijn even polshoogte

gaan nemen of de heer

Versteege daar niet 'zwart'

aan het werk is. En ja hoor,

hij is gesnapt. Op de foto

ziet u het resultaat; de

man met de taart achter

de toonbank in Uganda
is inderdaad de heer

Versteege (alias de Lip).

Nieuwe website

Sinds kort heeft welzijnsor-

ganisatie Pluspunt Zandvoort

een nieuwe website. Op de

site www.pluspuntzand-

voort.nl kunt u het nieuwe

cursusaanbod bekijken en

tevens uw inschrijving mai-

len. Tijdens de open dag op

9 september van 11.00 tot

15.00 uur zijn er in het

gebouw bij de Flemingstraat

180 zoveel mogelijk docen-

ten, medewerkers en bege-

leiders aanwezig om de cur-

sussen toe te lichten.

Vernieuwde website

Vanaf 15 september heeft

de Zandvoortse Courant

een nieuwe website.

Elke vrijdag kan men de

gehele krant met alle

actuele zaken in Zandvoort

en Bentveld lezen via

www.zandvoortsecourant.n

I. Voor degene die buiten

Zandvoort wonen en toch

op de hoogte wil blijven van

het laatste nieuws is dit een

extra service.

Bommelding
Een bommelding zorgde op

zaterdagmiddag 2 septem-

ber even voor een lege hoofd-

tribune op het circuitpark

Zandvoort tijdens de DTM
races. Na de melding moes-

ten alle mensen detribune

verlaten en werd er door de

politie speurhonden ingezet.

Het bleek later een vals alarm

te zijn.de toeschouwers kon-

den weer terug naar de

hoofdtribune om de restvan

het race programma te ver-

volgen.

Tot ziens

Het Stationsplein is het ver-

zamelpunt van allerlei ver-

voersmiddelen voor de toe-

rist en dagjesmensen. Zo

heeft lijnbus 84 er een halte

en de strandbus (gestopt per

1 september) stond er te

wachten voor zijn dagelijkse

ritten naar strand Zuid of

naar Bloemendaal. Zelfs de

TukTuk's stonden op het

Stationsplein geparkeerd op

zoek naar reizigers. Inmiddels

heeft deze leuke driewieler

het straatbeeld van Zand-

voort opgefleurd en al ruim

10.000 ritten gemaakt. Tegen

dit aantal kan zelfs de

strandbus niet concurreren

die, vooral aan het eind van

het seizoen, leeg door het

dorp reed. DeTukTuks rijden

nog tot 1 oktober, zo pikken

ze nog een graantje mee tij-

dens de Ai Grand Prix, daar-

na gaan ze de winterstalling

in. Hopelijk komen ze in sei-

zoen 2007 terug.

Is kappen noodzakelijk?

Het is schijnbaar mode om
bomen die tijdens een her-

inrichting van straten in de

weg staan te verplaatsen of

te kappen. Voor de vier

bomen aan de Zeestraat

hangt de kap bijl al boven

hun kruinen. Volgens de

gemeente hebben ze de

iepenziekte en worden ze

gekapt. Wel stomtoevallig

dat ze nu opeens ziek zijn nu

de Zeestraat/Kostverloren-

straat/verlengde Haltestraat

voorde Pasen heringericht

worden. Misschien kan de

verantwoordelijke wethou-

der, die verleden jaar als

raadslid een second opinion

voor de iep op het Raad-

huisplein aanvroeg, alsnog

een reddingsplan starten

voor behoud van de vier

iepen.

Parkeerplaatsen

De bestuursrechter heeft de

Gemeente Zandvoort met
spoed verzocht om de

bestrating en de 16 (belang-

hebbende) parkeerplaatsen

aan de Elzbacherstraat

weer geschikt te maken
voor openbaar gebruik.

Deze parkeerplaatsen zijn

nog steeds afgeschermd

door hekken. Misschien

kunnen meteen de weg-
gehaalde tuinhekken weer

herplaatst worden en wie

weet wordt het Stations-

plein snel opgeknapt. Als

visitekaartje van Zandvoort

ka n het plein wel een u p

grading gebruiken.
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STERIA
Aan het centrum van Zandvoort, 200 mtr van

het Strand in de bekende Zeestraat, wordt Villa

Asteria gesitueerd.

Ontworpen door Remo de Biase.

Een kleinschalig project van 5 appartementen en

1 penthouse en voorzien van eigen pakeergarages.

De appartementen zijn zeer ruim van opzet met

woonoppervlaktes van 118 m 2 t/m 173 m 2 excl.

de ruime balkons, allen op de zuidzijde met uitzicht

over de dorpskern.

Een luxe en vooral complete afwerking (paneel-

deuren keuken, badkamer, tegelwerk etc). Variaties

in indeling en keuze uit keukens etc. zijn mogelijk.

Uiteraard is het complex voorzien van een lift

en video/phone installatie bij de zeer mooi

afgewerkte entree.

Prijzen vanaf € 377.600 v.o.n. Parkeerplaats in de

Beveiligde parkeergarage v.a. € 25.000 v.o.n.

Bouwvergunning reeds verleend.

Planning aanvang bouw
November 2006.

Oplevering Oktober 2007

5 Luxe apartementen * 1 penthouse * parkeergarage

CENSE "
LINGEN

Tel 023- 5715715

Ontwikkelaar

Vista Vastgoed
023-5714165

ZIE OOK: WWW.VISTAVASTGOED.NL

Zandvoort Optiek

Alle zonnebrillen 25% korting

Zandvoort Optiek

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

Met ZandvoortPas
kortingen

bij slager en kapper
Om te bewijzen dat de ZandvoortPas door

alledaagse winkels in Zandvoort wordt

geaccepteerd, is onze verslaggever bij een

kapper en een slager langs gegaan. Bernard

Coiffures en Traiteur Marcel Horneman laten

u kennismaken met hun systeem van aanbie-

dingen voor de ZandvoortPas.

Bernard Coiffures, de heren- en

dameskapsalon in de School-

straat, geeft op vertoon van uw
ZandvoortPas een korting van

5% op een behandeling. Dat is

de reguliere korting die u met

uw ZandvoortPas kunt krijgen.

Daarnaast geven vader

Bernard Limat en dochter

Paola maandelijks een mooi

cadeau als u de een of andere

behandeling door de beide

haarspecialisten laat doen.

In de maand september geven

zij bij een

keurbehan-

deling een

pot gel van

het bekende

merk Keune

(normaal

€9,25) gratis!

Als u dus van

plan bent om
een keurbe-

handeling te

nemen, maakt

Een spetterend eerste seizoen

voor de nieuwe TukTuks!
DeTukTuks zijn een daverend succes geworden in de badplaats

Zandvoort. Dat concludeert Geert Kloppenburg, een van de

oprichters van de TukTuk Company Amsterdam. Ruim zestien-

duizend mensen hebben inde maanden juli en augustus gebruik

gemaakt van dit Thaise vervoersmiddel. Dit aantal zal zeker nog

oplopen aangezien de TukTuks nog tot 1 oktober blijven rijden.

Volgens Kloppenburg zijn het

juist de Zand voo rters zelf die

veel gebruik maken van de

gekleurde wagentjes. "Zij

weten precies hoe het werkt,

bellen massaal naardeTukTuk

telefoonlijn en velen maken

daarbij ook nog eens gebruik

van de ZandvoortPas. Kortom,

dat loopt wel goed. Nu moeten

we kijken hoe we meer toeris-

ten gaan trekken. Veelal weten

die nog niet hoe het systeem

werkt", aldus Kloppenburg.

Landelijk

Kijkend naar de toekomst,dan

weet Kloppenburg dat het een

groot succes kan worden in

heel Nederland. "Natuurlijk

willen we dat elke grote stad

TukTuks gaat gebruiken als

alternatief vervoersmiddel en

hopen we dat het financieel

u dan een afspraak bij Bernard

Coiffures en vergeet natuur-

lijk niet uw ZandvoortPas mee
te nemen.

Vleesspecialist en traiteur

Marcel Horneman, al sinds

jaren gevestigd op de Grote

Krocht, hanteert een aanbie-

ding die wekelijks veranderd.

Eén van zijn medewerksters:

"Het ligt er natuurlijk aan wat

we in de aanbieding hebben

maar over het algemeen

merken we wel dat de klanten

van de aanbieding weten en er

ook voor komen. Een klein voor-

beeld: vorige week hadden we
malse sukadelapjes in de aan-

bieding. Ze vlogen er zowat uit."

een grote klapper wordt. Maar

we willen ook dat het per stad

of dorp een blijvend iets wordt.

DeTukTuks zijn een toevoeging

aan het openbaar vervoer

wat al geboden wordt", legt

Kloppenburg uit.

Franchise

Wat de organisatie vooral voor

komend jaar wil bereiken is de

samenwerking tussen kust-

plaatsen en de grotere steden

eromheen. Zo wil de organisa-

tie Zandvoort met Haarlem

samen laten werken en Den

Haag met Scheveningen.Voor

volgend jaar zoekt de TukTuk

Company franchisers voor

de TukTuks in Zandvoort. Om
het zo lokaal mogelijk te

houden zoekt de organisatie

Zandvoorters die deTukTuks

gaan bedienen. "Het maakt

ons niet uit of het plaatselijke

ondernemers of particulieren

zijn die deTukTuks huren van

ons. Alleen wordt eraan defor-

mule niet getornd! Er mag niet

aan de ritprijzen worden geko-

men, geen speciale acties, of

eerder beginnen en later ein-

digen."

Geïnteresseerden kunnen een

kijkje nemen op de website:

ww.tuktukcompany.nl

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEAC H/yC l_ U BTIEN
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-5250 2583

Nazomerse sferen

We hebben er dik een maand op moeten wachten, maar

uiteindelijk is het dan toch voor elkaar. Een zonder meer

fraaie nazomerse periode op het pleit met royale kwiks-

tanden, die we zonder meer hebben verdiend na het wan-

presterende weerbeeld gedurende augustus.

Frappant is dat het'voorberei- ring op donderdag en mis-

dende werk' de afgelopen schien vrijdag nog even, voor

twee weken eigenlijk al in de enige instabiliteit zorgt. We
weerkaarten zat, min of meer moeten dit 'vuiltje aan de

en de lezer alhier rond twin- lucht' maar zien als een soort

tig augustus reeds op het aan- afwisseling van de hogedruk-

staande mooie weer attent wacht. En nieuw geanimeerd

werd gemaakt. Zo zie je maar hoog zal ons het weekeinde

dat het onder bepaalde en de dagen erna prima

omstandigheden een week of nazomerse condities bezor-

twee vooruitblikken niet zei- gen. Deze anticycloon wordt

den z'n vruchten afwerpt. Dit geprojecteerd op de regio

dan in schril contrast met de Noord -Europa en dat is bij

immer vigerende opvatting uitstek de locatie om
van een hardnekkige en Nederland voor wat langere

bovenal conservatieve garde tijd in de nazomerte dompe-

'weerzeggers', die het not len. Een resolute terugkeer

done vindt om verder dan drie van het nare, koele herfst-

dagen vooruitte kijken, enfin, acht ige augustus plaatje lijkt

dan ook niet aan de orde

De intocht van de eerste por- voorlopig,

tie zeer zachte maritiem-sub-

tropische lucht ging afgelo- De nachten lengen en gedu-

pen zondag gepaard met rende deze al wat langere

veel wind en een atmosfeer donkertes kan het bij weinig

die bezwangerd was van het wolken en nauwelijks wind

vocht. Zondagavond tegen behoorlijk afkoelen (mogelijk

middernacht noteerden een iets onder de 10 graden

paar Kennemerlandse stati- komend weekeinde). De kans

ons zelfs nog bijna 20 graden op mist (zicht lokaal <ioo

bij een zwoele en vlagerige meter) neemt dan ooktoe en

zuidwester. En deze woens- deze zou op een enkele plaats

dag leek het warempel weer tot tegen koffietijd kunnen

even zomer met maximale blijven hangen. Dit geldt niet

temperaturen tot iets boven voorde gebieden rond of iets

de25graden. achter de boulevard, maar
meer richting Zandvoort-bin-

De hele week is en blijft het nen en richting Aerdenhout.

weer nagenoeg rimpelloos,

ofschoon een tijdelijke versto- Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

Min 15 14 13 11-12

Neerslag 60% 30% 20% 10%

Wind zw-w3-5 west 4-5 noord 3-4 nno.3-4



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstatïon

A
APK KEURING

Me merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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www.autob4drijfzandwoort.nl
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Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Het ligt in onze

bedoeling om
woensdag 13 sept.

weer open te gaan.

Hopelijk uitgerust?

Hopelijk opgewekt?

Maar Lip & Co zijn

er dan echt weer!

J
Pakveldstraat 19 • Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54
Ti —^ i— i i i r ï . i)

K
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

r rf . f

Holl. vrouw zoekt werk
in de huishouding in

Z'voort en omgeving.

Ervaring bij bedrijven

en bij particulieren.

Bel 06-43009709

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Cursus schilderen:

aquarel-acryl-olie.

Vrijdagmiddag.

Info: tel. 5716183

Onderwijzeres voor

oriëntaalse dans

(Shakira-stijl) geeft les-

sen aan huis.

Bij voorkeur in

Zandvoort en alleen

voor vrouwen.

Bel voor een afspraak:

Emily, tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)

Tutti Frutti

2e hands kledingboutiek.

Winterinname +

verkoop merkkleding +

het hele seizoen een

€3 rek.

Corn.Slegersstraat 6,

tel. 5731712

Cursus Handlijnkunde.

Info: tel. 5716183

Te huur:

Garage Patrijzenstraat.

Huur: €110,00 p.m.

Tel. 06-22740464

Te huur per direct:

bovenwoning
(ChinChin). Gemeub.

kamer,

toilet/douche/ keu ken.

Voor 1 pers., geen huis-

dieren. Incl. G/W/L:

€500 p.mnd.-i- 1 mnd.
borg. Info: 06-53344660

ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel ;

Particuliere 1

ZANDKORRELS 5 EURO
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

2

3

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven
4

de€ 500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

5

6

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

7

8

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast conta

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

9

SVP Elk cijfer, leesteken

,t geld) afgeven bij: Tevens door u |nt

en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen i

VULLEN: 1

Inleveringvóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
11 j j 14-4- j 4 4--_r t 4. UwZandvoortpas n

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist r

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd. Telefoon

r

IJzerhandel Zontvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist)

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen mcmTogediensT

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montaga votgonc PcjJrtm KJovrmafl: Voilig Wanen

Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

/1 Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat bedoelt men met ft£F\ f
'de greep van Petrus'? [t^-="|
Degene die het best omschreven antwoord fy_ l_^

geeft wordt beloond met een heerlijke verrassingT^^

Stuur uw oplossing uiterlijk tot 30 september 2006 naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK te Zandvoort.

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden.

U kunt uw oplossing ook per email sturen naar:

1 prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl j

Eerste hulp is meer dan pleisters plakken

Op het Zandvoortse strand is, al zeker 30 jaar, gedurende de

zomermaanden medische hulp aanwezig. In de EHBO strand-

post "de Rotonde" aan het Badhuisplein zijn goed opgeleide

mensen in dienst die eerste hulp kunnen verlenen.

De verpleegkundige Yvonne Roosendaal en doktersassistente Rianne de Boer

zijn tijdens het strandseizoen paraat

door Nel Kerkman

De gemeente Zandvoort huurt

elk strandseizoen bij de artsen-

organisatie Medic Solutions

gekwalificeerde beroepskrach-

ten in om medische facilitei-

ten aan inwoner en toerist aan

te bieden.

Hulpdiensten

Niet alleen voor EHBO kan

men bij de post terecht. Het is

ook het centrale meldpunt

voor verdwaalde kinderen en

men kan er informatie krijgen

over andere hulpdiensten zoals

de strandpolitie, reddingsbri-

gade, ambulance diensten, art-

sen en tandartsen. Yvonne

Roosendaal is als verpleegkun-

dige nog tot 15 september

dagelijks van 11.00 tot 19.00

uur bij de EHBO strandpost

aanwezig. Dit seizoen is ze de

enige kracht bij de EHBO post

en dan is de combinatie EHBO
verlenen, het sussen van zoek-

geraakte kinderen en verwij-

zen naar allerlei diensten tij-

dens drukke dagen als enige

vakkracht erg veel. Vooral in de

topmaand juli was het een

drukte van belang met diver-

se hulpvragen.

Seizoensopening

In de periode van 3 juni tot 26

augustus is naast de EHBO-
post ook de huisartsenpost

aanwezig. Een arts en dokte-

rassistente worden voor de

weekenden van 12.00 tot

20.00 uur door de gemeente

ingehuurd bij hetzelfde Medic

Solutions. Door de verschillen-

de start- en einddata van de

diverse hulpdiensten zou het

voor de cliënt duidelijker zijn

wanneer de diensten syn-

chroon zouden lopen. Vooral

een gezamenlijke start van het

strandseizoen is volgens

Yvonne Roosendaal voor 2007

beslist gewenst. In 2004 was

deopeningvan het strandsei-

zoen al op 10 april, in 2005 was

het een maand eerder op 19

maart en dit jaar begon het

seizoen veel later namelijk op

27 mei.

AlGP
Maar ook het afronden van

het seizoen schept verwarring.

De gemeente wil dat de

strandpaviljoens vanwege de

Ai Grand Prix open blijven,

maar ondertussen is de huis-

artsenpost al gesloten. Juist

met het oog op het drukke

weekend (begin oktober) zou

het voor de Zandvoortse inwo-

ners handiger zijn geweest

wanneer de huisartsenpost en

de EHBO voor calamiteiten in

die periode open waren. Nu

moet men in het weekend
met zijn hulpvraag terecht bij

de spoedpost regio noord/zuid

023-5453200. Daarna wordt

men naar het dichtstbijzijnde

ziekenhuis doorverwezen. Hoe

men daar moet komen wan-

neer de wegen in Zandvoort

vol staan; is niet over nage-

dacht.

Vervolg van het verslag van de Gemeenteraadsvergadering op pagina i

informatieverstrekking

De uitsmijter van de avond

was het interpellatieverzoek

van Draijer. Zij was van mening

dat zij door foutieve informa-

tieverstrekking van het colle-

ge niet goed kon functioneren.

Zij haalde enkele voorbeelden

van informatieverstrekking

naar voren waaruit zij haar

gelijk dacht te halen. Deze

waren hoofdzakelijk van het

vorige college maar ook een

paarvan het huidige. Na het

voorlezen van haar kritiek

pareerden Toonen en Tates de

kritiek en verwees haar naar

haar 'eigen' wethouder

Demmers uit het vorige colle-

ge die voor haar meeste kritiek

verantwoordelijk zou zijn. De

PvdA en de VVD waren zelfs

van mening dat het interpel-

latieverzoek, normaal een

zwaar middel, te hoog was

gegrepen. Nu zal er waar-

schijnlijk een raadsenquête

worden gehouden die deze

zaken zal moeten

onderzoeken.

Benoemingen
Aan het begin van de

vergadering werd de

heer J. Slot benoemd
tot plaatsvervangend

lid van de onafhanke-

lijke Rekenkamer van

onze gemeente. Hij

volgt mevrouw I. Sam-

Sin op die vast lid van deze

commissie wordt. Vervolgens

werden Virgil Bawits (SP) en dr.

ir. J. Cohen (OPZ) beëdigd als

buitengewoon commissielid,

omdat partijleden van hun

niet meer als zodanig kunnen

functioneren.

Links Virgil Bawits, rechts dr. ir. Han Cohen
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Toerist van de week

1

Vier vrienden uit Hilversum

Afgelopen week was ik op bezoek bij twee huisjes in Center

Parcs. Op de koffie met cake bij Wim (63), Sjors (59), Ron (47),

John (56) en hun twee begeleidsters Bianca en Fré. Deze week

niet één, maar zes toeristen van de week dus.

door Stephanie Vork

Vorig jaar waren ze ook al

in Zandvoort op vakantie

geweest. En ze hadden het

naar hun zin gehad, dus kwa-

men zij deze zomer ook weer

een midweek langs. Wim,

Sjors, Ron en John zijn vier

vrienden, alle vier verstande-

lijk gehandicapt. Ze wonen in

Hilversum, in een soort gezins-

vervangend tehuis. Bianca en

Fré werken daar en zijn als

begeleidsters officieel nu ook

aan het werk. "Maar het voelt

voor ons ook helemaal als

vakantie. Heerlijk aan de dui-

nen en het strand. Weer eens

wat anders dan het bos hè."

Vorigjaar hadden ze wel een

stuk beter weer, toen scheen

het zonnetje volop. Nu moe-

ten ze het doen met bewol-

kingen af en toe buien, maar

ze vervelen zich niet. Wim
maakt een zwemgebaar met

zijn armen, om mij duid e lijk te

maken dat ze zo naar het

zwembad gaan. Vervolgens

één van de begeleidsters. Wim
wijst naar haaren maakt een

gebaar dat hij haar zo in het

water gaat gooien. De jongens

zien erallemaal heel relaxed

uit en zijn echt aan het genie-

ten. "We hebben al gebowld,

we zijn uit eten geweest, we
hebben een strandwandeling

gemaakt, gisteravond naarde

karaoke geweest, vandaar dat

we allemaal nog een beetje

moe zijn. Morgen gaan we
naar Haarlem, even winkelen

voor de jongens", vertelt Fré.

Deze toeristen van de week
hebben voor de huisjes in

Zandvoort gekozen, ten eerste

omdat het vrij dicht bij

Hilversum ligt (het is maar een

uurtje rijden) en ten tweede

omdat het dorp en het strand

ze zeer goed zijn bevallen vorig

jaar.Wim en zijn vrienden zit-

ten trots met hun nieuwe ves-

ten, die zij gekocht hebben bij

het winkeltje van Center Parcs,

opdebanken geven mij een

hand. Van Sjors krijg ik een

haalt hij een geintje uit met hand kusje. Tot volgend jaar!

QQQSCPQOHQ
Ook voor alle zomergasten

alleen maar voordeel!
Al Tuim 1200 Pashouders gingen u voor!

Met een ZandvoortPas wordt

winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk



pluspunt
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voor Zan"

Locatie Noord

Flemingstraat 180

2041 VPZandvoort

Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum

Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Theatervoorstelling voor kinderen (8+)
Op I 8 november presenteren wij met trots de kindercaba-

retvoorstelling Luchtig Opgeblazen. Een flitsende, muzikale, en

interactieve familievoorstelling vol humor, luchtige liedjes en

opgeblazen sketches. Over nutteloze dingen en skippyballen,

over presteren en falen. Mooi en lelijk, vriendschap en succes.

Over SMS en DVD en MP3 en vooral erbij horen en jezelf

zijn. Deze voorstelling gaat momenteel het hele land door en

heeft tijd gevonden om in Zandvoort ook een voorstelling te

geven. De voorstelling vindt plaats op zaterdag I 8 november

om 1 4.00 uur bij Pluspunt Noord.

Kaarten zijn reeds te krijgen in de voorverkoop.

€ 7,- per kaartje voor de kinderen € 8,- voor volwassenen

Let op! koopt u nu alvast u kaartje dan krijgt I euro korting!!

(actie loopt tot I november 2006)

Meer info op www.wardenaartheatermakernl/

Kinderdisco
Ook dit seizoen draait de kinderdisco weer op volle

toeren. Met een enthousiaste groep vrijwilligers maken we
er elke keer weer een feest van voor de kinderen. Elke

maand is er weer een themafeest. Zoals een pyamaparty,

valentjin, sprookjes en de playbackwedstrijd. Op al deze

avonden zijn er spelletjes die de vrijwilligers begeleiden.

Leeftijd 6 t/m 10 jaar Discotijden 1 9.00 tot 2 1 .00 uur

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen disco.

Entree I euro, met pasje.
(
pasjes zijn gratis)

De eerste keer is 1 5 september

Tieners & Jongeren
Tieners hebben hun eigen plek bij Pluspunt: Qlub'n. Dit is

dé plek voor tieners van I I t/m 15 jaar Hier kun je chil-

len, meedoen met sport en spel, luistern naar of dansen

op je favoriete muziek, films kijken, gebruik maken van het

Internet of meedoen met workshops en activiteiten. Dit

mag maar hoeft niet. Wie weet heb jezelf een leuk

idee . . . kom eens langs

Elke 2 weken op de vrijdag avond van 20.00 tot 22.00 uur

In Noord. De entree is I hele euro. De eerste keer is op

22 september

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan chronisch

zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.

Klusjes in huis of tuin, ondersteuning en hulp.

Komt u er zelf niet uit? WonenPlus helpt u met iedere

vraag, met vrijwilligers of betaalde dienstverleners.

Bel 023-57
1 7220 voor een informatiepakket.

Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd

wordt?

Ook dan horen wij graag van u.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en

Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de

cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.

U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur

(tel: 57 19393) terecht:

Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 1 7

maandag tot en met vrijdag van 09.00 -
I 2.30 uur

Pluspunt: Flemingstraat I 80

donderdag van 13.30- 14.30 uur

De Bibliotheek: (expositieruimte)

V woensdag van 10.30- 11.30 uur j

<Ek

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack(H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 Zie FilM bij ZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuur van het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb& Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED(H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

18.00 uur

Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

ledere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00

uur'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl
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Bluijs

Geniet nog

van onze

^ zomerbloemen

2 C

Filmprogramma
07 t/m 13 september

Drie muziekstijlen tegelijkertijd in De Krocht

De fijnproevers wisten het te waarderen. Een boeiende menge-

ling van de muziekstijlen jazz, klassiek en tango. Het jazzkwar-

tet Joost Swart TETRA met bandoneon, basklarinet, contrabas en

piano, zorgde afgelopen zondag voor verassende klanken.

recensie door

Ton Timmermans

Jazz zonder slagwerk; deson-

danks een hecht geweven
eenheid. Op fascinerende

wijze weet het Joost Swart

TETRA-kwartet met gastzan-

geres Francien van Tuin en een

unieke muziekstijl neer te zet-

ten. Helaas is de zaal met
slechts een twintigtal toe-

hoorders gevuld, maar het

kleine groepje geniet duidelijk

van het concert. Na de toegift

worden het kwartet en de

zangeres bedankt met een

staand applaus.

Hoewel slagwerkinstrumen-

ten ontbreken heb ik ze geen

seconde gemist. Het wisselen-

de ritme wordt de ene keer

bepaald door de vleugel, de

andere keer door de contrabas.

Harmonieus en speels 'buite-

len' de klanken van de verschil-

lende instrumenten over

elkaar. Vooral als de bandone-

on tijdelijk wordt vervangen

door de viool. Heel subtiel

wordt zo een scala aan klas-

sieke klankkleuren op precie-

ze maniertoegevoegd aan het

ritme van de jazz. Door alle

stemmingen heen zorgt de

basklarinet, afgewisseld door

de sax, vrijmoedig voor een

robuuste grondslag. Deze 'ziel

van het kwartet' wordt niet

voor niets op de TETRA-cd

omschreven als'soulmate in

Music'.

Steevast is de piano nadruk-

kelijk aanwezig. Aan heteinde

van het concert wordt met
volle bezetting een composi-

tie gespeeld die gebaseerd is

op een piano-étude van

Chopin. In de bewerking van

Joost Swart zijn alle instru-

menten plus zangtoegevoegd

waardoor een zeer klassiek-

jazzy, maar zeer melodieus

werk ontstaat. Over de forma-

tie Joost SwartTETRA schrijft

Het Parool:"Van de uitvoering

die het viertal geeft van Duke

Ellingtons Caravan, waarbij

Christiaan van Hemert de

bandoneon verruilt voor een

viool, krijg je een heel goed

h u m e u r."

Film Filmclub Simon van Collem

Capote
Biografisch drama met Philip

Seymour Hoffman als de

excentrieke schrijver Truman

Capote, over de totstandko-

ming van diens boek In Cold

Blood.

Eind 1959 reist Truman Capote,

in opdracht van The New
Yorker Magazine, naar het

stadje Holcomb in Kansas om
een artikel te schrijven over de

moord op vier leden uit een

bekende boerenfamilie. Hij

wordt vergezeld door jeugd-

vriendin en schrijfster Harper

Lee. Ondanks zijn kinderlijke

stem, artistieke maniertjes en

ongewone kleding weet

Capote het vertrouwen te win-

nen van de plattelandsbevol-

king. Met name dat van

recheurcheur Alvin Dewey, die

de leiding heeft over het

onderzoek naar moord. Maar

hij leert ook de hoofdverdach-

te kennen. Capote ziet in dat

zijn artikel uit kan groeien tot

een diepzinnig boek over de

cultuurbotsing tussen twee

Amerika 's: dat van de slachtof-

fers en dat van de daders.

capotft

Het biografische drama 'Capote'

ga at ove r d e totsta n d kom i n g
van 'In Cold Blood', het belang-

rijkste boek van de Amerikaanse

schrijver Truman Capote. De

eigenzinnige auteur wordt op

formidabele wijze neergezet

door Philip Seymour Hoffman.

Hoffman speelde al heel wat

kleine en grotere rollen in films

als 'Red Dragon', maar zet met

'Capote'zijn eerste dragende rol

in een grote productie neer. Hij

won er meteen een Golden

Globe en de Oscar voor Beste

Acteur mee. Zijn tegenspelers

zijn Catherine Keener ('Being

John Malkovich'), Chris Cooper

('American Beauty') en Clifton

Collins Jr. ('Mindhunters').

'Capote' is de eerste speelfilm

van regisseur Bennett Miller.die

er meteen een nominatie voor

de Directors Guild Award mee
binnensleepte.
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Vergezicht naar binnen

In de laatste dichtbundel

van dichter Marco Termes,

Vergezicht naar binnen, is de

spreuk'een goed gedicht is een

vergezicht naar binnen' één van

de 292 spreuken en gedachten

uit zijn bundel. De inhoud van

de bundel bestaat uit bijna 50

gedichten met aan het einde

van het boekje als toegift de

spreuken, gedachten en kern-

achtige gezegden (aforisme).

recensie door Nel Kerkman

Het zijn veelal gedichten

waarvan de thema's liefde en

dood centraal staan. De dicht-

bundel is een zelfportret waar

de ik-persoon (Termes) zijn

binnenkant aan de lezer laat

zien. De kwetsbaarheid die dit

met zich meebrengt vormt de

kracht van zijn gedichten.

Sommige gedichten moet
men een paar keer lezen, want

dan komt de boodschap van

de dichter beter tot zijn recht.

De gedichten zijn een aaneen-

schakeling van woorden en

veel zinnen eindigen zonder

een punt, ook al begint de

nieuwe regel met een hoofd-

letter. Of daar bewust voor

gekozen is, is niet te ontdek-

ken. Het zal wel een reden

hebben en om even in de

kernachtige gezegden van

Termes te blijven; zeker weten

begint met vermoeden. Ook

de spreuken, gedachten en

aforisme zijn nadenkers, zoals

Brassband Haarlem in

Zandvoortse kerk
e Brassband Haarlem is een Engelse brassband. Dat houdt in:

alleen koperen blaasinstrumenten. Op Zondag 10 september

klinkt het koper in de Protestantse kerk aan het Kerkplein, waar

de Brassband Haarlem zich instrumentaal volop laten horen en

ook de samenzang zal begeleiden.

Jaarlijks verzorgt deze band nu de scholen ook in onze regio

een twintigtal optredens, weer zijn begonnen. Geen

Eigen concerten of samen met orgelmuziek deze ochtend, om

Termes het in nr. 115 zo tref-

fend aangeeft: "Nadenken is

het buitenste binnen halen en

schrijven is het binnenste bui-

ten halen." Zelf geeft hij aan:

"dat je schrijven kan leren

maardatjeals dichter wordt

geboren." Na een omweg is

Termes terechtgekomen bij

wat hij zijn hele leven al wist

dat hij in elke vezel was. "Nu

ben ik dichter. Dat is alles!"

Op de vooromslag van de

nieuwe gedichtenbundel staat

een mooie 'achter de wolken

schijnt de zon'foto, gemaakt

door de Zandvoortse fotografe

Marjolein Janssen. Verder is de

lay-out strak gehouden zonder

extra foto's of eventuele teke-

ningen. De uitgave is mogelijk

gemaakt door Stichting Kunst-

circus Zandvoort en Nederlof

Repro te Cruquius. De dicht-

bundel van Marco Termes is

voor €12 verkrijgbaar bij diver-

se boekhandels, waaronder

Bruna Balkenende.

andere orkesten, maar dus ook

begeleidend bij kerkdiensten.

Door de verscheidenheid aan

optredens heeft de Brassband

een breed repertoire.

Het betekent een 'doorstart'

van de kerkelijke activiteiten

met warme en vrolijke muziek,

te wennen aan het komend
seizoen. De restauratie van het

monumentale Knipscheer

orgel in dit kerkgebouw gaat

namelijk zeer binnenkort van

start. De kerkdienst begint om
io.oo uur, voorganger is ds.J.W.

Verwijs. De toegang is vrij,

iedereen is welkom.

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

Donderdag 7 sept. t/m woensdag 13 sept.

Achterham
200 gram €2,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
blij boahlng van uw vakanUel
Afcwn mor ZnnthOTL Paahoudft*.

Vraag nvik wonmnliri
Grote Krocht 1\ 013-3712Wö

1-ondïoorlöitM-rv.Barl.rt

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
HTTTim

'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE**
Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Deze week extra:

Op allefotolijstjes 10% korting l

Alles voor in en om het huis

Koeneöeanrng Servies *£&

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

^^^^^^^ ^P^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
www.koenecleaning.nl

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©
Aa t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)..

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon..

(Handtekening)

.

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.57.69.055 ow'ZandvoortPas'en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

B
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen 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.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen bijverkoop

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

+ *-***
Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

* + *•*•*

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

ideeuaaw
Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand september

1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *

* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

FOTO MENUO GORTER
4n*oea tn 0MW. M*m«k«nh«4

Gratis
Eén wegwerpcamEra iwviiu

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

GWU K>fKK» ' £WiM1 1W Uil STUflOO

TCaids & Tillows
Voor ZandvoortPashouders

5% korting o-p gordijnen.*
•Dr. J.g.Mezgerstraat32 let: 5715084

www.pttrasflaidspilloivs.nf

/pannenkoekenhuis

IBij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

n voor pashouder:

&e pochende
^eerover

Strandweg '

Tel: (OH) Ï7Ï «7 -

k.'IIIEU.V5HtII.UMJI

!

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

u•itmiG& *lRj(>A&I£i>HiHt>

HONC» KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

w r \n

0p vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze herfstcollectie!

Kerkstraat 3a

EiEi
fin óéoed

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

PROEF DE
ZOMER BIJ

NH ZANDVOORT
Gedurende de maand
september bieden we aan

alle Zandvoortpashouders

een driegangen surprise

menu aan voor € 24,50

inclusief een fles witte of

rode huiswijn ter waarde

van € 21,50.

Dit menu wordt geserveerd

in het dagelijks geopende

restaurant Thetys.

Reserveren is gewenst.

NH ZANDTOOKTT
Burg Vdfi AlpnerWilT 63

KMI K<» ïmévötrl

T U1231 5Tü T ÓD

«ftBMh-hftMllCOT m*tl*4lMII

J-Ceatfier
Uitverkoop 40% korting

Voor ZandvoortPas houders

nog eens extra 10% korting!

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

"g£- ^Zandvoort

Alle ZandvoortPas

aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a Tel. 023 571 44 63

andvoortPas
emende
>ed rijven

i alfabetische

volgorde)

2 Kippen
voor
€8.-!

t

Haltestraat 54 -Tel. 023-5712451. -JL

A
IdFSUUEA

4 ftlffa rr«

Voor alle klanten in september

bij complete verfbehandeling

een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:

of 5% korting of pot gel

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

(j) FOTOGRAFIE
EKMTMfJ £vXM[U£hT[N pomnnTEH

2Q % korting op porlrst-

sn gaiinsraporlage

www.OvmfOtOObafie.nl

ZondvooM on ZandvaoHeTi tip een
bljiH.fidirÉ rtlürtrfir irt b**ld

rü7ïj£*.lrll FOTÓÜÜli

WWW.ZAHÖVOORThN BEt LD. N L

emotïon ey

ESPRIT
Van 7 september t/m 20 september

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting

op de nieuwe collectie lingerie!

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Geen file,'

geen

parkeergeld en

iedereen kan

een drankje

pp drinken!

In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee
€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit

Bel 06 - 48 111 666

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48720

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leatherwear-Crofe /Crocr?

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

„erzorginge..

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderh

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



hum i
5

§
ft

ft
ft
ft

ft

Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Geopend:

Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38

ZAndvoorT
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€16,75

Wij heten u
van harte welkom

L&cr itifi» rmitii afr&er&ettH tA. Ü23*$71'ti4}0

TakjB Fjve
BO U LEVARD PAULUS LOOT, PAV. 5 ZA N DVOO RT

Keuzemenu 9 sept.t/m 22 sept. € 24,50

Salade nicoise met gegrilde tonijn
OF

Lamsham
MET GROENE ASPERGES EN TOMATENPESTO

OF

POMODORI CARPACCIO
MET BASILICUM EN BALSAMICO VINAIGRETTE

+ • *

RlB-EYE VAN DE GRILL
MET BANYULSSAUS

OF

Zeeuwse mosselen
GEKOOKT IN KREEFTENBOUILLON MET GROENTEN EN PAN-

CHETTA

OF

Aubergine gevuld met tomaat, bosui,
bleekselderij en nootjes,

GEGRATINEERD MET FETA

* -k *

Dessert van de dinerkaart

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

ASIWjNIEE-LIGHTS * m
I/'V ' :ï

September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Ajam Pangang Speciaal
(geroosterde kip in pikante Bali saus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

ï

Snackbar Het Plein
7 dagen per week geopend

MgemaaMe frites HauspnachlB ponmes Home made FrÈsi

Kerkplein

I
011-5732025 Zan-dvoorl

Café Oomstee
Zaterdag 16 september

| Kwartet
Chateau
Fique

Heinekens
Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

duppet/iaf.
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG BESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

DZakdvoortse
CDIIRAHI

Qi

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Louis Schuurman in café Oomstee
Zaterdag 16 september aanstaande zal de bekende Zandvoortse

violist Louis Schuurman met de band ChateauFique optreden in

café Oomstee.

Schuurman bespeelt al 60 jaar Naast bekende nummers uit

de viool en speelt allerlei die tijd spelen zij ook 'gipsy

soorten muziek, van klassiek music' uit recentere tijden,

tot jazz, zoals hijzelf zegt.

ChateauFique is een Neder- Schuurman heeft in hetverle-

landse groep die zich heeft toe- den veel in Zandvoort opgetre-

gelegd op muziek uit deja ren den. Mooie momenten heeft

dertig en veertig van de vorige hij bijvoorbeeld beleeft bij Jan

eeuw. Zijn baseren zich op het Termes in de Raadsheer op het

repertoire van de Hot Club de Dorpsplein. Het optreden in

France, een stijl die ook wel café Oomstee begint om 20.30

zigeunerjazz wordt genoemd. uuren is gratis toegankelijk.

Spetterende 'Haaifuif bij Take Five

Als feestelijke afsluiting van de haaienactie van het Wereld

Natuur Fonds, organiseren WNF-vrijwilligers op zondag

10 september een Haaifuif op het strand bij strandpaviljoen

Take Five. De WNF-Rangeractie voorde haai is onderdeel van de

WNF-bewustwordingscampagne over de zee onderde noemer

'Kies voor een levende zee'.

Vanaf 11.00 uur kunnen kin-

deren allerlei activiteiten en

spelletjes doen. Vanaf 14.00

uur kun je meeswingen
en meezingen met de

DroomBand. Om 16.00 uur

wordt de Haaifuif afgesloten

met een groepsduik in de

zee voor de haai. De op-

brengstvan de Haaifuif en de

zeeduik gaat naar de WNF-
Rangeractie "Red de haai... uit

het net!"

Tussen 11.00 uur en 15.00 uur

kan iedereen (jong en

oud, WNF-Rangers en niet-

Rangers) zich aanmelden

voor de zeeduik. De zeeduik

kost €5 per kind met een

maximum van €10 per

gezin. Dit bedrag gaat vol le-

dig 'naar de haaien'. Ouders

en/of begeleiders duiken

gratis mee. Elke zeeduik

wordt bovendien door

Center Parcs met €5 ge-

sponsord.

Het is ook mogelijk om je

zeeduikte laten sponsoren

door familieleden, vrienden

en collega's.

Vooraf aanmelden is moge-
lijkvia www.wnf.nl/haaifuif

Spelletjeskaa rten voor de

Haaifuifzijn ook ter plekke

te koop. Activiteiten zijn

onder meereen spelletjes-

circuit in het teken van de

wondere wereld onder zee

en een puzzelroute. Kinderen

kunnen zich laten schmin-

ken en er is een grabbelton.

Verder kan je op de foto met

een zeemeermin, zal een

troubadour een echt haaien-

lied ten gehore brengen en

is er een WN F informatie- en

verkoopkraam.

Open Dag bij Pluspunt

Op zaterdag 9 september houdt Pluspunt weer van 11.00 tot

15.00 uur haar jaarlijkse open dag in het gebouw aan de

Flemingstraat 180. Op deze dag kunnen geïnteresseerden voor

een cursus, workshop, activiteit of lezing meer informatie

krijgen en zich inschrijven.

pluspunt

Er kan onder andere aan de

volgende proeflessen/work-

shops worden meegedaan:

theatersport, bridge, verhalen

schrijven, peuters in beweging,

tarot en authentiek spreken.

Maar natuurlijk is erook heel

veel informatie over alle ande-

re cursussen en activiteiten.

Diverse docenten zullen aan-

wezig zijn om vragen te beant-

woorden en materialen te

laten zien.

Uiteraard is er ook aan de kin-

deren gedacht. Zij kunnen zich

vermaken op het springkus-

sen, hapje eten bij het pan-

nenkoeken bakken en lekker

dansen bij de mini-kinderdis-

co. De buitenschoolse opvang

De Boomhut is deze dag

gewoon open. De leidsters zijn

aanwezig om vragen te beant-

woorden en een rondleiding

te geven door de gezellige

ingerichte lokalen. Om 13.00

is**
1

Welzijnsorga"' ort

voorZan<"
vo

uur zal de eerste expositie

van Pluspunt worden ge-

opend. Fotograaf Onno van

Middelkoop staat de komen-

de maanden centraal met
mooie plaatjes uit zijn collec-

tie.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met

Renz Koningvan Pluspunt:

tel. 5717113 of email:

r.koning@pluspuntzandvoort.nl

Zandvoortse Courant • nummer36 • 7 september 2006

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.

'De scholen zijn weer begonnen'
Maandagochtend 4 september,

eerste schooldag in Zandvoort.

Samen met mijn twee kinderen

fiets ik rond 8. 15 uur naar

de Beatrixschool op de J.P.

Thijsseweg. Aangekomen op

de rotonde naar Noord val ik

bijna van mijn fiets van ver-

bazing. Het fietspad wordt

volledig geblokkeerd door een

vrachtauto van de gemeente.

Er is geen doorkomen aan, we

moeten van onze fiets af.

Mopperende ouders alom. De

gemeentewerker is namelijk

druk bezig een spandoek op

te hangen tussen twee lan-

taarnpalen. 'De scholen zijn

weer begonnen' lees ik op het

doek dat al half hangt. Op
mijn vraag aan de ambtenaar

waarom juist nu antwoordt hij

bits: "je kan toch lopen!?"

Ik besef dat het geen hals-

zaak is, want we konden in-

derdaad over de stoep verder.

Maar het geeft weer aan dat

er zo weinig wordt nagedacht

op de Zandvoortse afdeling

'planning'. Waarom deze doe-

ken niet al vrijdag ophangen,

zoals ik in omringende

gemeenten heb gezien? Of
een half uurtje later. Nee

hoor, precies tussen 8 en half

9, in de kinder- ochtendspits.

Als ik rond half 9 terug fiets

en weer bij de rotonde kom is

de ambtenaar al klaar.

Natuurlijk, veel werk was het

niet. En zelfs dat het doek

achterstevoren hangt ver-

baast me al niet meer. De

betreffende ambtenaar zou

misschien zelf het advies van

het spandoek maar eens moe-

ten opvolgen!

Marco Antheunisse

Verkeersouder Beatrixschool

Gedicht Marco Termes

Een reactie op 'De muren van

mijn Thuis', het gedicht van

Marco Termes dat vorige week

in deze krant stond. Het is

een prachtig gedicht dat pre-

cies omschrijft wat ik voor

Zandvoort voel. Ik vind het

namelijk een voorrecht om

hier te mogen wonen. Een

plaats waar het warm en

gezellig is, ook in de winter.

Daarom was ik vreselijk

kwaad dat zo'n zuurpruim

onze badplaats op TV

afkraakt. Als ze wil kritiseren

moet ze naar Hoofddorp

gaan. Daar ben ik geboren,

maar er is niets oorspronke-

lijks meer. Alles afgebroken en

'kunstmatig' volgebouwd met

lelijke huizen en kantoren.

Het is een verademing als ik

zondags, na een bezoek aan

mijn moeder die nog steeds in

Hoofddorp woont, Zandvoort

weer binnenrijdt. De knusheid

en ruimte geven me steeds

weer een gevoel van thuisko-

men.

Zo, dit moest ik even kwijt!

I. Kühnendahl

Burg. van Fenemaplein

£>
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CPHET

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Maand september
Elke maandag Schnitzel
Elke woensdag SU per Saté

Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

club cosrlttot
STRANDPAVILJOEN 23 T. 023 571 57 07

'tr. ,w• Bij slecht en mooi weer

is het genieten van

zee en zonsondergang.

U GPOÊfl Probeer ons systeem

^i - gewoon uit. Eten wordt altijd

w& ZorAoatt aan tafel uitgeserveerd.
ér\ Tel.: 5716994

Darts Open 2006
23SeP

tem^uepasaP laya

HET PAKHUIS
de grondleggers Schrijf je nu in voor het 2de stranddarttoernooi

van de Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!
nederlandstalige Que ,

regga e
Snackbar Het Plein • alexander_slag@hotmail.com

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthal

1
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w
rt tw'J méér* Cafisen

op beter werk"
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Wat is uw reden om een

diploma vmbo-t, havo of

vwo te behalen?
Heeft u het idee dit ten emu opleiding götd zou ii|H ? Ali invesJsnnfc in uw

tdrriëié ufö-m uw kinderen brtei Ie kunnen hei per» rtHL hurt huilwerk?

Körwdan nflif het fiOC tJ&vi Cülieg*. 2öa*I 't ivör'dj il*öv*idig kunden

vflkY35s*n4n e*n optetding vr*i b<H r havo en vwo vo^g.««i. I«i certificaten per

vih; per deefcik of alivd ledig diploma. En **or he*l b*icheide*i fefrïleïi.

He* (ÖC Nova te ^cg-c bied? prorrHKJp>eel o*idfwJ5 in "rti/wd j'le vakken.

Belcrn^? ^gUtfn aKfïQrnsm* en aïrdrijksfcüidt. maar ook informatica,

rnjnagcmrnr. en nfganisaU*. Ook UWllilMajncfi&hHtid klimt IJ wrbctcrcïi. van

Wrderl»ndï fn Engels tcf «Ifs Turks tfl Arabisch-

Wil! <i m«f we|cm> Kijk op wwwngv«ejllejc.nl/«luötie

öf recm jHijke.brtUcl öp met: w ,_
ROC tiuvSk College in Haarlem ***** NOV éL Collage

PteMunliin 5. T [023J ^i 41 41 ^fc ^ilfllJ | o^ji^, __,„

ROC NOVA COLLEGE MAA£T WEflK VAN OPLEIDINGEN

1, Iets te
| (verjkqpen? fl

Plaats een
Zandkorrel
(zie pagina 8)

Vis eten met goed geweten

S*£
^ '*/A

7»SSE

V're rtrn ih trïkc? en p-irad. Muim kun ten -feKt

mm &4 wfc *fWJ<p4ffcï J_rWf!- Ei^HNp *#W* «»k"
ir-fiIrrrU itl ktnrqnm lal r iirlTcrt Pw riwm lunrcn

•ai kirrram Lnrn mmm. Inh lijn n prwf
•t-" u.r "t 'av rtm p^nel ArtAvMfe refrn rm

Welke?
KEjk op www.gondovis.rvl
rlo4 vnür lafiknr» EÏlhl^ t/larBcnpEurP
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beach & health center

wgves beslaat 1 ia* en. uïei d*i met een OPEN DAG

!

zaïente^ 9 SepCftrrtlWr

tussen 12:00 an 16:00 uur

23*2 T* Zsröraort 023 ST i » SS nfoar*w#u,ïs nl

mas-sage^ ~ groepslessen - oefentherapie
personal training & teaching

&

Hoe goed ben jij in BadrMon?
Bewoog, tra*', sc^ltssc en liltoucincsvttroogen zf\ e*n paar aspsttende ce

BadmlrrtanspDriiaaate'.'e |k maken Bovendien is lel bki qezeli^a cqu; e-i niM

mocili^ omte leen Voy aoirti Jwiiww*S«nlrj«nii(ïiil Zirasii" gowfe, ervaar»

bejeieders. S&wtenwönjcfi irtgedeekJ ei speieri dan <taaï mei tteMen die .e üé

kn?epj35 v*n hEtspd bjbrcngen IdleiïSie? Kom im (vrjblijwrxli naar één van

onze inlMpiroiHten op dondtrdag 7 en H septeTibe'. Jeugd niuf 1 8.15 uü r

Senirirért vahïl 20.15 uur. PJetf inr*"maüe: wnVttÉfldal^artSLnl af. 033 5F2K05.

zmatf' jraif kot
JafKrvoörters Hsppen Mta

Simtiies tiar&ri

TlS4WdK(th*lw*«
^nnerdpit WüflKBntlll.nH

ffcf^Fiiritonc/iib

Korveraportfta^

M a:thê Cra bhendam : 06 22 22 &i 17 - Zandvrort

^** ^HOROSCOOP** •^*

i 21 mrt. - 20 apr.

Zetje rond de 12e schrap voor een

grote omwenteling - het einde of

het begin van iets belangrijks. Wat

speurwerk brengt je de oplossing

van een eeuwige mysterie. Op het

werk moetje een rivaal (M/V) in

de ogen zien.

\f STIER

%J 21 april - 20 mei

"Zij die delen, weten wat genieten

is", wist men al in de Oudheid. Een

smakelijke yup blijkt tussen de

lakens een tegenvaller. Nee, dan

met de eigen bedfluisteraar...Voor

familie-overleg ben jij deze week

tot de tanden gewapend.

K TWEELINGEN
21 mei - 20 juni

Jouw wijsheid helpt een

vriend(in) uit de penarie. Een toe-

vallige ontmoeting leidt tot een

knetterend vuurwerk. Begin vol-

gende week kan een gesprek met

een zeer goede vriend(in) zeer

verhelderend werken.

(Q LEEUW
"fc 23 j uli - 22 aug.

Niet de moed verliezen, nu je doel

zo dichtbij is! Idem dito in de strijd

om een nieuwe vlam. Thuis wacht

na een warm maal een lippen-

schroeiend dessert. Rond volgen-

de week staat de wind gunstig

Voor zakelijke relaties.

V MAAGD
23 aug. - 22 sept.

25 KREEFT

21 juni - 22 juli

Aan het einde van deze week

geen klein hoekje onbespied.

Zéker niet van die handy man,

die (niet slechts) je huis helpt

renoveren. Het zou heel goed

kunnen dat er meer in het vat

zit. Kijk wel goed uitje ooghoe-

ken!

Het najaar inspireert je tot zéér

luchtig kleedgedrag. Een erg ver-

legen tiep ben je kwijt als jij je

mond niet open doet. Met je eigen

lover leidt het uitwisselen van fan-

tasieën tot meer.. ..Ga deze week

ertussen uit!

Ê WEEGSCHAAL
23 sept.- 22 okt.

Je hebt de nieuwe mode al in de

kast hangen. Trek daar alle tact uit

voor dat lekkere slechte ding met

bindingsangst. Wie dat al heeft

overwonnen, swingt zowat de

'echtelijke'sponde uit. Opje werk

krijgt je baas het benauwd van je.

H| SCHORPIOEN
*^L 23 okt. -22 nov.

Trek er even soloop uitom op te

laden. Salsa vervolgens het club-

circuit aan je voeten. Een avond

uit met je partner en zijn maten

kan slecht uitvallen voor je

gemoedrust. Medio deze week

heb je een extra push nodig om
je te bewijzen.

J| BOOGSCHUTTER* 23 nov.- 21 dec.

Begin de week met een grote voor-

jaarsschoonmaak. Wat later heb-

ben singles helaas nog scherven

van hun gebroken hart bijeen te

vegen. Overval je partner met een

onverwacht avontuuronder blote

hemel, Boogschutter.

yk STEENBOK
«#V 22 dec- 20 jan.

Gestrest? Ga bij lieve vrienden in de

watten liggen. Je ontmoet iemand

die aan een héél prille oude vlam

doet denken. Een relatie? Bij een

ruzie benjeje betere helft de baas.

Probeer het snel goed te maken en

er niet lang overte doorzeuren.

WATERMAN
21 jan.- 19 feb.

Voo je het weet ben je de spil van

een eindeloze soap. Een vrolijke

macho brengt het Grote Genieten

- maar geen Eeuwige Trouw. Een

gehate collega laat zich van een

verbazend goede kant zien. In een

ongelijke strijd schiet je een onbe-

kende te hulp.

H VISSEN
20 feb.- 20 mrt.

Laat bij een meevaller voor één

keer je geld onbezorgd rollen.

Troost je met de video van

Gladiator bij ontstentenis van

échte woeste krijgers. Met de

eigen held breken heerlijke nostal-

gische tijden aan.

De tien

De wenkbrauwen mogen
weer volop in het licht

staan de aankomende

winter. De top-tien

producten voor het meest

natuurlijke resultaat.

Rimmel

professional eyebrow

pencil € 4,99

Max Factor

eyebrow pencil € 6,95

Her_me

wenkbrauwgel € 8,95

4. Sisley

eyebrow pencil chestnut

€29,95

5. Sisley Cosmetic

puntenslijper € 14,95

(ofgratis bij eyebrow pencil)

6. Biotherm

design brows precise

lining € 14,50

7. Yves Saint Laurant

Eyebrow Enhancer Duo

€25,50

8. Tweezerman

pincet € 79,00

9. Dior

powder eyebrow pencil

€ 7735

10. Lancaster

Brow Structure shaping

pencil € 75,00

What's

new AND What's

hot!?

Wat moeten we het komende najaar en de

winter gaan dragen in Nederland? Handig is

om te weten wat de nieuwste snufjes, tips en

modes zijn op het gebied van kleding. Leef je uit in de winkels

en neem de volgende ideeën mee als je gaat shoppen.

Kleuren winter

2006/2007
Bruin- en grijstinten nemen in

belangrijkheid toe. Ook bruin-

tinten die naar het geel en

groen gaan zoals goud, oker en

olijfachtige kleuren

zul je veel zien dit

najaar. Groentinten

die naar het blauw

toegaan en blauwtin-

ten die naar het groen

gaan. Verder zijn de

rood-roze en paarstin-

ten veel gezien.

Minder vrouwelijk

De mode wordt iets minder

vrouwelijk. Het kostuum zal je

veel gaan terugzien, al dan niet

met gilet. Je ziet zowel korte

als lange jasjes,

een beetje uni-

formstijl. De broe-

ken worden wat

wijder. De nadruk

blijft op de taille

en ook de ver-

hoogde taille blijft

gezien.

De jas

De capes en poncho's zijn er

weer, of eigenlijk nog steeds.

De jassen worden wat wij-

der, worden soms wel gedra-

gen met ceintuur en zijn al

dan niet afgezet met bont.

Volume
De kragen worden groter, de

mouwen krijgen meervolume.

De mouwen hebben vaak een

3/4 lengte. Daaronder kan een

lange mouw gedragen worden

of, helemaal hip: een lange

handschoen.

Accessoires

De tassen zijn nog steeds

groot. Nieuw zijn de kettingen

als hengsels. Hoeden en pet-

ten zal je zien in allerlei vor-

men en materialen, de cein-

tuur is nog steeds een

belangrijk item. De lange

handschoen is dit seizoen

helemaal in. Vooral in combi-

natie met de 3/4 mouw dus.

Laagjes

Veel laagjes over elkaar. 3/4

mouwen over lange mouwen,

korte jurkjes of rokjes over leg-

gings of broeken, vestjes of

gilets over blouses, enz.

Gebreid

Gebreide truien, vesten of jur-

ken, met ajourpatronen, kabels

of ingebreide patronen.

De jurk

De jurk blijft wel in het beeld.

Zowel korte jurken gecombi-

neerd met leggings als lange

tunieken met daaronder een

broek of legging. Nieuw is de

trui-jurk ofwel de lange trui

tot op de knie, meestal gedra-

gen met een ceintuur en met

een legging, strakke broek of

maillot eronder.

Een Nieuw Filmjaar

Zo ga je een halfjaar niet

naarde bioscoop en zo ga je

ineens twee avonden achter

elkaar. Eigenlijk zou ik veel

vaker moeten gaan (vanwe-

ge mijn studie filmweten-

schappen), maar ja, een dvd

is zo makkelijk. Lekkerthuis

op de bank, pauze wanneer

je wilt. Om naar de wc te

gaan, om even wat eten of

drinken te pakken. Een film

kijken in de bioscoop is

eigenlijk veel echter, je

beleeft een film in plaats van

datje er naar kijkt. Vorige

week heb ik twee totaal ver-

schillende films in twee

totaal verschillende biosco-

pen gezien. De eerste was
The Da Vinci Code in Brink-

ma nn, Haarlem. Goede film,

maarzo'n bezoekaan Brink-

mann bevordert niet het

bioscoopbezoek. Juist het

tegenovergestelde. Wat een

smerige, ongezellige, lelijke

zooi daar. Bij binnenkomst

lijkt het een muffe kelder. De

we's zijn smerig, overal ligt

popcorn op de grond. Als je

hier een keer bent geweest,

kan ik me heel goed voor-

stellen dat je voortaan kiest

voor die dvd thuis op de

bank. Bah. Gelukkig heeft

het tweede bioscoopbezoek

weer het één en ander goed-

gemaakt. Volver, een mooie

Spaanse film, in een filmhuis

in Leiden. Eenvoudig, maar

gezellig en schoon. Boven-

dien gaat mijn voorkeur uit

naar wat kleinere filmhui-

zen, in plaats van de massa-

bioscopen. Het draait om de

film zelf, niet om het half

uur reclame vooraf.

Gelukkig heeft Zandvoort

een nette bioscoop met lek-

kere stoelen. Met af en toe

goede films. Deze week is de

filmclub van Simon van

Collem weer begonnen. Elke

woensdagavond (van sep-

tember tot en met mei)

wordt een 'arthouse' of

'kunstzinnige film' vertoond.

Voor de liefhebber van cul-

tureel verantwoorde films,

zonder reclame! Ik ben blij

dat deze mogelijkheid be-

Zandvoort. Mijn goede voor-

nemens voor het nieuwe

filmjaar: meer kwaliteitfilms

in de bioscoop kijken, en

nooit meer naar Brinkman n.

Stephcwu£s

£>



Van

SCHAIK
l Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 Gj Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

EB
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR -BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

In rustige en kindvriendelijke woonwijk nabij

duinen ligt dit goed onderhouden halfvrijstaand

woonhuis met garage en voor-, zij- en achtertuin

met achterom. Ind. begane grond: entree, hal

toilet, gang met kelderkast, woonkamer (ca.

23m 2

) met open keuken (v.v. gaskookplaat, koel-

kast en afzuigkap) en toegang naar de tuin.

ie et.: overloop, 3 slaapkamer; badkamer met

douche en wastafel; 2e et.: overloop; slaapkamer

met dakkapel; berging. Het pand is v.v. kunststof

kozijnen met isolatieglas. Per direct beschikbaar.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Doctor CA. Gerkestraat 72

><^
In perfecte staat van onderhoud verkerende vrijst.

villa met garage, oprit en tuin op het zuiden. In

2002 is de woning geheel, met gebruikmaking

van luxe en duurzame materialen gerenoveerd,

uitgebouwd en is de kapverdieping verhoogd.

Grondopp. 485 m 2
. Ind. hal; wandcloset; woonkmr

met open haard en zandstenen schouw, zeer riante

woonkeuken met spoeleiland en div. inbouwapp.

ie et.: masterbedroom met riante en luxe badkmr;

2e slaapkmr; kastenwand op overloop (vh sl.k

2e et: 2 slaapkmrs met dakkapel; 2e badkmr.

Vraagprijs € 1.075.000,- k.k.

Cort van der Lindenstraat 2/22

Schitterende 4 kamermaisonnette gesitueerd op

de 3e en 4e verdieping van het statige complex

"Duinzicht" aan de zuidduinen. Lift en eigen

parkeerterrein aanwezig.

Ind. 3e et: hal; toilet; woonkamer met schouw

en balkon, ruime keuken met apparatuur en

inbouwkasten; 4e et: gang; 2e toilet; grote

slaapkamer (4,6x4,151^ met balkon en toegang

tot badkamer met douche en wastafelmeubel;

2e en 3e slaapkamer.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

actieve makelaardij voor slechts o
(zonder voorwaarden)

Burg. Van Alphenstraat 57-6,

Zandvoort

- '

Vraagprijs: € 209.000,

ma

1

: k.k.

De Ruyterstraat 2-8,

Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

4-kamerhoekappartement met 2 balkons

en inpandige berging in de onderbouw;

Modern, sfeervol en goed onderhouden

appartement;

Moderne en functionele keuken v.v. diverse

inbouw/apparatuur;

Lift in gebouw aanwezig;

Parkeren op eigen terrein!!

Woonoppervlakte ca. 95 m 2
(incl. balkons)

Genieten van het mooiste zeezicht van
Scheveningen tot Um uiden!

Schitterend 3 kamer (voorheen 4) hoekappar

tement met moderne open woonkeuken;

De fraaie keuken is v.v. een keramische

koopplaat, vaatwasser, magnetron, etc;

Moderne badkamerv.v. Bruynzeel douche-

opstelling en inbouwspots;

De extra ramen in de zijgevel zorgen voor

veel licht en extra zeezicht;

Tevens garagebox met elektrische deur te

koop voor € 30.000,= k.k.;

Kortom een topappartement die u zal

verassen!

Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Profileer nu van de Polo Optive

Standaard is geen optie meer.

^qS kRLLVIZN
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Ons totale aanbod vindt u op
VJÜT-üML . . ......

www.greevenmakelaaroij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Volkswagen Polo Optive
,2 Motor t? •Vfi'b ph s iwinaHngon

Ic-*iüm1ij 0furMfran$n0oUiQ m* itshViuioMinfiTij
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Lr. € 15.590,00

Accountants kantoor
drs. KG. Huppnlschotcn

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur'£P

Uw l'CitiiTrAfr},-: DC±k;'

Auto Strijder Zandvoort
www.gUpt,1rwlflr-ri

ZMdWKfl. Burg v, AlfJMrriSliaai IQ? T<tf 023 57 ,M45 65

accoünuriLiconcro-le / jaarrekening, * bebsüng adviezen

administratieve dienstverlening management ondersteuning.

ZandvoortPas aanbiedingen nu
ook op internet:

TharhêckEitraat IS * 2042 <iM Zandtaoorr * Tel 57i9i9é
Fax S73 I I9I nccounuirvukRnTQor@huppelschoierv.nl

www.zandvoortpas.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ooit begon het met
de driewielige Messerschmitt

Vrijheid, blijheid. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond al snel

de behoefte naar gemakkelijk en vooral betaalbaar gemotori-

seerd vervoer. Door de wens naar comfort ontstond de

Messerschmitt, een auto net zo duur als een flinke motorfiets.

Het haalbare alternatief voor de fiets was geboren.

Na de tweede wereldoorlog

groeide de behoefte aan goed

gemotoriseerd personenver-

voer. Het enige gangbare alter-

natiefwas de motorfiets, maar

vooral door de wisselende

Nederlandse weersomstan-

digheden verre van ideaal.

Juist dat onberekenbare

klimaat plus de

snel groeiende be-

hoefte naar com-

fort droeg bij aan

de opkomst van

het driewielige

autootje.

De eerste Messer-

schmitt werd aan

het Nederlandse

publiekgetoond in

1953. Het autootje

voldeed aan alle

wensen van die

na-oorlogse jaren:

beschuttingtegen

het weer, betaal-

bare aanschaf- en

verbruikskosten en een per-

soonlijkvervoermiddel. Er was

plaats voor twee volwassenen:

de bestuurder op de voorste

stoel en de passagier op het

achterbankje. De aanschafprijs

van slechts 2.100 Duitse mar-

ken en lag daarmee niet veel

boven die van een flinke

motorfiets. Fritz Fend, een

vliegtuigconstructeur, ont-

wierp een aërodynamische,

volledig overdekte driewieler.

De ingenieur was tijdens de

oorlog werkzaam bij vliegtuig-

bouwer Willy Messerschmitt

De overdekte driewieler was een goed alternatief voor

de motorfiets

en verantwoordelijk voor de

jachtvliegtuigen die er gepro-

duceerd werden. Door die ach-

tergrond van de ontwerper leek

het autootje misschien zo op

een vliegtuig zonder vleugels.

Fend had geluk, een vereniging

voor de belangen van oorlogs-

invaliden zag er wel wat in.

Vooral toen een vergelijkings-

test met een rolstoel zeer gun-

stig uitviel.

De ontwerper noemde zijn con-

structie'Kabinenroller'. In het

Nederlands zou het zoiets bete-

kenen als scooter met een cabi-

ne. Het geheel had iets weg van

een vliegtuigcockpit doordat de

stoelen achter elkaar geplaatst

waren. Het gevalletje werd ooit

omschreven als: 'meer een

vliegtuig dan een scooter, meer

auto dan vliegtuig, meer scoo-

ter dan auto'. Autobladen

beschreven de unieke creatie als

een dwergauto. Het chassis

bestond uit een bui-

zenframe in een zelf-

dragende stalen

'badkuip'. Deze'bad-

kuip' was aan de

voorkant laag, het-

geen een gemakke-

lijke instap oplever-

de, en hoog aan de

achterkant. Door het

midden liep een

soort ruggengraat

met verstevigingen.

Het doorzichtige

deksel van de bad-

kuip scharnierde

zijwaarts om de

passagier in te laten

stappen.

De Messerschmitt was een

unieke creatie van een waar

genie. Het autootje paste

helemaal in die tijd en zal

bij menigeen nostalgische

gevoelens oproepen.
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Nostalgie:

De eerste tv-uitzending

'De Toverspiegel'. De titel van het eerste televisiedrama dat op

2 oktober 1951 door de Nederlandse Televisie Stichting werd uit-

gezonden. Het was een bijzondere uitzending, want het was de

eerste keer dat Nederland kon kennismaken met de toverspie-

gel die televisie heette.

Een handjevol Nederlanders

heeft voor dit experiment op 2

oktober 1951 een ontvangtoe-

stel. Het grote publiek maakt

met het medium televisie ken-

nis via de kranten die bol staan

van de voors en tegens van de

opkomende televisie. De eerste

uitzending wordt namens de

regering geopend door Zijne

Eminentie Mr. J.M.L.Th.Cals van

het Ministerie van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen

(OK&W). De staatssecretaris

roemt het "Het nieuwe wonder

van menselijk vernuft." Toch

klinkt voor de zwart-wit came-

ra's een bezorgde ondertoon

door:"Het leven wordt meeren

meer beheerst door de tech-

niek, niet alleen tijdens het

arbeidsproces, doch ook en zélfs

in de recreatie. De regering is

zich ten hoogste bewust van

haar verantwoordelijkheid in

deze...."

"Televisie is zenuwen", weet

Jeanne Roos.televisie-omroep-

ster van het eerste uur, nog van

die eerste uitzending. "Van de

zenuwen was ik een uur te

vroeg, het was heet in de stu-

dio en schel van het licht. Het

programma werd verzorgd

door de 'Nederlandse Televisie

Stichting' (NTS) en duurde bij

elkaar 90 zenuwslopende

minuten". In het eerste filmpje

wordt aandacht besteed aan de

nyiiiii
- .- fc . * .

.

start van de Deense televisie,

die op dezelfde dag de lucht

ingaat. Gevolgd door een film-

pje van de Rijksvoorlichtings-

dienst over het gieten van een

carillon. Daarna een lezing van

hoogleraar Prof. Dr. Ing. N.A.

Halbertsma over het thema
'De leek en de televisie'. Wat
later vast gebruik zou worden

bij de NTS is het volgende pro-

gramma-onderdeel: een tien

minuten durende pauze. Het

programma gaat verder met
het tv-spel 'De Toverspiegel'.

Het televisiespel is geschreven

door Willy van Hemert, Peter

Koenen EvertWerkman. Onder

de toneelspelers en -speelsters

van dit eerste officiële drama

op de NTS zijn klinkende

namen als Louis Bouwmeester,

Albertvan Dalsum, Ank van

der Moer en Hetty Blok.

Het Utrechts Dagblad schreef

na de uitzending:"We keken

naar de toverspiegel die tele-

visie heet. En die net als de

toverspiegel waar we in onze

jeugd van droomden, zó duur

is dat je voorlopig nog een

prins of een prinses moet zijn

om er één te kunnen kopen."

Bron: Nederlands

Audiovisueel Archief

Beeldenexpositie bewijst vitaliteit ouderen

Allen zijn van vóór 1940. Toch bruisen de 12 kunstenaars nog

van kunstzinnige activiteit. Veertig beelden van hun hand wor-

den getoond in het park van het voormalig buitenhuis

Akerendam, vlakbij NS station Beverwijk. Het park is voor het

publiek toegankelijk tot en met 29 oktober 2006.

'Het is tijd om te oogsten'. De

titel van deze bijzondere expo-

sitie slaat op zowel de 90ste

verjaardag van de organiseren-

de Stichting Sluyterman van

Loo als op de leeftijd van de

beeldende kunstenaars. De

beelden maken duidelijk dat

hun makers iets van het leven

blijven maken ondanks de

belemmeringen van het ouder

worden.

De veertig sculpturen van hun

hand hebben in de tuin een

plek gekregen alsof ze met de

omgeving versmolten zijn. Het

van oorsprong zeventiende-

eeuwse park is normaal niet

voor publiek geopend. De rus-

tieke omgeving plus de leeftijd

van de deelnemende kunste-

naars voegen iets extra's toe.

Een dimensie van vrijheid en

autonomie, ongehinderd door

ambitie, druk van buiten. De

tuin wordt door de beelden

helemaal een oase van rust en

ruimte. De kunstenaars verte-

genwoordigen verschillende

richtingen in de Nederlandse

beeldhouwkunst van na 1950.

Er staan beelden van klinken-

de namen als Ca rel Kneulman,

Shinkichi Tajiri, Loes van der

Horst en Ca rel Visser.

De Stichting bestaat dit jaar

90 jaar. Het charitatief fonds

ondersteunt projecten die zich

richten op het welzijn van

ouderen in Nederland. De

Stichting is in 1916 opgericht

door mej. H.F. Sluyterman van

Loo, met als doel het huisves-

ten van 'bejaarde ongehuwde
dames' in haar ouderlijk

huis: de zeventiende-eeuwse

buitenplaats Akerendam in

Beverwijk. Het 90-jarig be-

staan van de stichting wordt

gevierd met deze tentoonstel-

lingen een begeleidende boek.

De samenstelling van de ten-

toonstelling is verzorgd door

kunsthistoricus Robert de Haas

en gastconservator Paul van

Vliet.

Gelijktijdig verschijnt ook een

boek, waarin interviews van

gastconservator Paul van Vliet

met de exposanten worden

opgenomen. De interviews

bewijzen dat 'ouder worden'de

vitaliteit niet hoeft aan te tas-

ten. De (tijdelijke) beeldentuin

ligt aan de Velserweg

20 in Beverwijk en is geopend

tot 29 oktober 2006, van

dinsdagt/m zondagvan 11.00

tot 17.00 uur

Cfa £>
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Hogeweg 46 Zandvoort

Luxueus kleinschalig appartementencomplex

bestaande uit 4 appartementen met parkeerplaats op privéterrein

Twee dubbele inpandige parkeergarages

vanaf € 50.000,- v.o.n.

Prijzen vanaf € 350.000,- v.o.n.

De oppervlakten variëren van 100 tot 120 m :

(exclusief berging en terras/balkon)

Uitgebreide brochure op aanvraag

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96 NVM
www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

Ringrace
bij

Zandvoortse
redding -

brigade
Zaterdag 26 augustus

vond voor de Noord post

van de Zandvoortse

Reddingsbrigade de

Ringrace 2006 plaats.

Aan het eind van de

middag verschenen 19

ploegen aan de start

voor een wedstrijd

die meetelde voor het

Nederlands kampioen-

schap vletroeien.

Onder goede weersom-

standigheden, droog, een

zonnetje en weinig wind,

kon rond vier uur de eer-

ste groep starten. In die

race eindigden de heren

van IJsselstein 1 als

eerste, vlak voor de

heren van IJsselstein 2. In

de tweede groep ging

lange tijd de boot van

Zandvoort 1 aan de

leiding, maar in het

tweede gedeelte van

de wedstrijd schoof

's Gravenzande net

voorbij waardoor zij

winnaar in de tweede

groep werden. In het

eindklassement voor de

heren greep Zandvoort

eveneens net naast een

podium plaats.

Bij de dames en jeugd

deden minder ploegen

mee. Bij de dames won
's Gravenzande gemak-

kelijk en bij de Jeugd

roeide alleen de ploeg

van Zandvoort.

Autosport

DTM weekend toch met Jeroen Bleekemolen
Het had zo mooi kunnen zijn. Dat had Colin Kolles eigenaar van

het Futurecom team kunnen bedenken, voordat hij Jeroen

Bleekemolen aan de kant had gezet. Waar de Aerdenhoutenaar

meteen podiumplek wist te eindigen in de Porsche Carrera Cup,

daar stond het Futurecom team met lege handen.

Het was nog knullig ook

omdat de teamgenoten

Vanina Ickxen de opvolger van

Bleekemolen.de Deen Nicolas

Kiesa, elkaar bij het ingaan van

de Audi S bocht raakten. Een

slechtere reclame was niet

denkbaar, want zowel Ickxals

Kiesa reden in een Audi. De

mensen van Audi waren er

zelfs getuige van hoe de beide

rijders van hetzelfde team
elkaar elimineerden voor een

de VW ADAC Polo Cup. Het liep

ietwat anders voor de

Zandvoorter. In een actie om
de Duitser Constatin Dressler

te passeren in het Scheivlak

verloor Kalff bijna de controle

over de auto en wist hij met

het nodige kunst en vliegwerk

de auto in de race houden. "Ik

wilde Dressler in het Scheivlak

passeren, maar ik remde te

laat. De auto brak uit, waarna

ik in het grind terechtkwam. Ik

fatsoenlijke uitslag. Ickxviel uit kijk verder met een goed

en Kiesa reed een kansloze

wedstrijd.

DTM
Hoofd race van het mooie pro-

gramma was uiteraard de

DTM. De Brit Ja mie Green was

gevoel op de race terug. Het

was een leuke wedstrijd, met

veel uitremmen en verdedigen.

Ik heb echt gelachen tijdens de

race, zo had ik het naar mijn

zin", aldus Kalff. Er waren zelfs

toeschouwers die meenden

Berg en vader Michael samen

met zoon Jeroen Bleekemolen.

De laatste mocht van een vier-

de plek vertrekken. Voor de

jonge Bleekemolen stonden de

Britten Richard Westbrook en

Chris Mamerow en de

Oostenrijker Richard Lietz. De

start was prima maar

Bleekemolen junior moest de

derde plek toch weer snel

afstaan. De slotfase was dui-

delijk wel voor Jeroen

Bleekemolen die niet meer bij

Westbrook kon komen en uit-

eindelijk tweede werd. Achter

Bleekemolen werd UweAlzen

derde. Alzen was in 2001 de

allereerste winnaar van de

DTM uitgave op Zandvoort.

Formule 3

In de Formule 3 reden drie

Nederlanders mee. Naast

Giedovan derGarde,die in de

eerste race nog tweede werd

achter teamgenoot Di Resta,

kwamen ook Dominick

de snelste, direct gevolgd door dat Kalff bij dat uitstapje zat Muermansen Recard o Bruins

maar liefst vier Audi rijders, te zwaaien naar het publiek.

onder wie de latere winnaar

Tom Kristensen. De Deen eiste

bij de tweede stop de hoofdrol

op omdat hij te vroeg weg
reed. Met tank en al reed

Kristensen de baan weerop.

De Zandvoorter was de abso-

lute smaakmaker van de race,

dat ongetwijfeld met de natte

baan te maken had. Kalff wist

hoe hij de lijnen moest rijden.

in actie voor het Van

Amersfoort RacingTeam. Het

Nederlandse team rijdt nor-

maal gesproken in de Duitse

Formule 3 kampioenschap,

maar maakte voor dit week-

end een uitzondering. In de

tweede race was het Charlie

De race werd gewonnen door

Als een verbrandingraket van JimmyJohansson die in de eer-

een Space Shuttle vloog de ste race op zaterdag de titel al Kim ba II die de race won voor

tank er voor deTarzanbocht af veilig stelde. Tweede werd Sebastian Vettel en Kazuki

en kon Kristensen zijn weg Nicolas Kentenich en derde de Nakajima. De tweede race

eerder genoemde Constatin

Dressler.

voortzetten. De Deen was suc-

cesvol, want hij won de race

voor klassementsleider Bernd

Schneider en Martin Tom czyk.

Schneider reed een race zoals

hij dat ook deed in 2003, toen

hij van achter uit tweede werd

achter toenmalige winnaar

Christijan Albers. Deze race

was minder indrukwekkend

omdat Schneider iets verder

naar voren stond, maar de

Duitser dwong wel respect af

bij het publiek omdat de race

met kleine en grote incidenten

werd afgewisseld. Met de

tweede plaats in deze DTM
race blijft Schneider zijn con-

currenten, de Canadees Bruno

Spengler en de uiteindelijke

winnaarTom Kristensen, voor

in het kampioenschap.

Polo Cup
Allard Kalff ging voor een podi-

umplek in de tweede race van

Porsche Cup
Een andere belangrijke race

was zoals gezegd de Porsche

Carrera Cup, waarbij een flink

aantal Nederlanders meedeed.

Zo waren er Pat riek Huisman,

Menno Kuus, Ro bert van den

werd bepaald door de keuze

van de banden. Bij het vertrek

leken de rijders met de

regenbanden in het voordeel.

Onder deze groep rijders ook

Van der Garde. De andere

Nederlanders Muermans en

Bruins reden met slicks en die

bleken de beste keuze te

hebben gemaakt.

Hockey

Hockeydames gaan door!
Het damesteam van de Zandvoortsche Hockey Club begint

komende zondag aan het seizoen 2006/2007 met een uitwed-

strijd tegen Magnus in Schagen.

Het heeft er enige tijd naar

uitgezien dat de dames zich

net als het herenteam zou

moeten terugtrekken uit de

competitie omdat er onvol-

doende speelsters beschikbaar

waren. Spelen is toch mogelijk

geworden door de komst van

een aantal speelsters van bui-

ten af en een aantal jeugd-

speelster die zich bereid heb-

ben verklaard in het eerste

damesteam mee te spelen.

De eerste volgende thuiswed-

strijd is zondag 17 september

om 12.45 uur tegen Saxen burg

uit Haarlem. De Zandvoortse

dames zijn ingedeeld in de

4e klasse D met Alkemade,

Berkel Roderijs, FIT, Haarlem,

Kikkers, Magnus, Saxenburg,

Spijkenisse en Tempo'34

(Rotterdam).

SOFTBAL

Fors verlies gehavende
ZSC softballers

Een met een aantal invallers spelend ZSC-herensoftbalteam

heeft de uitwedstijd tegen Vennep Flyrers 2 met 16-6 verloren.

De Zandvoorters hebben de gehele wedstrijd tegen een achter-

stand moeten aankijken.

Toch kwam ZSC in de eerste

inning op een 0-1 voor-

sprongdoor Ben de Jong, die

na een infieldhit door Jan

Piet Paap en Han van Soest

over de thuisplaat geholpen

werd. In de gelijkmakende

inning maakte de thuisclub

direct duidelijk de overwin-

ning in eigen huis te willen

houden. Pitcher Han van

Soest moest zeven honksla-

gen laten passeren, wat de

Vennepers een 7-1 voor-

sprong opleverde.

In de 2e en 3e inning snoep-

te ZSC drie punten van de

achterstand af door runs van

Ruud Bijl en Danny van

Soest. In de 3e inning kwam
ook Hans Rijnders, die met
een slaggemiddeld van

1.000 (3 uit 3) uitstekend op

dreef was, nog over de thuis-

plaat, 7-4. In de gelijkmaken-

de 3e slagbeu rt liep Vennep

Flyrers uit naar 11-4. In de 4e

en 5e inning scoorde de

thuisclub opnieuw waardoor

de stand op 15-5 kwam. In

de 6e en laatste inning

scoorde beide teams nog

één keer wat een eindstand

van 16-6 voor de thuisclub

opleverde.

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze adverteer-

ders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles

wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de

krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk BI u ijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Del Mar, Café Restaurant

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

Het Plein

IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap

Laurel & Hardy

Meijershof, Restaurant

Monuta

Nova College

Pluspunt

Take Five

Trade Ard Automobielen

Van Schaik, makelaar

Versteege's IJzerhandel

Vista Vastgoed

Waves Beach & Health center

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

Zmash! Badmintonclub

Strandpagina

6 Que Pasa

9 ClubMaritime

18 Thalassa

20 Strandpaviljoen Jeroen

23 Club Nautique
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Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

29 augustus en de verdere in week 35 door het

college genomen besluiten zijn 5 september vastge-

steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie

en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 september 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.

Bekendmaking Toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-

tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor

zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft hebben

besloten om de ambtenaren, zoals bekend bij de per-

soneelsadministratie van de HKD/GGD te Haarlem, te

weten, H.F.C. Bol en H. Baltus, aan te wijzen als toe-

zichthouders voor de Woningwet en de bij of krach-

tens deze wet gegeven voorschriften. Dit besluit treedt

in werking één dag na bekendmaking daarvan in deze

krant.

Collegeplan 2006 - 2010 vastgesteld

In de vergadering van 29 augustus 2006 heeft het col-

legevan burgemeesteren wethouders het Collegeplan

2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college

de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -

20io.Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie

en op de website van de gemeente (onderdeel Nota's,

rapporten, plannen).

Intrekking

In verband met een nader onderzoek heeft het colle-

ge besloten de d.d.17 augustus 2006 gepubliceerde

"Toetsingscriteria voor het verlenen van een vrijstel-

ling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening voor een bedrijfswoning" in te

trekken.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Strandweg 1, plaatsen terrasoverkapping, ingeko-

men 24 augustus 20o6,20o6-i56Rv ie fase.

- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, ingekomen

24 augustus 2006, 2006-157RV.

- Voltastraat ia, plaatsen carport, ingekomen 28

augustus 20o6,20o6-i58Lv.

- Kosterstraat 13a, bouwen woning, ingekomen

31 augustus 2006, 2006-159RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen

daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar

indienen.

Bekendmakingen

Artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij

naar aanleiding van het verzoek van woningbouwver-

eniging EMM d.d. 26 april 2006 het Uitwerkingsplan

ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe-

ve van het bouwplan voor de Locatie De Duinroos aan

de Flemingstraat 180 hebben vastgesteld. Het uitwer-

kingspan is gebaseerd op artikel 9 van bestemmings-

plan Nieuw Noord. Het Uitwerkingsplan maakt het

mogelijk om op de locatie maximaal 60 woningen,

een kinderdagverblijf en een halfverdiepte parkeer-

garage te realiseren.

Het Uitwerkingsplan, bestaande uit een plankaart,

toelichting en voorschriften ligt met ingang van 8 sep-

tember gedurende zes we ken tijdens de openings-

tijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis

(ingang Swalüestraat) te Zandvoort. Gedurende de

termijn van de terinzageligging kunnen belang-

hebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun ziens-

wijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen

kenbaar gemaakt te worden bij het college van

burgemeester en wethouders van Zandvoort (Postbus

2, 2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar

maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen

telefonisch (023-5740100) een afspraak met
mw. E. Fennema (juridisch) of mevrouw Koenes (ste-

denbouwkundig), afdeling Ontwikkeling en Beheer,

worden gemaakt.

Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend

dat zij tevens voornemens zijn om naar aanleiding van

het verzoek van woningbouwvereniging EMM d.d. 19

juli 2006 naast het Uitwerkingsplan 'binnenplanse

vrijstelling' ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

te verlenen voor:

- het realiseren van 94 parkeerplaatsen op eigen ter-

rein zoals aangegeven op de bij het verzoek beho-

rende bouwtekeningen van hetvoorlopig ontwerp;

- het realiseren van een hekwerk met een hoogte van

1,20 meter in plaats van 1,00 meter zoals aangege-

ven op bij het verzoek behorende tekening kenmerk

RO/SK 18/05/06.

De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met bijbehorende

stukken liggen met ingang van 8 september geduren-

de zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij

de centrale balie in het raadhuis (ingang Swalüestraat)

te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzage-

ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel

mondeling hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk

dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij

het college van burgemeester en wethouders van

Zandvoort (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het

mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedu-

rende werkdagen telefonisch (023-5740100) een

afspraak met mw. E. Fennema (juridisch) of mevrouw

Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling

en Beheer, worden gemaakt.

Vrijstelling

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-

stelling te verlenen voor het:

- veranderen van het entreegebied en het renoveren

van de gevels op het perceel Keestomstraat 25 t/m

147 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-

139RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 08 sep-

tember 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-

vraag 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.

Kapvergunning verleend

- Kostverlo ren straat 110, 1 dennenboom, verleend 7

september 2006.

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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van

de rechtbank dat in een voorlopige voorziening

heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt

u een verzoek om voorlopige voorziening indienen

bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een

dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van

een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen

van een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Ampèrestraat 14, gedeeltelijk veranderen bedrijfs-

ruimte in bedrijfswoning, verzonden 31 augustus

2006, 2006-075RV.

- Boulevard Paulus Loot 19, verbouwen restaurant,

verzonden 01 september 2006.

Evenementenvergunningen verleend

Hierbij maakt de burgemeester bekend dat hij op grond

van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke

Verordening Zandvoort 2005 (hierna APV) een evene-

mentenvergunning heeft verleend voor het houden

van een aantal evenementen een kunststof 'alu-pavil-

joen' op het Badhuisplein op 27 september en 29 sep-

tember tot en met 2 oktober 2006 ten behoeve van

het AlGP-weekend en het 30 jarig bestaan van Holland

Casino. Aan de vergunning zijn voorschriften en beper-

kingen verbonden (verzenddatum 24 augustus 2006).

Daarnaast heeft het college ontheffing verleend op

grond van artikel 4.1.5 van de APV voor het inwerking

hebben voor het in werking hebben van toestellen of

geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een

zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens

voorde omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op

het Badhuisplein op bovengenoemde data. Aan de ont-

heffing zijn geluidsvoorschriften verbonden, (verzend-

datum 24 augustus 2006).

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-

hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes

weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen. De datum van bekendmaking is de

verzenddatum van devergunning. Indien hetgeenver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de

werking van het besluit waartegen het is gericht. In

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-

ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het

bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor

evenementen, vertoningen op of aan de weg, het hou-

den van optochten, snuffelmarkten, verruiming slui-

tingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speel-

automaten, dient u uw bezwaarschrift aan de

burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

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

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Voetbal zaterdag

HCSC weer te sterk voor

zaterdagvoetballers
Het Den Helderse HCSC

was zaterdag te sterk voor

SV Zandvoort. Alhoewel in

de slotfase onze plaatsge-

noten dichtbij een gelijk-

spel waren, gingen ze toch

met een 3-2 nederlaag

terug naar huis.
Mislukte Zandvoortse aanval

Zandvoort werd vanaf het doen. Echter toen Schmidt in

begin door hun gastheren de 51e minuut onder de bal

onder druk gezet. Bas doorhaalde, kon Robert zijn

Lemmens ging in de achtste derde doelpunt aantekenen en

minuut in de fout waardoor was in feite de wedstrijd

Malvin Robert onhoudbaar gespeeld,

voor keeper Jorrit Schmidt het

net deed bollen. Nog voor rust Toch kwam Zandvoort in de

zou de achterstand voor slotfase dichterbij. Allereerst

Zandvoort verdubbeld worden, was het Ferry Boom die via een

Het was Kalvin Robert die zijn mooie slalom door de Helderse

directe verdediger zijn hielen verdediging het leed enigszins

liet zien en zijn broer Malvin kon verzachten, 3-1. Zandvoort

strak aanspeelde met de 2-0 rook dat het misschien toch

als gevolg. nog voor een stunt kon zorgen.

Het was dan ook invaller

Na rust viel Tjeerd Ariesen in Vincent Hompes die een

op de linksachter plaats, teruggelegde bal tot doelpunt

Hierdoor kon de aanval via die promoveerde, 3-2. Het zou het

vleugel wat meer geïnitieerd laatste wapenfeit zijn.

worden en kon Zandvoort over Komende zaterdag komt het

twee flanken gaan proberen Edamse EVC op visite. Deze

wat aan de achterstand te wedstrijd begint om 14.30 uur.

Voetbal zondag

SV Zandvoort zondag verrast vriend en vijand

In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen

heeft het zondagelftal van SV Zandvoort vriend en vijand ver-

rast.Werd vorig seizoen nog met 7-1 en 4-0 het onderspit gedol-

ven tegen Bloemendaal, nu namen de Zandvoorters revanche

door de favoriet voor de titel met 3-1 te verslaan en dat was nog

terecht ook.

De dwars over het veld staan-

de stormachtige wind zorgde

er voor dat goed voetbal vrij-

wel niet mogelijk was.

Zandvoort werd meteen in de

verdediging gedrukt en doel-

man Edward de Jonge Urbach

redde een paar keer uitste-

kend. Bloemendaal werd in het

offensief gesteund daar de

straffe wind, maar de lange bal

die gehanteerd werd, leverde

verder weinig verrassends

op. Nee, dan deden de

Zandvoorters het beter.Aan de

inzet ontbrak het al niet, maar

de uitvallen werden zeer geraf-

fineerd opgezet. De bal ging

van speler naar medespeleren

Faisel Rikkers had de

Zandvoorters al vroeg op voor-

sprong kunnen zetten, doch de

bal rolde naast het doel.

De badgasten werden steeds

gevaarlijker met de snelle aan-

vallen en een minuut voor het

rustsignaal legde Rikkers, na

uitstekend samenspel met

Michael Kuijl, de bal in het

doel, 0-1. Dat leek de ruststand

te gaan worden maar de

scheidsrechter had er kenne-

lijkzin inent rokervijf minu-

ten bij wegens speloponthoud.

Dat kwam Zandvoort goed uit

want plotseling snelde Kuijl

door de B loe men daalse defen-

sie en zette een 2-0 voor-

sprong op het scorebord.

Dat leek een geruststellende

tussenstand te zijn. Doch na

een minuut legde de soms
warrig leidende scheidsrech-

ter de bal op de stip. De

Zandvoortse aanwinst Aron

Kuilder, die overigens sterk

speelde, duwde zijn tegenstan-

der licht en daarin zag de refe-

ree een strafschop. De bal werd

onberispelijk achter De Jonge

Urbach geknald. De supporters

vreesden het ergste, maar een

minuut later konden zij weer

opgelucht ademhalen. Uit een

vrijetrapvan Ismael El Bakali

wist de uitstekend debuteren-

de Patrickvan derOord de bal

in het doel te glijden, 3-1.

Zandvoort zat op rozen en

moest de wedstrijd gewoon
zien uitte spelen. Bloemendaal

drong wel sterk aan en

ondanks enige hachelijk

momenten in het Zandvoortse

doelgebied werden erweinig

kansen weggeven. Jammer
was het dat de scheidsrechter

in de slotfase vele gele kaarten

trok en daar werd Max
Aardewerk de dupe van.

Aardewerk werd geheel vrijge-

speeld en scoorde ook de vier-

de treffer doch de scheidsrech-

ter had al gefloten en kende

hemde tweede gele kaart toe

hetgeen dus rood betekende.

Ondanks dat er vijftien minu-

ten bij de officiële speeltijd

werd getrokken, de leidsman

had een pauze ingelast om de

verhitte gemoederen af te

laten koelen, kwam het team

van trainer-coach Berry

Buytenhek niet meer in de pro-

blemen en werd een knappe

overwinning behaald.
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MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT

• In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden

2-onder-1 kap woning met garage, oprit en achterom

• Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard en

toegang naar de zonnige achtertuin

• Ruime openkeuken (Siematic) v.v. apparatuur

• 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 120 m2

,
perceelopp. 255 m 2

Vraagprijs: € 499.000,-

STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

Karakteristieke ruime 3-kamerbovenwoning

Geheel gerenoveerd en v.v. hoge plafonds,

paneeldeuren en hoge plafonds

Moderne keuken en moderne badkamer.

Royaal dakterras van ca. 30 m2

Een appartement om zo te betrekken!

Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 2 19.000,-

TOLLENSSTRAAT 57 ZANDVOORT

Rustig gelegen, goed onderhouden hoekwoning met

zonnige achtertuin, achterom en parkeerplaats.

Woonkamer met open keuken v.v. diverse apparatuur,

4 slaapkamers en moderne badkamer.

• Vrij uitzicht aan de voorzijde

V.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 1 10 m 2
, inhoud ca. 345 m 3

Vraagprijs: € 309.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

ZEESTRAAT 46 "DE KIPPETRAP" ZANDVOORT

• Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca

keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

• Souterrainwoning met eigen entree en ruime

bovenwoning (verhuurde staat) met eigen opgang
• Dit goedlopende bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat

• Pand beschikt over een volledige horecavergunning

• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m 2

Vraagprijs: € 695.000,- (incl. goodwill en inventaris)

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KOSTVERLORENSTRAAT 42 ZANDVOORT

• In het groene hart gelegen, karakteristieke en uitstekend

onderhouden woning
• Fraai aangelegde ca. 23 m diepe achtertuin op het

zuiden met achterom en oprit voor ca. 2 auto's

• De woning is smaakvol gerenoveerd in 1999 met

behoud van authentieke details en is zo te betrekken

• Woonopp. ca. 1 10 m 2
,
perceelopp. 217 m 2

Vraagprijs: € 409.000,-

PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

• Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden

3 kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp

• Moderne keuken en moderne badkamer
• V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

• In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe

vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

• Het pand is onder architectuur gebouwd
• Complete B&0 installatie door gehele pand
• Totaal voorzien van dubbele beglazing

• Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair

• Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-
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Op zaterdag 9 september was

iedereen welkom bij Stichting

Pluspunt Zandvoort om het

cursusaanbod te bekijken.

Pluspunt is dé welzijnsor-

ganisatie van Zandvoort die

zich inzet voor alle inwoners.

Voor elke leeftijdscategorie

was er een keur aan activite

ten die op de open dag wer-

den getoond.

door Nel Kerkman

Op het voorplein stond een

groot springkussen waar de

kinderen zich lekker konden

uitleven. Binnenkomend in

het gebouw werd men ver-

welkomd door een heer-

lijke pannenkoekengeur. In

de grote zaal waren diverse

tafels neergezet met infor-

matie over de verschillende

cursussen.

Verscheidenheid aan
cursussen

Met vragen kon men terecht

bij de docenten en op bepaal-

de tijdstippen kon men zelfs

meedoen met de proeflessen.

De Mannetjes

Orgel jaar

weg uit kerk

Hilly Jansen verzorgt een proefles mozaïeken

Er is zo een verscheidenheid Voor iedereen

'Er zal een toontje lager

moeten worden gezongen

aan het Kerkplein'

aan cursussen dat het onmo-
gelijk is om ze allemaal te be-

noemen. Er zijn veel nieuwe

activiteiten op creatief ge-

bied: Afrikaanse dans met live

percussie, Afrikaans schilde-

ren op een beker of op een ka-

toenen sjaal, sieraden maken,

landschapschilderen, sch rijf-

maat, stijldansen, techniek

in en om het huis, authen-

tiek spreken, theatersport en

poppentheater. Voor de jeugd

is er onder andere huiswerk-

begeleiding, muziekmiddag,

regenboog voor de kleintjes,

stijldansen voor junioren, te-

kenen en schilderen. Buiten

het normale aanbod is er een

nieuwe cursus: bewust om-

gaan met faalangst.

Tevens is de expositieruimte

een aanwinst, daar kunnen

kunstenaars en cursisten

hun kunstwerken ophangen.

Tijdens de open dag werd

de fototentoonstelling van

Onno van Middelkoop door

Renz Koning, sociaal cultureel

werker bij PlusPunt, geopend.

Zoals gezegd is Pluspunt er

voor iedereen en het bete-

kent dat er niet alleen cursus-

sen zijn maar ook een eetcafé,

een open eettafel, tafeltje

dekje, inloopactiviteiten, een

leeskring, korendag, rommel-

markten.

WonenPlus
In de lokatie in het centrum

is Loket Zandvoort te vinden.

Daargeeft men informatie en

advies over voorzieningen, in-

stellingen op het gebied van

wonen, welzijn en zorg. Dit

jaar is er een nieuw service-

punt bijgekomen: WonenPlus

Zandvoort. Gehandicapten,

ouderen en chronische zieken

worden met hulp van vrijwilli-

gers bijgestaan om zo plezie-

rig mogelijkte kunnen blijven

wonen. Als vrijwilliger bepaal

je zelf wanneer je iemand

kunt helpen, als dank ontvang

je een gratis Zandvoort Pas.

Proeflessen

Tijdens de open dag bestond

er de mogelijkheid om mee te

doen aan verschillende proef-

lessen; Theatersport, verhalen

schrijven, peuters in bewe-

ging en authentiek spreken.

Niet elke proefles werd be-

zocht door belangstellenden,

maar bij de les authentiek

communiceren heb ik mee
gedaan. Een ware belevenis,

want niets is moeilijker om
te spreken over het hier en

nu, zowel met één persoon

als met een groep. Jammer
genoeg was de belangstelling

voor de open dag door het

mooie weer minimaal. Voor

de thuisblijvers een goede

tip; bekijk de aangeboden

cursussen op uw gemak
en mochten er vragen zijn

dan kunt u altijd telefonisch

terecht via tel:

5717373 (centrum) of

5717113 (noord).

Mercedes G 300TD Automaat Van
b.j. 1983, 87200km, €16950

nu €1 5.500 MlfflK
WWWTRADE-ARD.NL

X

<®BnooD

Geldig

t/m zondag 17 september

» Zonnekorn heel €1,95

half €1,-
• 5 Muesli bollen €1,50

Hele dag door warm vers

brood uit de oven!

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
ZONNEBRILLEN
25% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 jG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

V£ Wie wordt Zandvoorter& V
van het jaar 2006?

Draag zelf een kandidaat voor!

(zie pagina 3) ^j-^

cna GROERNL
KINANCIAL SKRVICKS

Binnenkort vergaderen de integrale

commissie Raadszaken en de

commissie Planning en Control.

In deze krant de agenda.
Gemeente Zïjndvoort
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De hartelijkheid en belangstelling

na het overlijden van mijn zoon,

onze papa, broer, zwager en oom

Hans Peter Faber

is voor ons een enorme steun geweest.

Wij zijn daar heel dankbaar voor.

Namens ons allen

Leny Faber-van der Eijk

l Colofon * Zandvookise
Courant

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -14482685
Tel & Fax 023 -5732752 Email: joop®
Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 -16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricu m me rwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -43429783 Verspreiding:

Email: letty@ Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties© tussen 14.00 - 18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 -5716 105 of

06 -121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9.250 exemplaren

www.za ndvoortsecou ra nt.nl

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke

V

toestemming van de uitgever.

J

BURGELIJKE STAND

2 SEPTEMBER 2006 - 8 SEPTEMBER 2006

Geboren:

Dana Rosé, dochtervan: Botman, Leo Joannes Anna

Maria en: Boogerd, Annette.

Mette Marit,dochtervan:van Dam,Tomas Floris en:

van Diest, Wilhelmina Elbertje.

Lukas, zoon van: Kol, Dennis en: Koot, Mieke.

Sebastiaan Raymond, zoon van: Visser, Sebastiaan

en: Exel, Denise Epke.

Ondertrouwd:
van der Ploeg, Hendrik Johan en: Schuiten, Anna

Marina Jacoba.

Wals, Albert emVerheijden, Elisabeth Gertruda Maria.

Gehuwd:
van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, Monique.

Westerman, Hendrik Cornelis en: Geurts, Adriana

Antonia Alfons Cornelia.

Doornewaard, Tim emWind, Kim Mi Kyung.

Rouwhorst, Antonius Gerardus Wilhelmus en: te

Groen, Wilhelmina Petronella.

Overleden:

van Ackooij, Elisabeth, oud 89 jaar.

Hoeboer, Petrus Antonius, oud 94 jaar.

Hollenberg,Johanna,oud 93 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 17 SEPTEMBER

HUI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur ds.T.C. Wielsma uit Uithoorn

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. MJ. Smal brugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor E. Peijnenburg

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

Moriuta ? Westerveld en Van Beek 1
u
Hoa'ddoip.

Barntnlm H.
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Waterstanden—*^

Club Nautique ^
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

September Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

Do 14 ^H 04.50 08.59 16.59 21.20

Vr 15 - 05.34 10.09 17.54 22.29

Za 16 ^^| 06.29 11.29 18.48 Hl
Zo 17 00.08 07.59 13.09 20.30 -

Ma 18 01.39 09.39 14.08 21.48 ^H
Di 19 02.49 10.48 15.09 22.59 -

Wo 20 03.28 12.01 15.49 m ^H
Do 21 - 00.00 04.10 13.10 16.29

Rotary deelt prijzen uit

De Zandvoortse afdeling van Rotary International

heeft afgelopen maandagavond de sponsorprijzen

van het Zomer Zotten Festival bekend gemaakt.

De stichting 'De hond kan de was doen' kreeg

€6ooo en de stichting 'Geef Gambia Toekomst'

€4000. Ook mocht voorzitter Maarten van Wamelen

de hoofdprijs van de loterij aan de familie Van de

Weerdhof uitreiken. Zij mogen een mooie reis naar

Engeland maken.

H et Zom e r Zotte n Fest iva I

,

dat afgelopen zomer

zijn 17e editie had, is

een sportief evenement

waarbij deelnemende

bedrijven elkaar in sport

en spel bestrijden. De

opbrengst is voor een

goed doel dat door de

leden van de serviceclub

wordt bepaald. Dit jaar

ging een van de prijzen

naar stichting 'De hond

kan de was doen'. Een

project dat hulphonden

traint voor allerlei klus-

jes in en rond het huis

van gehandicapten. De

subsidie voor deze stich-

ting was weggevallen

en nu kunnen zij van

het Zomer Zotten geld

vooral de nazorg bij kin-

deren met een hand van

de stichtingfinancieren.

De andere stichting,

'GeefGambia Toekomst',

zorgt er voornamelijk

voor dat kansarme

meisjes in Gambia een

leerschool krijgen zodat

zij een vak kunnen leren

en uit kunnen oefenen.

Zo is er nu een project

dat er voor zorgt dat

de meisjes coupeuse

kunnen worden. Ook

zal een gedeelte ge-

bruikt worden om de

tweede bibliotheek in

dat land op poten te

zetten.

Aan het einde dankte

Van Wamelen de spon-

sors die het een en an-

der mogelijk hebben ge-

maakt en sprak de wens

uit dat editie 18 nog

meer zal opleveren.

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Fuif voor de haaien

Zondag 10 september vond bij strandpaviljoen Take Five een

heuse 'Haaifuif' plaats. Het was de feestelijke afsluiting van

de WNF-bewustwordingscampagne 'Kies voor een levende

zee'. Ondanks het mooie weer, was het niet bijster druk op

het strand van Take Five. Maar de kinderen en hun ouders

die er wél waren, werden uitstekend vermaakt door de WNF-

vrijwilligers.

Metz'n allen de zee in voor de haaien

door Stephanie Vork

Tussen 11.00 uur en 16.00

uur waren er verschillende

activiteiten te doen op het

strand. Er speelde een band,

genaamd de DroomBand, die

swingende nummers speelde

van onder andere Kabouter

Plop en K3. Minerva de zee-

meermin ging met de kinde-

ren op de foto. Er waren spel-

letjes te doen, zoals blikjes

werpen en een puzzelroute.

Kinderen konden zich als een

echte haai laten schminken.

Er stonden verkoopkraam-

pjes en informatiekraampjes

op het strand met allerlei

interessante weetjes over de

wereld van de zee, zoals de

'VISwijzer' (welke vis kan je

wel en welke kan je beter niet

kopen of eten). Alles stond in

het teken van de actie'Red de

Cartoon

haai uit het net', als onderdeel

van de WNF-campagne. Op 5

mei waren de Rangers begon-

nen met deze actie. En zeker

niet voor niets. In totaal heb-

ben 12.000 Rangers €574.500

opgehaald voor de haaien!

Zeeduik

Om 16.00 uur was het dan zo

ver. Voor €5 kon je je de hele

dag door inschrijven voor de

Zeeduik. Ongeveer honderd

kinderen hadden zich inge-

schreven, werd er omgeroe-

pen. Er waren er bij de start

iets minder aanwezig. "Klaar

voor de start... AF!" Met z'n al-

len in de zee voor de haaien.

WNF:"Daarmee laten we zien

dat we de haai echt uit het

net willen redden en terug

naar de zee willen brengen,

waar die spannende dieren

thuishoren."

Hans van Pelt

Zandvoorter van het jaar 2006

Net zoals verleden jaar organiseert de Zandvoortse Courant

weer de verkiezing 'Zandvoorter van het jaar'.

Daarbij vragen we tevens de

hulpvan de lezer om op onder-

staande strook aan te geven

wie zijn/haar genomineerde

is. De genomineerde moet wel

aan enkele eisen voldoen: hij/

zij moet woonachtig zijn in

Zandvoort/ Bentveld en moet

het afgelopen jaar iets voor

de Zandvoortse samenleving

betekend hebben of hij/zij

heeft de naam Zandvoort op

positieve wijze buiten de ge-

meentegrenzen gebracht.

Een deskundige jury zal uit

de inzendingen een selectie

maken. De kandidatenlijst

zal vanaf half oktober gepu-

bliceerd worden, waarna alle

Zandvoortse ingezetenen

hun stem kunnen uitbrengen.

Begin januari 2007 zal de jury

de drie kandidaten met de

meeste stemmen bekend ma-

ken. Tijdens een feestavond

zal daarna de Zandvoorter

van 2006 gekozen worden.

U kunt uw kandidaat bekend

maken door onderstaande

strook met uw motivatie,

vóór 15 oktober, ingevuld te

versturen naar;

Jury Zandvoorter van het Jaar,

Hogeweg32,2042G H Za ndvoo rt

of via een e-mail naar jury@

zandvoortsecourant.nl waar-

op ook uw motivatie staat.

De io genomineerden van vorigjaar

p — — — — — — — — — — — — -

Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:

Ad res/Postcode:

Tel:

Mijn keuze voor de
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Adres/Postcode:.

Tel:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Handtekening:

BZandvüortse
1 1 m.\

Volgens mij.

was het weer even wennen
voorde commissieleden. Het

was de eerste commissie-

vergadering na het zomer-

reces en de sfeer in de

raadszaal was gemoedelijk.

Ontspannen zat ik met en-

kele medeburgers op de

publieke tribune even bij

te babbelen. Ook wij had-

den elkaar een poosje niet

gezien. De agendapunten

waren op één na een beetje

saai. Laat nou juist bij dat

ene onderwerp de vonken er

vanaf vliegen. Het ging over

het plaatsen van een viskar

die nog geen vergunning

van het college had ontvan-

gen. Iedereen luisterde geïn-

teresseerd naar de voorzitter

van de standplaatshouders.

Er waren inderdaad een

paar dingen niet goed ge-

gaan. Diverse commissie-

leden vroegen opheldering

aan wethouderTates.

Hij wees met zijn vinger

naar het vorige college,

daar was het fout gegaan

en mede door vakantie en

ziekte van ambtenaren was

de beloofde vergunning

blijven liggen. Dat was voor

menig commissielid olie op

het vuur. Toen begon het

"feest" pas goed. Vooral GBZ
en het CDA wilden ophelde-

ring. Wethouder Tates pro-

beerde op zijn bekende wijze

het nóg eens uit te leggen.

Maar zijn relaas werd door

de voorzitter onderbroken;

het was mooi geweest en

ophouden met dat gekibbel!

De vergadering werd voor

de zoveelste keer geschorst.

Op het hoogtepunt van het

feest verliet Tates kwaad

het raadhuis en kwam niet

meer terug. Iedereen was

verbijsterd en sprak zijn

misnoegen over deze wet-

houder uit. Men vond het

ongepast, onprofessioneel

en kinderachtig. De verga-

dering ging nog met één

agendapunt verder maar

daar had ik geen zin meer in.

Thuisgekomen kwam ik tot

de conclusie dat het eigen-

lijk te gek voor woorden

was om als wethouder zo te

reageren. Het lost niets op.

Het feest heb ik thuis onder

het genot van een glas wijn

verder gevierd. Proost! Op de

feesten die nog gaan komen.

Mei Tterhwuurv
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Jubileum wandeltocht, wandelsport vereniging EMM
organiseert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.

Afstanden: 6, 12, 18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,

Zand voort, Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

400 jaar Nederland-Australië, 'Iron Man Life Saving Event'.

Een Beach Run, Zwemmen en Branding Kanoën.

Natuurlijk zullen de Austral ia n Barbie (BBO) en Backpackers

Party' niet ontbreken. Strandpaviljoen 13, Skyline

Kerkplein concert: Koorconcert

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk (na

afloop collecte voor de restauratie van het unieke Knipscheer

kerkorgel). Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

I
t

17 september 2006
'Rondje Dorp'

23 Tweede stranddarttoernooi,

14.00-19.00 uur, Que Pasa

(strandpaviljoen 6)

}323 Dorpomroepersconcours,

Kerkplein, 12.00-17.00 uur

123-24 Trophy of the Dunes, Circuit Park Zand voort.

Alweer een prachtig programma tijdens de Trophy of the

Dunes op23en 24 september, waarin alle nationale klassen

aan de start verschijnen.

24 Shanty zeeliederenfestival,

diverse optredens door het centrum

\

i

Zondag 17 september

wordt voor de tweede

maal in successie het

jaarlijkse 'Rondje Dorp'

gehouden. Aan dit gezel-

lige evenement doen

maar liefst 13 café's mee,

die met vol enthousias-

me de deelnemers zullen

ontvangen. In elk café

worden leuke spellen

bedacht die de deelne-

mers moeten uitvoeren,

uiteraard onder het

genot van een drankje

en een hapje.

Deelnemers gaan van

café naar café en na elke

voltooide opdracht krijgt

men een stempel. Bij een

volle stempelkaart heeft

men het 'Rondje Dorp'

goed volbracht. Let op: het

gaat niet om de uitslag,

deze dag staat geheel in

het teken van gezellig-

heid.

Grand Café restaurant

Zoekt per direct

horecatorper

Medewerker/ster
bediening

BEN JIJ SERVICE GERICHT,
BEREID HARD TE WERKEN

EN HEB JE ERVARING
NEEM DAN CONTACT OP

CATE NEUT
GRAND CAFÉ ft RESTAURANT
HALTESTRAAT 25 ZANDVOORT

0£3 - 571 37 2£
OB-2S17SS19
Vra&en maar

ccham er öf m.de sruvm

Bij inschrijving krijgt men
tevens een uniek T-s h irt

van dit evenement over-

handigd. Er wordt tussen

13.00 uuren 14.00 uur

gestart in een café naar

keuze. Uiterlijk 18.00 uur

dient men weerterugte

zijn bij het café waar eer-

der werd gestart. Het

wordt ongetwijfeld, net

als vorig jaar, weer een

hele gezellige middag.

Bij de volgende cafés kan

worden ingeschreven:

Williamspub,

Yanks Saloon,

't Lokaal,

Café Alex,

Tapasbar,

Snookerbar,

De Buddy's,

Café Oomstee,

De Klikspaan,

De Lamstrael,

Café Arie Koper,

Laurel & Hardy en

Café Bluys.

Voor meer informatie kan

men contact opnemen
met Ron Brouwer:

5737046 of

06-22067661 of

info@laurelenhardy.nl

Boudewijn's Visservice
hM *** vübt M Uw T*Sdkïttfc

en ^ssp«Mitoten

FjlhT-q £;,''i\ Ues!c'i..Zwrf-LiirTl

Zatlong.Hut. Men*)vn. Hibtl/iiJtv

U vindt üu op 4kf txMJlovard lubpj HqIIand Ciiifia

-an op tal airand I-luid? van Zan<*v*ó«t
<flJ:DÏ3-S730Gas: DS-122MB4-G

Kijk «tor rt4*repntró4injrii*rt«pH'lil|WlMrt

DP ofiie webalt*

LA [ÖNTAHELLA
ptzzeno/ rtetorante Itallano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Krant niet ontvangen?
((H'N.kttl

VOORTS F

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Wethouder weigert verder

te vergaderen

Wethouder Tates (VVD) heeft

vorige week woensdag tijdens

de commissievergadering Pro-

jecten & Thema's, ondanks ver-

zoeken om terug te komen,

geweigerd verder te vergaderen.

Daardoor kon het inspectierap-

port VROM over de bestuurlijke

stand van zaken in Zandvoort

niet behandeld worden.

Commissievoorzitter Fred

Kroonsberg (PvdA) wekte de

wrevel van de wethouder

tijdens het debat over het ver-

strekkken van een standplaats-

vergunning op de Noord-

boulevard aan het visbedrijf

van VVD-raadslid Hans

Drommel. Tates zou, volgens

eigen zeggen, door Kroonsberg

niet in de gelegenheid zijn

gesteld om in tweede termijn

te antwoorden op - naar de

meningvan de bewindsman -

onjuiste opmerkingen van

commssieleden.

Commissievoorzitter

Fred Kroonsberg (PvdA) is

inmiddeis afgetreden

Aftreden

De commssieleden verwonder-

den zich, met uitzondering van

OPZ-er Bruno BoubergWilson,

over het voortijdige vertrek van

de wethouder. Ook VVD-
commssielid Fred Henrion

Verpoorten bleek moeite te

hebben met de houding van

zijn partijgenoot. De hele gang

van zaken heeft in de dagen na

de vergadering geleid tot het

per direct aftreden van

Kroonsberg als commissie-

voorzitter.

Twijfels

De discussie over de stand-

plaatsvergunning spitste zich

toe op de vraag of de wijze

waarop de zaak door het colle-

ge wordt afgehandeld de juis-

te is. Namens het college hield

wethouderTates staande dat

hier sprake was van het voor-

komen van een rechtszaak, die

net als in het verleden bij een

andere zaak de gemeente veel

geld zou kosten. De wethou-

der probeerde duidelijk te

maken dat de ontstane situa-

tie een gevolg is van een toe-

zeggingvan het oude college.

Ook stelde hij niet zelf de

onderhandelingen gevoerd te

hebben, maar dat te hebben

overgelaten aan de huisadvo-

caat Pot & Jonker. Wethouder

Tates had de hulpvan de ju ris-

ten ingeroepen omdat hij de

betrokken ondernemerte goed

kent. Uit de discussie werd dui-

delijk dat het gaat om een

beslissing welke nog door het

college bekrachtigd zou moe-

ten worden. De betreffende

ondernemer heeft echter al

vanaf 1 september de stand-

plaats mogen innemen.

Griffier

Tijdens de discussie werd dui-

delijk dat, met uitzondering

van de VVD en de OPZ, de

meeste fracties vraagtekens

zetten bij de gang van zaken.

Na het abrupte vertrek van de

wethouder werd besloten de

raadsgriffierte vragen de gang

van zaken op papier te zetten,

zodat er een beter beeld zou

ontstaan. Daaruit zal duidelijk

moeten worden hoe de situa-

tie werkelijk in elkaar steekt.

Vorige week woensdag werd

dat niet duidelijk.

Weinig begrip

De vertegenwoordigers van de

meeste politieke partijen - ook

die van Tates' eigen partij de

VVD - toonden weinig begrip

voor de houding van de wet-

houder, waardoor het volgen-

de agendapunt, over het

inspectierapport VROM over

de bestuurlijke stand van

zaken in Zandvoort, moest

komen te vervallen. Alleen

Bruno Bouberg Wilson kon

enig begrip opbrengen voor

Tates, omdat de voorzitter naar

het idee van de OPZ-er ten

onrechte de discussie had

afgebroken.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Feest

Tijdens de Open Monu-
mentendagen (9 en 10 sep-

tember) waren in het hele

land veel monumenten gra-

tis te bezoeken. Diverse

gemeenten hadden het

thema 'Feest' aangegrepen

om er een feestelijk pro-

gramma van te maken. In

Haarlem zetten zo'n 65

monumenten hun deuren

open en er was een leuken

informatief programma.

Onderde noemer'Feest in

Haarlem' was er een wande-

ling op papier gezet langs

locaties die gebruikt worden

en werden voor feesten in

allerlei soorten en maten. In

Zandvoort kon men het

Zandvoorts museum gratis

bezoeken, maar verder was

er geen extra aandacht

geschonken aan hetthema

feest. Daarentegen viel het

grote spandoek aan de gevel

van de Protestantse kerk

dubbel op. In de kerk ston-

den de t rouwzetels te pron-

ken, het oude damasten-

kleed uit 1856 dat vroeger

gebruikt werd tijdens het

avondmaal had men voor-

zichtig uit de mottenballen

gehaald en kon bewonderd

worden. In een vitrine ston-

den de zilveren bekers en

kannen van het avondmaal

tentoongesteld. Er waren

vrijwilligers die een rond-

leiding gaven en over de

historie van de kerk vertel-

den. In totaal maakten op

zaterdag 250 bezoekers

gebruik van de ker-

kelijke monumen-
tendag. Waarom
de gemeente zo

weinig aandacht

besteed aan deze

landelijke monu-
mentendagen is

een raadsel. Zand-

voort heeft toch

genoeg monumen-
ten om trots op te

zijn? Of vindt men
misschien dat er al

genoeg gefeest

wordt in het dorp!

Gemeentelijke

monumenten
De Provinciale commissie

Noord-Holland van de Bond

Heemschut heeft in een brief

aan het college aangegeven

het te betreuren dat

het gemeentebestuur van

Zandvoort subsidies aan

gemeentelijke monumenten
wil stopzetten wegens bezui-

nigingen. De Bond is van

mening dat het in oorlogsja-

ren ernstig beschadigde dorp

Zandvoort en in het bijzon-

der het restant van het vis-

sersdorp alle bescherming

verdient. Bond Heemschut
roept het nieuwe college dan

ook met klem op om de voor-

genomen bezuinigingen

elders te zoeken. Het college

heeft inmiddels een ant-

woord terug gestuurd waar-

in o.a. staat: 'Wat betreft de

financiële bijdragen in

restauraties en onderhoud

aan gemeentelijke monu-
menten zijn er voor eigena-

ren van gemeentelijke monu-

menten andere regelingen

waarop zij een beroep kun-

nen doen (o.a. het provincia-

le cultuurfonds)'. En met dit

antwoord moeten de eige-

naren van een gemeentelijk

monument het maar mee
doen.

Geloof, Hoop en Liefde

De expositie's georganiseerd

door de Lokale Raad van

Kerken zijn op 9 september

succesvol afgerond. Veel

bezoekers waren aangenaam

verrast over het niveau van

de ingeleverde kunstwerken.

Volgend jaar wordt er weer

een expositie georganiseerd

en kunnen kunstenaars uit

Zandvoort en de regio weer

mee doen.

Attractiebesluit

Stuwende kracht om een

skatebaan voor de Zand-

voortse jeugd te realiseren is

raadslid Belinda Cöransson

(VVD). Vanaf juli zet zij zich

daarvoor in. Daarom was ze

erg blij om in augustus van

de gemeente te vernemen

dat er een mobiele skate-

baan naar Zandvoort zou

komen. De vreugde was van

korte duur, want er staat een

zeerteleurstellend berichtje

op Belinda's web-log. De

mobiele skatebaan komt er

niet. De reden: het is in strijd

met het attractiebesluit! Wat

dat betekent? Geen idee. "In

heel Nederland worden er in

gemeenten mobiele skate-

banen geplaatst, maar hier

blijkt het weer niet te kun-

nen. Hier moeten we weer

roomser zijn dan de Paus",

schrijft Belinda. Ondertussen

is er een klein sprankje hoop.

De gemeente gaat geen

mobiele maar een vaste

skatevoorziening realiseren.

Wanneer die komt en waar

de baan wordt geplaatst?

Dat wordt er niet bij verteld.

Laten we met z'n allen

positief blijven, de jeugd

wacht in elk geval al ge-

spannen af.

Ql
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Schrijf je nu in!

Betaal geen inschrijfgeld

en train tot oktober

gratis en onbeperkt!

* Speciale lijdelijke- itop regelingen
* 's Ochtends kinderopvang
* Trainen wanneer je rnaor wilt

* Kind erlessen vanaf 4Jaar
* Ook fitnesslessen in groepsverband
* Een ontspannen en gemoedelijke sfeer

* Speciale iÜ+tes.

7 dagen per week open!
Bei o! fcg™ ky*Gï wxf ™*w iréama/tt.

SCWlMfllTLrTi K&vyriir. * J. von $& Moolecit.'iECKSl 17. 20*1 hc lanc^oort.

INFO: 033-57 \S^^**^*AQ*M#.ri,<»>^±snQf(iijiü
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Politiek Interview met raadslid CDA
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*t Lokaal aas nr Haitmtraat 32

Het eerste rookvrije café

in Zandvoort

is al een week open!

En u bent nog niet geweest!

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

villa
AjVi hef OafÉrum v4h ZüftlvOün, 200 flÜT rtfi hM StlrHtd Hl dfr iMkfiMe 2w:. F
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dorp«Jiwn.

Een kiiö en vooral complete jfwefhing (peneal-dairfen keuken badkamer, leaetrterk etc.) VatuAiet. In Indeling en heuse iai ketftena etc. zijn magotjfc.
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Gert Jan Bluijs

Het CDA staat hem op het lijf

geschreven en hij omschrijft

zichzelf als een persoon die

weet wat hij wil. CDA'er Cert-

Jan Bluijs zit na vier jaar in de

gemeenteraad, nu in de oppo-

sitie. "Had het niet gedacht

maar ik vind deze korte perio-

de nu al leuker dan al die jaren

in de raad", zegt hij lachend!

We zitten samen aan een kop

koffie op zijn veranda aan de

Zandvoortselaan. "Het is hier

mooi wonen, maar ik kan mijn

auto er nergens kwijt", zegt hij.

En zo beginnen we het gesprek

over het parkeerbeleid in

Zandvoort. "Het probleem is dat

er teveel gepraat wordt en te

weinig actie wordt onderno-

men. Ook moeten er eerst weer

dingen onderzocht worden en

dat kost ook weer tijd en geld.

"Ja, dat zou echt anders moeten

gaan", zucht Bluijs. Behalve het

parkeerbeleid komen er nog tal

van andere zaken aan bod. De

Middenboulevard, het Louis

Davids Carré, het Stationsplein.

Projecten die jaren duren maar

waar nu eindelijk eens knopen

voor moeten worden doorge-

hakt.

Positieve club

De politiek is duidelijk iets wat

onderdeel geworden is in zijn

leven. Vanaf zijn igejaar is hij lid

van het CDA en actief in de

Zandvoortse gemeenteraad.

Waarom Bluijs voor het CDA
heeft gekozen wordt snel dui-

delijk. "Ik zie het CDA als een

positieve club zonder achter-

kamertjes en achterklap, altijd

open en eerlijk. Het CDA pro-

beert vanuit normen en waar-

den dingen op te pakken en

het is een partij met een eigen

koers.We zijn zowel sociaal als

liberaal en dat is wel zo pret-

tig", aldus Bluijs.

Controle

Waar Bluijs zich vooral mee
bezighoudt is het besturen van

een gemeente. "Het klinkt saai

maar het besturen van

Zandvoort is erg leuk. Nu doen

we dat in de oppositie en het

bevalt goed. Het is soms wel

leuk om tegen de coalitie in te

gaan", grapt hij lachend. Bluijs

is iemand die graag overal wel

een bepaalde soort controle

over wil hebben: "Ik hou ervan

om ergens bovenop te zitten,

mee te denken over beleid en

dat soort zaken. Ik heb ook een

eigen bedrijf en die drive zit nu

eenmaal in me."

WMO
Wat ook ter sprake komt is de

nieuwe wetgeving WMO. Elke

gemeente, ook Zandvoort dus,

moet zijn beleid hierop invul-

len. Her en der wordt geroepen

dat Den Haag onvoldoende

middelen levert en dat het aan

kwaliteit zal inboeten. Maar
Bluijs vraagt zich af of het

inderdaad alleen maar om
geld gaat: "Het is juist de

bedoeling om het maatschap-

pelijke middenveld hierbij te

betrekken en de zelfredzaam-

heid van de samenlevingte sti-

muleren." Mede daarom ziet

hij het niet somber in.

Bezuinigingen

"I k vind het niet zo dramatisch

dat aan de gemeenten bezui-

nigingen worden opgelegd

vanuit Den Haag. Aan de ande-

re kant wordt er ook veel extra

geld voor nieuwe zaken

beschikbaar gesteld. Het

dwingt ons om meer creatief

en doelmatig met de beschik-

bare middelen om te gaan.

Hoe meer geld je geeft hoe

meer er opgemaakt wordt en

dat zijn niet altijd de juiste

zaken. Er gaat al te veel tijd en

energie zitten in onnodige

onderzoeken en teveel wet- en

regelgeving. Uiteindelijk zijn

h et d e b u rge rs va n Za n dvoo rt

die dat betalen", concludeert

de christendemocraat.

Bromfietscertificaat wordt rijbewijs

Het huidige bromfietscertificaat wordt per 1 oktober 2006

vervangen door een nieuwe categorie op het rijbewijs. Dat

betekent dat iedereen die geen rijbewijs A of B bezit vanaf die

datum een examen moet afleggen om een bromfiets, snorfiets

of brommobiel te mogen besturen.

Hiermee vervalt de huidige

vrijstelling voor mensen die

geboren zijn voor 1 juni 1980,

om een certificaat te verkrij-

gen zondereen examen af te

leggen. Tot 1 oktober kan deze

groep nog een certificaat

aanvragen via het postkantoor

of CBR, daarna moet ook

zij een theorie-examen afleg-

gen. Vanaf 2008 moet tevens

een praktijkexamen worden

gedaan.

Zoals de personenauto op het

rijbewijs categorie B heet, zo

gaan bromfiets, snorfiets en

brommobiel categorie AM
heten. Een A- of B- rijbewijs is

ook geldig voor deze catego-

rie: bij vernieuwing komt de

code AM er automatisch bij

op het rijbewijs. Bromfiets-

certificaten die zijn afgegeven

voor 1 oktober 2006 blijven

nog geldig tot 1 oktober20og.

Tot dan kunnen de bromfiets-

certificaten bij de gemeente

omgewisseld worden voor een

rijbewijs AM.

Het bromfietsrijbewijs wordt

niet zoals nu afgegeven door

het CBR maar door de

gemeente. De kandidaat

moet daarom na het slagen

voor het examen bij de

Gemeente Zandvoort een

rijbewijs document aan-

vragen, dat dan na vijf werk-

dagen kan wordne opgehaald.

In de tussenliggende tijd

mag de kandidaat geen brom-

fiets/snorfiets/ brom mobiel

besturen.

Bron: N. Paap

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

BEACH
T
XCLU

N
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-5250 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

September blijft aardig scoren

De negende maand van 2006 doet het zonder meer goed

weerkundig gezien. Vrijwel niets doet meer denken

aan de nare augustussferen met overvloedige regenval,

somberteen koelte.

De hier alweer ruim twee

weken terug reeds min of meer

aangekondigde nazomersesep-

temberfase bereikte dinsdagen

woensdag z'n hoogtepunt met

voortreffelijke temperaturen,

die ook in Zandvoort en omge-

ving opliepen tot royaal boven

de 25 graden. Het strandweer

was dan ook uitstekend metig

graden 'warm' badwater nog.

Op enkele locaties in Zuid-

Nederland werd zelfs met de 30

graden geflirt.

Sommigen spraken al over de

zogenaamde 'oude wijvenzo-

mer', maarvolgens de kalender-

klimatologie treffen we dittijd-

vak iets later in september aan.

Ookdeterm Indian Summer
wordt vaak te pas en te onpas

gebruikt dooreen aantal, als ze

het fraaie septemberweer wil-

len benoemen. Dit is louter een

Amerikaanse benaming voor

prachtig droog en erg zonnig

najaarsweer in combinatie met

de vaak surrealistische verkleu-

ringen van de bomen, in staten

als Vermont, New Hampshire

en Maine. Een bezienswaardig-

heid op zich! Daar de tempera-

tuurverschillen tussen nachten

dag dikwijls groot zijn geduren-

de wat langere tijd in dat

gedeelte van de VS, krijgen de

boombladeren soms bijna paar-

se en roze kleurschakeringen.

Do.

Weer

Temperatuur

Max

Min

Neerslag

Wind

Bij ons slechts mondjesmaat

wat verkleuringen in de bossen

en waarschijnlijk is met name
het grote neerslagoverschot

van augustus hier debet aan.

Op veel plaatsen is het gras ook

groener dan ooit, als ware het

eind april.

Komende dagen doen we even

wat gas terug, zeker qua tem-

peratuurbeeld. Die temperatuur

ligt na een koufrontpassage op

vrijdag rond de 20 graden, maar

stijgt vervolgens weer iets in het

aanstaande weekeinde. Door

de bank genomen blijft het de

gehele periode overwegend

goed nazomersweer. De buien-

kans is er wel, maareen groot-

schalige verstoring in de atmos-

feer blijft uit vooralsnog.

Wellicht is er eerst in de loop

van het tweede deel van sep-

tember een significant grotere

kans op regen en aanverwante

artikelen. Steeds zien we dat de

luchtdruk nabij de Ijslandregio

laag blijft, terwijl hoge barome-

terstanden zijn aantreffen rich-

ting Oost-Europa en ook ten

zuidwesten van Nederland.

Tussen deze systemen in blijft

de stroming bij ons veelal tus-

sen zuid en west, zonder dat

actieve storingen zich komen

bemoeien met het weer.

Weerman Mare Putto

Vr. Za. Zo.

23-24 21

16-17 15

55% 70%

z.w.w. 4 z.w. 4
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ROC Nova Cblfcge in Haarlem

PtanetenLan 5, T [aij) $41 41 41

lSïovaco»^e
Rnrirniial L^pinéi'fjrn C-r'tntm

ROC NOVA COLLEGE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN

ZONDAG 17 SEPTEMBER

2006

KROEQENrOCHr ZANDVOOffT
* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR

* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN
* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR

* INSCHRIJFGELD 10 EURO
* EEN T-SHIRT

Vraag Dij uw favoriete café naar riet de elname formulier

Alle gezellige cafés van Zandvoort doen mee:

WILLIAMS PUB - t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY'S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR
ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas

50% korting op een zandkorrel
üSsj

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Nog geen

ZandvoortPas?

Vul snel

de bon in

op pagina 12!

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilders-

werkzaamheden

COUNTRY-Linedance
in Zandvoort.

Maandagavond v.a. 19.30

uur (beginners)

PlusPunt Flemingstraat 180

Info: 5739295

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SVP Eik cijfer, leesteken eneike letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

Onderwijzeres voor

oriëntaalse dans

(Shakira-stijl) geeft

lessen aan huis.

Bij voorkeur in

Zandvoort en alleen

voor vrouwen.

Bel voor een afspraak:

Emily, tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)

Hoera!

Onze opa en oma,
Jaap en Maartje

Kerkman,

zijn op 14 september

45 jaar getrouwd!

Hartelijk gefeliciteerd

en nog vele jaren.

Tim, Marco, llona

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

In levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam

UwZandvoortpas nr.

Telefoon

Te huur:

Appartement in

Zandvoort, permanent,

bovenverdieping, eigen

opgang, met ruime

parkeergelegenheid.

€ 665,- p.m. incl. g/w/l.

Tel. 5716045 of

06-40009598

Workshop syst. werk
'Familie-opstelling',

24 september 2006.

Aanmelden en info:

Atie Spaan,

06-51001370.

Ga je beter voelen

Te huur:

Garage Patrijzenstraat.

Huur: € 110,00 p.m.

Tel. 06-22740464

Grote opslagloods

te huur aangeboden.
Volta straat 7

te Zandvoort. BVO
ca. 280 m 2

; Parkeren op

eigen terrein mogelijk;

Huurprijs

€ 1.550,= per maand;

023-5739234
www.greevenmakelaardij.nl

(advertentie)

Gemeente Zandvoort zoekt leden en
voorzitter voor nieuwe Wmo-raad

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is: 'meedoen'. Gemeenten

gaan deze wet uitvoeren. Zij moeten zorgen voor voorzieningen die mensen

helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het opzetten van een

Wmo-raad is een van de stappen die de gemeente neemt voor deze nieuwe wet.

Taken

De Wmo-raad adviseert het college van

burgemeester en wethouders gevraagd en

ongevraagd over plannen en beleid voor

deWet maatschappelijke ondersteuning.

Het werk van de Wmo-raad beslaat een

breed terrein. Er valt namelijk veel onderde

wet, zoals bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk,

mantelzorg, voorzieningen voor gehan-

dicapten, huishoudelijke hulp, informatie

over voorzieningen, speelvoorzieningen,

buurthuizen, hulp bij de opvoeding en

maatschappelijk werk.

Leden

Voor de Wmo-raad zoekt de gemeente

10 leden en 1 onafhankelijk voorzitter. Het

gaat om betrokken mensen die willen

meedenken. Mensen die zien wat erin de

praktijk gebeurt en dit weten te vertalen

naar voorstellen. Elk van de leden ver-

tegenwoordigt een doelgroep die gebruik-

maakt van de Wet maatschappelijke

ondersteuning, dus mensen met lichame-

lijke beperking, ouderen, mensen met
een verstandelijke beperking, mensen
met een psychische beperking, jongeren,

ouders/opvoeders, mantelzorgers of

vrijwilligers.

Vereisten Wmo-raadsleden op een rij

U heeft (ervarings)deskundigheid in één

of meerdere Wmo-onderwerpen
U heeft affiniteit met één of meerdere

Wmo-doelgroepen

U kent de Zandvoortse samenleving.

Vereisten voor Wmo-raadvoorzitter

Gemeente

U heeft algemene kennis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning

U beschikt over de noodzakelijke voor-

zittersvaardigheden

U kent de Zandvoortse samenleving.

Vergoeding

Het college benoemt de leden en de voor-

zitter. De benoemingsperiode is gelijk

gesteld aan die van de gemeenteraad.

De leden ontvangen per vergadering een

vergoeding van € 50,-. De Wmo-raad
vergadert circa 9 vergaderingen per jaar.

Geïnteresseerd?

U kunt zich schriftelijk of per e-mail melden.

Bij voorkeur ontvangen wij daarbij van u een

kort curriculum vitae.Ook een telefonische

aanmelding wordt geaccepteerd. Tot 5 okto-

ber 2006 kunt u zich richten tot: College van

Burgemeester en Wethouders, Gemeente

Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Of e-mail: info@zandvoort.nl.

Informatie

Nadere informatie over de vacatures is te

verkrijgen bij mw. E. Visser, beleidsmede-

werker welzijn van de gemeente Zandvoort

(023 - 574 0412 /e.visser@zandvoort.nl).

U kunt ook een informatiemapje ophalen

bij de receptie in het raadhuis. Daarnaast is

op de website van de gemeente informatie

te vinden (www.zandvoort.nl onder actu-

eel>plannen en projecten>wet maatschap-

pelijke ondersteuning).

Zandvoort

Zandvoortse Postzegel Club

viert 25-jarig jubileum
Op 28 oktober 1981 werd in de kantine van boekbinderij Alblas

de Zandvoortse Postzegel Club opgericht door de heren Alblas

en Tervelde. De eerste bijeenkomsten werden hier gehouden.

Later, toen het de postzegelclub meer leden kreeg, vonden deze

bijeenkomsten plaats in het Gemeenschapshuis.

In mei 2005 heeft het bestuur

samen met de heerTervelde een

nieuwe impuls gegeven aan de

postzegelclub. Er is nu een ande-

re locatie: Pluspunt aan de Fle-

mingstraat in Zandvoort- Noord.

Om het 25-jarig bestaan een

feestelijk tintje te geven wordt

op zaterdag 30 september een

jubileumbeurs georganiseerd

in Pluspunt. De beurs is open

van 10.00 tot 16.00 uur, de

toegang is gratis.

Mocht u nog inlichtingen

willen hebben of wilt u een

tafeltje(s) reserveren, dan

kan dat bij Frans Tervelde,

tel. 5712303.
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Toerist van de week
*>

V*-

Van Inwoner tot Toerist

We hebben in deze rubriek al eens een toerist gehad die een

inwoner werd. Nu is het omgedraaid, een inwoner van

Zandvoort van ruim veertien jaar geleden komt een weekje

terug. De 26 jarige Shuko Fujii uit Japan is verkozen tot Toerist

van de Week.

door Stephanie Vork

Ze woont alweerjaren in haar

geboorteland Japan, in de

plaats Shiga. Maar ze heeft in

haar jeugd zeven jaar in

Zandvoort gewoond, in de

Haarlemmerstraat. Op de

Oranje Nassau School heeft

Shuko nog groep 8 kunnen

afmaken, maar daarna moest

de familie Fujii weer terug naar

Azië (eerst een tijdje naar

Hong Kong) vanwege het werk

van Shuko's vader. Met pijn in

haar hart heeft ze Zandvoort

verlaten, samen met haar

vader, moeder, zusje en broer-

tje. Aan het begin was het heel

erg wennen in Hong Kong en

later Japan. Na zeven jaar

Nederland beheerste zij het

Japans nog niet zo goed en de

scholen daar zijn heel anders.

"Ze zijn daar erg streng verge-

leken met Nederland." Shuko

heeft goede herinneringen aan

de Zandvoortse basisschool.

Die vond zij dan ook het leukst

om weer terug te zien. Maar

ook om al haar oude klasge-

nootjes weer te zien, was erg

speciaal. Shuko vindt dat er

eigenlijk maar weinig veran-

derd is in Zandvoort in die

veertien jaar. "Er staan alleen

meer gebouwen dan vroeger."

Haar jongere zusje, Seiko, was

hier twee jaar geleden ook op

bezoek. Als ik Shuko vraag

waarom zij niet eerder een

keer terug naar Zandvoort is

gekomen, vertelt ze mij dat dat

niet zo makkelijk gaat als je

werkt in Japan. Na haar studie

Engelse literatuur ging Shuko

werken voor een hotel in Kyoto

als bemiddelaar. Daar werkt zij

nu alweer drie jaar. Ze heeft

plezier in haar werk, maar
daarnaast heeft ze weinig vrije

tijd. "Vorig jaar had ikvijf vrije

dagen in een heel jaar. Nu heb

ik negen vrije dagen, waardoor

ik naar Nederland kon komen."

Als je van lange vakanties

houdt; niet emigreren naar

Japan dus...

Na een paardagen Zandvoort,

voelt Shuko zich eigenlijk geen

toerist meer. In foutloos

Nederlands zegt ze: "Het voelt

alsof ik thuiskom." Lieve fami-

lie Fujii, groetjes uit Zandvoort.

We hopen jullie snel weer eens

te zien!

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Al ruim 1300 Pashouders gingen u voor!

,5^22? Met een ZandvoortPas wordt

winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk



'Iron Man' bij Skyline

Komende zondag, 17 september, zal in het kader van

de viering van het 400-jarig bestaan van de betrek-

kingen tussen Nederland en Australië bij strand-

paviljoen Skyline een mini 'Iron Man' triatlon wor-

den gehouden. Deelnemers zullen strijden om mooie

prijzen, beschikbaar gesteld door onder ander China

Airlines en Australian Holidays.

De Iron Man
is in Australië

een groot

evenement.

5 Kilometer

zwemmen,
100 kilome-

terfietsen en

afsluiten

met een marathon (ruim

42 kilometer) zorgen

ervoor dat de winnaar

een heldenstatus krijgt.

Ronald en OscarVos wil-

len niet zover gaan. Zij

hebben gekozen vooreen

minivariant: loometer

zwemmen, 100 meter

paddelen en afsluiten

met 200 meter sprint. De

eerste prijs is maar liefst

een retourticket Australië,

aangeboden doorChina

Airlines en reisbureau

Australian Holidays. Ook

de tweede prijs mag er

zijn: golflessen bij Open

Golf Zandvoort. Het is de

bedoeling dat de mini

Iron Man een jaarlijks

terugkerende wedstrijd

zal worden.

Inschrijven kan tot uiter-

lijk 14 september aan-

staande. Inschrijven kost

€15 maar daar zit tevens

een bbq bij, gedeeltelijk

gesponsord door slager

Marcel Horneman. De

wedstrijden zullen rond

12.00 uur beginnen met

trainingen en rond 13.00

uur zal de eerste heat

starten.

RADIO TV

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 De cultuurvan het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb&Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb&Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

o8.ooToebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED(H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur

18.00 uur

Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

ledere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00

uur'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

Film Tsotsi

Hope Set Him Free

De ig-jarige Tsotsi

(Presley Chweneyagae),

wat in straattaal 'gang-

ster' betekent, woont in

een sloppenwijk bij

Johannesburg. Hij heeft

zijn verleden, waarin hij

op jonge leeftijd zijn

ouders verloor en

opgroeide voor galg en

rad, verdrongen. Wan neer

één van zijn bendeleden

kritische vragen stelt over

zijn verleden, slaat Tsotsi

door en verwondt hem.

In blinde paniekvlucht hij

naar een welvarende

voorstad van Johannes-

burg. Hier ziet hij zijn

kans schoon om op

gewelddadige wijze een

auto te stelen. Als hij even

later wegrijdt, hoort hij

het gehuil van een drie

maanden oude baby van

de achterbank. Tsotsi

ervaart een voor hem
onbekend gevoel: iets

anders dan alleen zelfbe-

houd. Hij keertterug naar

de sloppenwijk en dwingt

dejonge moederMiriam

hem te helpen om in het

geheim de baby te ver-

zorgen. Langzaam ont-

wikkelt zich een band

tussen de twee jonge

mensen, waard oor Tsotsi

zijn verleden onthult en

onder ogen durft te zien.

K3 en het ijsprinsesje

Er was eens... een nieuwe Ks-bioscoopfilm

K3 is terug in een nieuwe

bioscoopfilm. Karen,

Kristel en Kathleen krij-

gen een uitnodiging om
te zingen voor een ver-

wend prinsesje in een

sprookjeskoninkrijk. Het

prinsesje is niet onder de

indruk van de zangkun-

sten van K3. Van de hof-

dame horen de meisjes,

dat een boze tovenaar

het hart van het prinses-

je heeft bevroren. K3

heeft medelijden met het

meisje en is vastbesloten

de betovering te verbre-

ken. Ze moeten hiervoor

binnen 13 uur de naam
raden van de tovenaar.

Als dat niet lukt verande-

ren ze zelf ook in ijs prin-

sessen. Dan begint een

spannende race tegen de

klok. Het zit de meisjes

van K3 niet mee. Op hun

weg ontmoeten ze aller-

lei bekende sprookjesfi-

guren, maar geen van

allen wil hen helpen.

Zal het K3 lukken om op

tijd de betovering te ver-

breken en het prinsesje

te redden?

Filmprogramma
14 t/m 20 seutember

<5k

September-expositie in de bibliotheek

Mooie prenten, prettig om naar te kijken. De expositie in de bibli-

otheek toont aquarelschilderijen van zowel Ceo Domburg uit

Zandvoort als van de Haarlemse Marijke van de Wal. Ceo laat

de kleurenrijkdom van bloemen zien terwijl Marijke de dage-

lijkse dingen van het platteland vastlegt.

recensie door

Ton Timmermans

De Zandvoortse Geo Domburg
zet bloemen neer in redelijk

krachtige kleuren waarbij ze de

verf exact tot de gewenste

contourlijnen opbrengt. De

prenten zijn een nauwkeurige

weergave van kleurrijke bloe-

men en hebben daardoor een

decoratieve waarde. Soms zijn

er zaken in de achtergrond ver-

werkt, maar die

voegen weinig of

niets toe. Duide-

lijk is aandacht

besteedt aan de

algehele presen-

tatie. Het draagt

bij tot een pretti-

ge kijkervaring

dat alle schilderij-

en identiek inge-

lijst, goed gegroe-

peerd en prima

uitgelicht zijn.

De schilderijen van Marijke van

de Wal zijn gedekt van tint en

prettig om naar te kijken.

De kleuren zijn voorzichtig en

dun gedoseerd terwijl de schil-

de resh ie rendaardeaqua rei-

verf bewust gestuurd heeft

om zijn weg over het papierte

zoeken. Hierdoor ontstaat een

contrast met de aangrenzen-

de scherpe lijnen. Hoewel het

perspectief goed is, blijft de

verf keurig tussen de lijnen

waardoor een zeker 'plaatjes-

effect' ontstaat met decoratie-

ve waarde.

Uit alle getoonde schilderijen

spreekt een zekere terughou-

dendheid, zelden durf. Een

on natuu rlijk'ik moet persé tus-

sen de lijnen blijven'. Jammer
is dat in de lijsthoekvan ieder

schilderij, midden op iedere

passe-partout, een naamkaart-

je en een volgnummer prijkt.

Dat geeft een rommelige

indruken een storend beeld.

De schilderijtjes van beide

schilderessen geven een

nauwgezette weergave van de

werkelijkheid, waarbij een

eigen interpretatie en persoon-

lijk 'handschrift'

jammerlijk ont-

breekt. Of, zoals

een bezoeker het

uitdrukte: "Alle

schilderijen zijn

aardige, inwissel-

bare prentbrief-

kaarten". De expo-

sitie is tijdens de

openingsuren van

de bibliotheek te

zien tot 1 oktober

2006.

Voor de laatste keer Vocaviata in Zandvoort?
Komende zondag zal het ensemble Vocaviata misschien wel voor

de laatste keer een concert in Zandvoort verzorgen. Vanaf 1994,

het oprichtingsjaar van het ensemble, hebben zij ieder jaar een

concert gegeven en de laatste jaren in het kader van de

Kerkpleinconcerten van Classic Concerts.

Vocaviata begon als dubbel-

kwartet maar groeide in de

loop der jaren uit tot een vol-

waardig kamerkoor van 24

zangers en zangeressen. Diri-

gent en leden zijn vrijwel allen

lid van het Koor van de

Nederlandse Handelvereniging.

Geen wonder dat er ook talrij-

ke composities van Handel

(1685 - 1759) op het uitgebrei-

de repertoire voorkomen. Ook

het nu uittevoeren program-

ma bevat fragmenten uit de

grote oratoria van deze zes-

tiende-eeuwse componist. Het

ensemble concerteert voorna-

melijk op verschillende locaties

in de regio't Gooi maar is ook

verder van huis opgetreden:

Zandvoort,Mijdrecht, Rotterdam,

Vlissingen, Krefeld. Dit jaar

neemt oprichter en dirigent

Jaap de Boo afscheid en omdat

er nog geen nieuwe is gevon-

den, is het nog niet zeker of het

ensemble uit elkaar gaat. Het

zou dus de laatste keer kunnen

zijn dat u het ensemble in

Zandvoort kunt verwelkomen.

De sopraan Lissette Emmink
zal als soliste optreden. Zij stu-

deerde aan het Koninklijk con-

servatorium in Den Haag en is

tevens zangpedagoge. Zij zingt

regelmatig met grote, beken-

de koren zoals het'Bachkoor

Holland', het 'Groot Omroep-

koor' en de het koor van de

Nederlandse Handelvereniging.

Al jaren werkt ze met veel ple-

zier mee aan de concerten van

Vocaviata.

Het orgel zal door Wybe
Kooijmans worden bespeeld.

Hij is de vaste organist van de

Grote Kerk in Naarden en is

begeleider en re pet ito r van de

Handelvereniging. Sinds 1996

is hij betrokken bij alle concer-

ten van Vocaviata.

Uiteraard is de toegang tot dit

buitengewone concert gratis.

Wel wordt er na afloop een

openschaalcollecte gehouden

voor de restauratie van het

Knippscheerorgel.die binnen-

kort zal gaan beginnen en

waarschijnlijk een jaar zal

duren. De aanvang is om 15.00

uuren de kerk gaat om 14.30

uur open. Voor meer informa-

tie gaat u naar www.classic-

concerts.nl.
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Lessen in creatieve expressie

Kennis maken met de Kunst in jezelf. Zo kun je de nieuwste

activiteiten van de Zandvoortse Mona Meier-Adegeest samen-

vatten. Haar workshops schilderen liggen in het verlengde van

de lessen handlijnkundedooi Christine van Krimpen. Beide work-

shops worden gegeven in haar atelier aan Boulevard Paulus Loot.

door Ton Timmermans

Al sinds haarjeugd ligt haar

interesse bij creativiteit. Mona
Meier-Adegeest is actief op het

artistieke vlak van ondermeer

schilderen. Haar enthousias-

me en professionaliteit wil zij

graag overbrengen op ande-

ren. Zeker nu zij beschikt over

een sfeervol atelier, een

gebouwtje direct achter haar

woning aan de Boulevard

Paulus Loot.

schilderlessen

"Door het schilderen ga je

bewuster kijken naar de din-

gen om je heen" meent Mona.

"Daardoor sta je vaster in het

leven en beleefje de aangena-

me dingen intenser" is haar

vaste overtuiging. Omdat
Mona het fijn vindt anderen

het schilderen bij te brengen,

is ze vast van plan bij haar

schilderlessen een prettige,

ongedwongen sfeer te creëren.

Daarom kunnen de deelne-

mers ook kiezen uit verschil-

lende schildertechnieken zoals

aquarelleren, werken met

acryl- of olieverf en schilderen

in eigen tempo. "Ik zorg voor

de begeleiding en ondersteu-

ning"zegt Mona "Daarbij gaat

het niet zozeer om het eindre-

sultaat op het papier, maar om
de weg ernaartoe".

Handlijnkunde

De blauwdruk van je leven. Die

is te zien in ieders hand. Om
die te kunnen lezen en ook nog

te interpreteren is er in het ate-

lier ook een workshop hand-

lijn kunde door Christine van

Krimpen. "Door die lessen leer

je je eigen persoon beter ken-

n e
n
" ve rd u i d

e

I ij kt Mona, "en je

hebt je onderzoeksmateriaal

altijd bij de hand". De cursus

omvat acht lessen van onge-

veer 2,5 uur. Een groepje telt

maximaal 8 personen.

Open Atelier Dagen
De schilderlessen worden

gegeven op elke maandag-
morgen van 10.00 tot 12.00

uuren op iedere vrijdagmid-

dag van 14.00 topt 16.00 uur.

De serie van 8 lessen loopt

tot 30 november 2006. De stijl

van werken van Mona is te

zien tijdens de komende Open

Atelier Dagen (7 & 8 oktober)

in La Bonbonnière aan de

Haltestraat en bij Hanneke Voit

aan de Buureweg. Aanmelden

voor een workshop bij Mona
Meier-Adegeest: tel. 5716183.

Wie is volgens u de

Zandvoortervan het
jaar 2006?

Geef die persoon op door het formulier

op pagina 3 in te vullen, of mail de jury:

jury@zandvoortsecourant.nl

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbdingen van deze week

Zie ook de volgende pagina!

Lijst va n

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

vl-a-ai Hp-a-z J'mc - -.rMln»_ -

Donderdag 14 sept. t/m woensdag 26 sept.

RUN DER TARTAARTJES
4 HALEN -3 BETALEN
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

bij fcwflhlng van uw VBkanttal

AUSen tow Zbo*whL Poi-Uwjcten
Vrnng naar 30 nomnln

Gratn Krucht Z1 - DZ3 STIZMD

^toerkoop.nl s&

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
r.n- ttrmnw

IM1MIMM1MMI
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 4
www.laurelenhardy.nl

Koene Qeaninq Service KL'Ü

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Deze week extra:

Op alle fotolijstjes 10% korting!

Alles voor in en om het huis

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

©

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN
WINTERPRIJZEN

ZEKERHEID VOOR ALLES

ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:

Ongewenst bezoek, warmte,

Koude, en lawaai.

20% korting

OPRUIMING:ALLES MOET WEG
KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%
COMFORT ZONWERING ZANDVOORT

ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPT T/M 1 MAART 2007

WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

QHGpMtfZY)

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen bijverkoop

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

A>L ONKOVArv V DDlLKOOP

03) FOTOGRAFIE
REPDRTAW5 EVLNE WENTLN- PORTRETTEN

20% korling op port rat-

en gezinsreportage

i «mij ra? Gï

E -«ill. Inlo#ormr«oiii'ant pi

WWW.OVMFOTOC BA Fl E.Nl

Zcmdvaorr tri ladvoort tn Zanrivoorfer* op i

b-iiiand.ir.fi moni<ir in. b-rald|

«AÏT3c^»Ahï rolOLRU I

WWW.ZANDVOOBTrN&EELB.NL

oudow
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij een permanente eyeliner.

Zeestraat 56 06-54640714

FOTO MENNO GORTER
M*iMg Én Of?Lm»I Manna Ilmi twl Élmal

Gratis
Een wegwerpcamera K * . 1 on

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

frtf krcrM M. AiriraHl T.l Ml 41JUÉOÜ

mMWjp tm iK#f4*j s**ni' 6 W uur

www.fotome r>n og orter, n I

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

i/yieutv pannenkoekenhuis

>c ^/lachende ^-eerover

Bij kinderpannenkoek

£!_ gratis cadeautje
voor pashouders

Strandweg f

Tel: (OH) 57Ï 87 40

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

voo r Za ndvoo rt Pa s

houders

Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

G reeven

y^^J Makelaardij o.g

ÉV Ik 10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

^ BELLI E RIBELLI*
Kinderkleding

Nieuwe wintercollectie is binnen!

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45

Zandvoort

023 571 27 05

'Ycfdd service i« Reizen

Cornella Slegers&traat 4,
Zafidvofjrt. t: 023 5732694
•Lrldl nirl in cnbi^ihi ft il jnd«m idii.

DICHTBIJ VOOR VER WEG'
WWW, REISBUREAU KVSA . H L

Op vertoon van

de ZandvoortPas:

10% korting op

Russell Athletic joggingpak

Ook voor kids!

Thorbeckestraat i - 023 571 45 93

C&fü B!üys
Voor Zandvoortpashouders

:

10 cent korting op elk drankje!

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876

fit
Eetcafé

De Heeren

Zl KM RAATM

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

IntL gfoswtjn

M.3,iml,ig i/m Vri)tfc»|?

mrtZANUVlWKll'Vi

{)23-57:t4ttflf

3 new releases
voor 3 dagen
Voor € 10,00
wij zjjn elke dag open

van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13

2042 L5 Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

. . VIDfOlAND . .

rZEEU

^
'S&p

luliiunui M#t UiV

tpetljlileilm .'jruJvotyMpji

thuli cH op IscnLn? £?!i knrlHig

Clati Pit» V«lrU Op MKtf CarerWic)

E: h.Tllan.ib'iCMTi •.: p-tiii 1
! ni

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand september:

Gratis i maand zachte
contactlenzen uitproberen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

CSEEKi De Oude Halt

Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Aanbieding voor

ZandvoortPas houders:

Gezinszak frites (4 pers.)

voor € 4,75

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestrac

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraa;

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take FiveaanZee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzake

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Krc

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 3740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-3737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 37 132 3

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderl

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff- van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 371 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout- Thorbeckestraat



Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

^ ZÈCwekery

. uan 3-Ciee}}

Op vertoon van de ZandvoortPas:

Ie maand septemb
alle bemesting voor de t

10% korting

Want die bemestina is nodia. omdat
ook bii u vanweae de heviae reaenval

het meeste is weaaesooeld.

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s).

:

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze

af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.5769.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

WMp

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Maand september op
1

- vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

*«>,•• keuze

Raadhuisplein 1 KoPJ e kofne na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Five
WMM1 I 1.J ! I ÉBinai Êt tfVTI.' lil 7TT

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

. J^'.wJ--.-

Alle ZandvoortPas

aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Nu vakantiekilo's
wegwerken
met Herbalife!

Geen consultkosten.

Pashouders: gratis doos heerlijke

proteïnerepen bij starters programma.

Bel: Adèle Schmidt. 0622249 1 00 / 0235737267

Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl

Vaste korting bij Toerkoop
Reisbureau Toerkoop geeft op iedere geboekte reis een korting van maar

liefst €25. Omdat zij dit het hele jaar doen, kan een ieder met een Zandvoort-

Pas in het seizoen waarin men op vakantie wil, deze korting meenemen.

Uiteraard zijn er restricties, maar

over het algemeen geldt de kor-

ting van €25! Ook is Toerkoop zeer

tevreden over de klanten die mel-

den dat zij in het bezit zijn van een

ZandvoortPas. Vooral toen deze

krant is begonnen met de artikelen

over de ZandvoortPas, merkt men
dit bij Toerkoop. Ook heeft Toerkoop

een vaste plaats op de pagina van

de ZandvoortPas. "Men zoekt eerder

naar een advertentie van een slager

dan van een reisbureau. Daarom

staan wij ernaast, valt veel beter op",

aldus de filiaalmanager.

Toerkoop heeft op dit moment een

nieuw team van vaste medewerk-

sters. Fatiha is met zwangerschaps-

verlof en is ondertussen bevallen.

Zij komt waarschijnlijk in december

weerterug. Het team bestaat nu uit

Marga, Petra en Marian en wordt

dus aan het einde van het jaar vol-

tallig als de prille moeder weer gaat

werken.

Kleurige najaarscollectie

Al meer dan vijftig jaar verkoopt modezaak Modern Art aan

de Thorbeckestraat 9 exclusieve kunstnijverheidskleding en

accessoires. De collectie bevat bekende namen zoals Atelier

Paapje, Finn Fashion, Himalaya en Opaal Fashion. Maar ook

onbekende merken veelal uit Finland en Noorwegen zijn in de

winkel te vinden.

De kracht van de col-

lectie van Modern Art

is: een goede basis die

qua kleuren onderling

goed op elkaar afge-

stemd zijn. De meeste

kleding is met de hand

gedrukt, beschilderd en

geweven en zijn ware

kunstwerken. Door de

natuurlijke materialen

zoals zijde, wol en ka-

toen zijn ze prettig in

het dragen. Tevens is de

collectie voor jong en

oud en heel belangrijk;

in alle maten aanwezig.

Modeshow Modeshow bij Modem Art

Twee keer per jaar worden er maar gezellige winkel aan de

door Modern Art modeshows
georganiseerd. Ze vallen goed

in de smaak bij de klanten,

die niet alleen uit Zandvoort

maar uit het hele land ko-

men. De vijf modeshows

worden zowel in Zandvoort

als in de vestiging Beverwijk

druk bezocht. In de kleine

Thorbeckestraat 9 wachten

23 dames en 1 heer gespan-

nen af op de nieuwe najaars-

collectie. Ladyspeaker is de

heer Bottinga, die samen met

zijn vrouwAnneke eigenaaris

van de Zandvoortse vestiging.

De najaarscollectie wordt

in een wervelende show ge-

toond door Anneke, Anouska,

Monigue en Ellen.

De nieuwste aanwinsten dit

seizoen zijn vooral de mooie

wollen winterjassen van de

firma Lilum uit Noorwegen.

Ook de beeldschone handge-

weven jasjes van Axel van

Severen zijn allemaal ex-

clusief en uniek.Geen één

jasje is hetzelfde, de bin-

nenkant is gevoerd met

zijde en elk jasje heeft

als handelsmerk een ko-

perkleurige gesp. Hoewel

Atelier Paapje al 80 jaar

bestaat is hun modebeeld

niet verouderd en heeft

men dit seizoen baby-

cord als materiaal in hun

kleding verwerkt. De ac-

centen van de geshowde

kleding worden versterkt

door de mooie handbe-

schilderde zijde sjaals en

de schitterende zilveren

sieraden van kunstenaar

Harry Lenferink.

Het aanwezige publiek werd

de show afgesloten. En wie

denkt dat kunstnijverheidskle-

ding uit detijd is heeft het mis.

Met zijn kleurrijke vrouwelijke

collectie laat Modern Art zien

dat de winter beslist niet saai

of triest hoeft te zijn.

Tekst enfoto Nel Kerkman

Restauratie Knipscheerorgel gaat beginnen

"We moeten die 85.000 euro snel binnen zien te halen!". Die

noodkreet komt van de'Stichting Restauratie Knipscheerorgel'

in een Open Brief aan allen die het unieke orgel een warm hart

toedragen. Op zondag 17 september a.s. zal de officiële start

worden gegeven voor de ontmanteling van het monumentale

orgel in de Protestantse kerk. Bij die plechtige gebeurtenis is

iedereen van harte welkom.

door Ton Timmermans

Ooit was het een geschenk

ter nagedachtenis van een

overledene. De toestand van

het uit 1849 stammende or-

gel is gewoonweg triest. Een

mooi orgelconcert geven in de

monumentale Dorpskerk aan

het Kerkplein in Zandvoort is

er niet meer bij. Voor behoud

van zoveel moois is grondige

restauratie de enige oplossing.

Het is een geschenk van de

heer Arent Eliza Santhagens,

ter nagedachtenis van zijn

overleden echtgenote. Hetvoor

die tijd enorme bedragvan vier-

duizend gulden schonk hij om

daarvooreen orgelte laten ver-

vaardigen in de Protestantse

(v/h Nederlands Hervormde)

kerk aan het Kerkplein. De

tand des tijds heeft veel

schade toegebracht aan de

kwaliteiten van het muziek-

instrument. Volgens des-

kundigen is het meer dan de

moeite waard om het ook

klanktechnisch in volle luister

te herstellen. Op zondag 17

september zal een select ge-

zelschap van organisten een

begin maken aan de noodza-

kelijke ontmanteling van dit

unieke rijksmonument. Met

een glaasje wijn zal dan een

toast uitgebracht worden op

een voorspoedige restauratie.

De volgende dag zal orgelbou-

wer Pels & Van Leeuwen het

gedemonteerde orgel meene-

men naar haarfabriek in Den

Bosch. Na een restauratie van

één jaar komt het orgel eind

november 2007 weer als her-

boren terug in de kerk.

Ondanks subsidiesvan de Rijks-

dienst voor Monumentenzorg

en van de Kerkpleinconcerten

van Classic Concerts, is er

nog een steeds een tekort

van 85.000 euro. Toch gaat

de restauratie beginnen, im-

mers, uitstel zou fataal zijn.

De'Stichting Restauratie Knip-

scheerorgel' hoopt dit geld

door middel van vrienden,

SUPERvrienden en kleinere

donaties binnen te kunnen

halen. Iedereen is welkom bij

de eerste officiële ontmante-

ling, direct na het concert van

Ensemble Vocaviata, dat om
15.00 uur begint. De ontman-

telingvan het orgel start daar-

na, om ongeveer 17.00 uur.

Zandvoortse Courant • nummer 37 • 14 SEPTEMBER 2006

Wordt een goede buur via

Wonen Plus en ontvang

de Zandvoort pas cadeau

Zaterdag 16 september is de eerste nationale burendag.

WonenPlus zoekt die goede buren, jong of oud, die zo af en

toe een helpende hand willen uitsteken voor iemand in de

wijk die een steuntje nodig heeft.

WonenPlus biedt praktische

ondersteuning en hulpverle-

ning voor mensen die, door

een beperking of ouder-

dom, niet zomaar meer alles

kunnen. Zelfstandig blijven

wonen staat hoog in hun

vaandel. Maar wat moet je

als je het gras niet meer kunt

maaien. Als je zelf geen plant-

jes kunt planten, niet meerop
een trappetje durft om een

lamp in te draaien, of niet in

staat bent zelf een plankje of

schilderijtje op te hangen?

Veel mensen durven nietgoed

om hulp te vragen. Bang om
lastig gevonden te worden.

WonenPlus neemt de vraag

van hen over. WonenPlus

benadert mensen die zich

als 'goede buur' hebben in-

geschreven en vraagt hen

het klusje te klaren. Dit kost

niet eens zoveel tijd. Soms
maar een uurtje per maand.

Het verschil met vele andere

vormen van vrijwilligerswerk

is dat wij u alleen inschakelen

wanneer u dat kunt of wilt,

voor klusjes of vragen waar u

zich voor aanmeldt.

Jong leert/helpt Oud(er)

Ook jonge Zandvoorters kun-

nen hun sociale gezicht laten

zien. Jullie kennen de nieuwe

media als geen ander. Oudere

mensen zouden zich veiliger

voelen met een mobiele te-

lefoon op zak, maar weten

vaak niet goed hoe ze met die

nieuwe apparaten moeten

omgaan. Daar kan jij als jon-

gere een belangrijke rol in spe-

len. Samen met WonenPlus

en een paar andere jongeren

een workshop 'mobiele tele-

fonie' geven bijvoorbeeld. Of

bij iemand thuis de Dvd ofTV

instellen. Ach, en misschien is

gras maaien of een bordertje

omspitten voor jou ook een

fluitje van een cent en ben

je ook best handig met een

boormachine. Wil je wel,

maar niet alleen? Geef je op

met vrienden! Als WonenPlus

een aantal jongeren kan in-

schrijven willen we ook voor

hen iets speciaals doen. Voor

wat hoort wat.

Goede buur krijgt gratis

ZandvoortPas...

Kortom, Zandvoortse goede

buren zijn welkom bij

WonenPlus. En het wordt

nog voordelig ook! Een goede

buur wordt door ons, en door

de Zandvoortse Courant, zeer

gewaardeerd. Daarom krijgt

hij/zij van ons de Zandvoort

pas gratis. Hier haalt u weer

voordeel uit!

U maakt af en toe iemand

heel gelukkig met uw hulp

en zelf voelt u de waardering

van de klant... en u profiteert

van de vele kortingen van de

Zandvoortpas.

WonenPlus beschikt over een

uitgebreide kluskoffer met

gereedschap voor klusjes en

tuinwerkzaamheden. Het is

mogelijk een instructiemid-

dag te volgen over het ge-

bruik van veelvoorkomende

materialen en gereedschap.

Informatiemiddagen en work-

shops voor vrijwillige inzet

worden geregeld aangeboden

én u krijgt natuurlijk uw on-

kosten vergoed.

Een goede buur...

kleine moeite, groot plezier!!

Bel voor meer informatie en

opgave:

WonenPlus, 5717220 of mail

info@wonenpluszandvoort.nl

pluspunt

Wonenpl"
5

£>



«PUIT

Club Nautique
Stukje mediterranée aan zee

Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23 T. 023 571 57 07

'n, £+•• Bij slecht en mooi weer
is het genieren wan

zee en zonsondergang.

U GPOÊd Probeer ons systeem

^i - gewoon uit. Eten wordt altijd

Wr ZtrAnort aan tafel uitgeserveerd.
£r\ Tel.: 5716994

I>V7<1

Maand september
Elke maandag Schnitzel
Elke woensdag SU per Saté

Elke vrijdag DagVJS

€7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9

Tel.: 023-5718888

olub coarlttot
w^Boom Strandpaviljoen 11

Bij mooi weer
Zondagmiddag 3 september

The Mainstream
Jazz Combo!!

Aanvang: 15.00 uur

Tel. 023-5717580

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker,
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660

Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthï

Paviljoen 9: Club Maiitime
In 1992 begon Harry Faase met zijn broer een strandtent, dit jaar is dus alweer

zijn vijftiende seizoen. Het was altijd al een wens van hem geweest, een

eigen strandtent. Harry was klaar voor een nieuwe uitdaging. Al sinds 1975 stond

hij met zijn oliebollenkraam op de boulevard en

later in het dorp. ledere Zandvoorter haalt daar

wel eens een oliebol. Vanaf november, als het

strandseizoen weer is afgelopen, staat Faase

met zijn kraam in het dorp. Maar, als alle plannen

wat betreft Club Maritime doorgaan, staat hij in

de winter niet meer in de kraam, maar in zijn

strandpaviljoen.

door Stephanie Vork paviljoens die al hele-

maal klaar is om het

Jaarrond Paviljoen hele jaar te blijven

Drie jaar geleden ont- staan. Er is nudub bel-

stond het plan van de glas, betere verwar-

gemeente om meerdere mingen een groter

jaarrond paviljoens te oppervlak. Het was
laten staan. Er is er nu een hele verbouwing,

nog steeds maar één, Faase vertelt van zijn

de anderen wachten plan om, wanneer ze ein-

omgeving van Club

Maritime het niet eens

met de plannen van

een jaarrond paviljoen.

"We zetten wel door",

zegt Harry,"het blijft een

Publiek

Paviljoen 9 is makkelijk

te bereiken, vlak achter

het Holland Casino. Het

ligt eigenlijk op een stuk-

je algemeen strand,

apart gedeelte van zijn

paviljoen in te richten als

zaaltje voor feesten en

op toestemming. Club delijk ook in de winter partijen. Maar voorlopig ken van de tent in de Maritime af komt.

Maritime is één van de mogen blijven staan, een zijn de bewoners in de derde week van oktober. Van jong tot oud, zowel

principekwestie". Maar
voorlopig wordt het dit

jaar gewoon weer afbre-

waar iedereen komt. Er

is niet een bepaald soort

publiek wat op Club

vaste klanten als toeris-

ten. Daarom organiseren

ze zelf ook geen feesten,

"want dan moet je

vooreen bepaald publiek

kiezen en dat willen

we juist niet",

aldus Faase. Wel

kunnen mensen
hun feestjes en

trouwerijen hier

geven.

Pangafillet

De vaste klanten

zitten voorname-

lijk met mooi

weer op het zon-

nige terras en

komen elke vrij-

dag terug voor de

visdag. Harry is

trots op zijn

Pangafillet met
dillesaus. Een lekker

wijntje erbij, er is genoeg

keuze op de wijnkaart,

en als toetje een Dame
Blanche.

1 ^K Café Oomstee
Zaterdag 16 september

Kwartet
Chateau
Fique

Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Heinekens

©ELIGHTS +**

September Voordeelmenu
Ci/oor 2 personen)

.

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Ajam Pangang Speciaal
(geroosterde kip in pikante Bali saus)

* Tjap Tjoy

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

7<r

i

^•*HOROSCOOP**
V

•*•

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Je probeert zoveel mogelijk alles

te regelen zodat het je omgeving

goed gaat. Je eigen wensen komen

daardoor wat meer op de achter-

grond waardoor je af en toe ook

wat opstandig wordt. Je leert er

wel veel van.

STIER

21 april - 20 mei

Je weet de juiste middelen te vin-

den om te realiseren watje wilt.

Dus een huis naarje zin en werk

waar je van houdt. Je verandert

wel het één en ander, soms

bewust, soms omdat het niet

anders kan. Blijf jezelf!

TWEELINGEN
21 mei - 20 juni

Het liefst ben je thuis (met een

geliefde?), bezig om alles mooi te

maken. Maarje zult het ook ergens

van moeten betalen, dus je werk

moet ook! Doordat je nieuwe

mogelijkheden aanpakt, krijg je er

ook meer lol in. Je moet wel goed

plannen.

S KREEFT

21 juni - 22 juli

Als je wilt, kom je veel positieve

zaken tegen; liefde en vriendschap,

meer geld en goede kansen op je

werk. Het is net als bij een lopen-

de band, het komt allemaal langs,

maarje moet het er wél zelf afha-

len. Stel je open en vertrouw op

jezelf.

(Q LEEUW
"fc 23 juli - 22 aug.

Je maakt deze week goede kansen

in de liefde enje ziet er op je best

uit. Je hebt eigenlijk enorm veel zin

om te spelen en te flirten, wantje

aantrekkingskracht in op dit

moment enorm. Voor sommige

Leeuwen wordt het onderwerp

kids steeds belangrijker.

||k MAAGD
Ur 23 aug. -22 sept.

Je bent uiterst communicatief

deze week. Je weer daardoor met

humor vliegensvlug te reageren.

Ook al blijf je heel dienstbaar.je

laatje nu de kaas niet van het

brood eten. Al ben je feller dan

gewoonlijk.je hebt ookvoldoende

rust nodig.

_ WEEGSCHAAL£ 23 sept. -22 okt.

Al heb je het druk op je werk, het

zou mooi zijn als je ook tijd maakt

voor liefde en vriendschap. Het is

een prima tijd om nieuwe mensen

te leren kennen die wat meer op

jou golflengte zitten. Je moet pro-

beren je werk af en toe loste laten.

j*H| SCHORPIOEN
^^-" 23 okt. -22 nov.

Die baan die je zo graag wilt heb-

ben, krijg je vooral omdat je zo

enthousiast bent en vol zelfver-

trouwen overkomt. Haal nu het

beste uit jezelf naar boven zodat

je talenten gebruikt kunnen wor-

den of verder ontwikkeld.

J| BOOGSCHUTTER* 23 nov.- 21 dec.

Ga nog even op vakantie zodat je

daarna fris aan je werk of studie

kunt beginnen. Je hebt zin om
weer iets te leren, want je blijft

nieuwsgierig. Dus tijd om je in te

schrijven voor een nieuwe cursus.

Een buitenlandse liefde heeft

negatieve invloed opje.

Yjp^ STEENBOK
*^r 22 dec- 20 jan.

Samenwerkingsverbanden blijven

de komende tijd een belangrijke

rol voor je spelen. Zowel in je werk

als privé. Je sluit af watje niet

meer nodig hebt, gaat juist iets

nieuws aan dat beter bij je past.

Goed zo!

WATERMAN
21 jan.- 19 feb.

Geniet nu vooral van elkaar en van

de liefde! Als je wilt, kun je je werk

zo regelen datje ook veel tijd vrij-

maakt. Spijbelen is leuk, maar nog

leuker met iemand samen! Nu heb

je ook tijd om te denken aan de

toekomst.

H VISSEN
20 feb.- 20 mrt.

Het ene moment ben je lief en

aanhankelijk, het andere moment

actief en dwars. Je omgeving

begrijptje niet helemaal enjij zelf

soms ook niet! Nu moetje nog de

balans zien te vin den. Je partner is

gelukkig wel evenwichtig!

Uit het dagboek van Marieke Akerboom...

Van 22 tot en met 29 juli 2006 vond er in Huntsville, Alabama

(VS) het zogenaamde 'International Space Camp' plaats. Dit

jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door de Amerikaanse

ruimtevaartindustrie, waaronder NASA. Er deden dit jaar 24 lan-

den mee en uit elk land werden er drie afgevaardigden gestuurd.

Eén van de gelukkigen was de Zandvoortse Marieke Akerboom.

Ze had gewonnen tijdens een quiz in Space Expo, Noordwijk.

Marieke is pas vijftien jaar (de jongste van het kamp) en ging

heel stoer, zonder ouders, met twee andere Nederlanders die

zij nog helemaal niet kende, in het vliegtuig richting Alabama.

Uit het dagboek van Marieke:

23 juli: "...En toen begon het

strenge kamp. We werden naar

een ruimte met een groot wit

scherm begeleid en daar wer-

den een paar 'regeltjes' uitge-

legd. Nou ik kan zeggen, die

waren niet mals. We kregen

onzeflightsuit aangemeten en

gingen eten. Hierna kregen we
lessen over aviation design en

shuttle anatomy. Dat was hart-

stikke moeilijk, omdat je alles

in het Engels moet volgen en

er ook nog eens termen wer-

den gebruikt waar we nog

nooit van gehoord hadden."

Het doel van 'International

Space Camp' is het promoten

van bemande en onbemande
ruimtevaart en gerelateerd

onderzoek binnen

het onderwijs. Bij de

al vroeg wijze

Marieke is dat doel

bereikt, want ze wil

graag astronaut

worden later. Maar
wat het Space Camp vooral zo

leuk maakte, was dat er jonge-

ren tussen de vijftien en acht-

tien jaar bij elkaar kwamen
met zoveel verschillende nati-

onaliteiten. Marieke mailt nog

iedere dag met haar vrienden

van over de hele wereld. Uit

Zuid -Korea, Argentinië, Costa

Rica, Noorwegen, Turkije,

Finland, noem maar op. Een

bijzondere ervaring!

Uit het dagboek van Marieke:

28 juli:"...Toen moesten we ons

snel even omkleden voor de
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Niet aan meedoen!

Non stop sexreclames, ring-

tones van Jam ba, te Ilse II...

allemaal even irritant als

je het mij vraagt. Maar...

met stip op nummer 1 in

de irri top 5: Belspelletjes.

Geen programma meerop
tv dat niet om de 20 minu-

ten onderbroken wordt door

zo'n tuthola.

Aangezien de dames waar-

schijnlijk nog niet toe zijn

aan een echt programma,

mogen ze in het begin van

hun tv carrière eerst de

mensen thuis in de maling

nemen. "Dit is wel een hee-

eel moeilijke zeg... dat weten

alleen de echte fans en die

kijken meestal niet op dit

tijdstip." Yeah right, denk ik

alleen maar. Wie weet de

achternaam van Ridge uit

'the Bold' nou niet tegen-

woordig?!

Ook ik ben vroeger wel eens

in de mooie praatjes van de

dames getrapt. Zes maan-
den lang heb ik mijn moeder

af moeten betalen omdat de

telefoonrekening vijf keer zo

hoog was als normaal. Nog
steeds trappen honderden,

misschien wel duizenden

kids in de mooie woordjes

van die oplichters. Zijn er

nou echt mensen die hier

met plezier naar kijken en

steeds weer meedoen? Dat

moet haast wel... anders

was het al lang van de buis

gehaald. Maar waar gaat dit

naartoe? Devragen worden

steeds makkelijker en het

prijzengeld steeds hoger.

Sinds een jaar denken ze

slim te zijn bij RTL door er

een jonge gozer neerte zet-

ten die er wel aardig uit ziet.

Zo zullen er nog meertiener-

meisjes bellen om dat 'stuk'

aan de telefoon te krijgen. Ik

ben er in ieder geval klaar

mee. Zodra ik ook maar iets

hoor of zie wat er op lijkt

zet ik'm op een ander net.

O god, dat wordt dan Ned 1,

2 of 3, want alle overige zen-

ders zijn zo goed als besmet

met het sex-ring-tellsell-bel-

virus. Want wat de een doet

kan de ander natuurlijk nog

veel beter.

McU/

De tien

Welke liedjes zorgen

ervoor dat je dagelijks

gekluisterd zit aan je

MP3-tje? De volgende

toptien liedjes van dit

moment zijn het luisteren

zeker waard!

1. Als de morgen is

gekomen

Jan Smit

2. Boten Hanna

Basshunter

3- Dance4Life

Tiësto ft Maxi Jazz

4- Mas Que Nada

Sergio Mendesft The

Black Eyed Peas

5 Toppertje!

Cuillermo en

Tropical Danny

6. Unfaithful

Rihanna

7- Putyour hands up

4

Detroit

Fedde Le Grand

8. Rood

Marco Borsato

9- Boten Anna

Gebroeders Ko

10

(b

. Erom Paris to Berlin

Infernal

on: Radio538,Top 40)

Graduation. We moesten net-

jes op een rij gaan staan voor

de andere teams en kregen

onze diploma's van space

camp aangeboden. Hierna

hadden we nog avondeten en

toen was eigenlijk ons gewel-

dige avontuur in Huntsville,

Alabama, USA afgelopen. Maar
geloofme, niemand wilde naar

huis. Het afscheid was wel even

moeilijk, maar we hebben alle-

maal adressen en ik weet zeker

dat ik ze (de andere kampdeel-

nemers) allemaal nog eens ga

zien."

fe £>



en luxe. Elk bed wordt handgemaakt volgens het

unieke Vi-Spring pocketed spring systeem: veren

in katoenen zakjes bedekt met royale lagen

zuivere wol en natuurlijk haar, worden op hun

beurt met Belgische damast bekleed om het

summum van een heerliike slaap te bereiken.

van ecuwen
D D

T^aa.% dioom je van

WSPRING Rijksstraatweg 67-71 Haarlem Tel. 023 - 525 49 56 www.vanmeeuwenbedden.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

^t^t r'hïii-fciün -~ii1iiéiiiiiéi "i TAj^-,üE W.: 623 SM 'E & ^Q^
www.a Litebedrijfpandvoort, ril

f Jef & HcnL

Bluijs

%omer lekker

na met on^e

bloemen!

rültertraat éfZ&*kc&± teL Cfflj-tf IZjO tó

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

r<n#i-j-Ë«Vrj h hr<gvm rtmfii

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Heeft u

MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.

Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!

Bel (023) 531 95 53

en vraag naar Annet Flink.

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

trevRiligïngen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Monroga votgonc PrjJitia Kwrmorl: Voilig Manen

Ito**'» B*iTW<gi - LPnwdwi Hnrwt«J» lafiÓrüOft

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WILLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

e
Wie is volgens u de

Zandvoorter van het jaar 2006?
\4^
'T

Geef die persoon op door het

formulier op pagina 3 in te vullen,

of mail de jury:

jury@zandvoortsecourant.nl

=?-^5= ^ <! Zn

{

ippettap
WIJ ZIJN OP VAKANTIE VAN 10 - 25 SEPTEMBER EN
GAAN WEER OPEN DINSDAG 26 SEPTEMBER!

TOT DAN

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

accoünLanuconirole i jaarrekening * belasüng adviezen

administratieve dienstverlening management ondersteuning

TharhÈtkeïtrtat IS * 2042 <iM Zandwwn. * Tel 57I939É
Fax &73 I 191 acccünian[skanTQar@riuppel5choren..nl

.tNnvnmtTSF www.zandvooTtsecouTant.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Op reis met de ANBO Zandvoort
Maar liefst 150 echte gapers bewonderen. Dat kan als u zich

aanmeldt voor de seniorenreis naar Maarssen. Regelmatig ver-

zorgt de afdeling Zandvoort voor ANBO-leden onderhoudende

reizen. Zo vertrekt er donderdag 21 september een autobus voor

een bezoek aan een tweetal opmerkelijke musea.

grootste gaper ter wereld.

Het beeld is ongeveer 2 meter

hoog. Het museum is geves-

tigd in het voormalig koetshuis

van Goudestein, het gemeen-

tehuis van Maarssen.

In het museum staan niet

alleen gapers. Ook zijn er twee

compleet ingerichte winkels.

Eén dateert uit 1901 en één uit

1934, ouderen zullen de inrich-

ting zeker herkennen. De win-

kel uit 1901 is afkomstig uit de

Amsterdamse Staatslieden-

buurt en is na diverse verhui-

zingen in het museum terecht

gekomen. De winkel uit 1934 is

afkomstig uit Den Haag. Daar

beheerde Mia Ranke (één van

de eerste vrouwelijke onder-

nemers in Nederland!) haar

drogisterij in de Laan van

Meerdervoort van 1934 tot

1987. De vele drogisterijartike-

len geven een goed beeld van

het verleden. Het museum
beschikt overeen collectie blik-

Caper: het symbool voor de drogisterij

Drogisterij Museum
Uniek in de wereld. Het

Nederlands Drogisterij Museum
te Maarssen bezit tienduizen-

den artikelen uit de rijke histo-

rie van de Nederlandse drogis-

terijbranche. In het museum
staan ongeveer^o gapers, van

oudsher het symbool van de

drogisterij. Als blikvanger

hangt in het museum de

ken, glazen stopflessen en por-

seleinen potten waar vroeger

de voorraad in bewaard werd.

Hollands Kaasmuseum
Het tweede bezoek is aan het

Hollands Kaasmuseum. Dat is

gevestigd in het hartje van

kaasstad Alkmaar in het

monumentale Waaggebouw.
Het museum toont de berei-

dingvan zuivelproducten door

de eeuwen heen.de handel en

het leven op het platteland. De

collectie bestaat ondermeer

uit historische gebruiksvoor-

werpen, film beeldmateriaal

en schilderijen.

Wilt u mee?
De autobus vertrekt donder-

dag 21 september om 8.30uur

bij het Gemeenschapshuis.

Ook kunt u opstappen om 8.45

bij de Vomar ofom 9.00 uur bij

het Huis In het Kostverloren

(HIK). Om ongeveer 11.00 uur

staat in het museum van

Maarssen koffie en gebak

klaar. Voordat het gezelschap

naar het Kaasmuseum vertrekt

is er een koffietafel in party-

boerderij De Weistaar.

Telefonische aanmeldingen bij

Wies de Jong, telefoon 5715164.

Actievere houding gemeenten gewenst
Bij lokale overheden wordt veelal terughoudend gedacht over

de Bijzondere Bijstand. Hoewel gemeentebesturen kunnen

beschikken over inkomensgegevens van hun burgers, gebeurt

er met die kennis te weinig. Ouderenbond KBO maakt zich er

sterk voor dat de lokale overheden zich actiever gaan opstel-

len om de minima te ondersteunen.

Als maar weinig burgers een

beroep doen op Bijzondere

Bijstand (BB), dan houden

gemeenten aanmerkelijke

sommen geld over. Daar kun-

nen al gauw honderdduizen-

den euro's mee gemoeid zijn.

Zandvoort

De gemeente Zandvoort neemt

een afwachtende houding aan

en legt het initiatief bij haar

burgers. Gemeentevoorlichter

Ton van Heemst:"Gebruik alle

middelen waar je recht op hebt

- ze zijn ervoor. Mensen op het

minimum hebben een eigen

verantwoordelijkheid voor hun

eigen financiële situatie. Zij

moeten in actie komen. Hulp

vragen. Gemeente Zandvoort

ontvangt ze graag op het

spreekuur. Dus ontvang je een

uitkering, zit je op het mini-

mum en hebje ergens het idee

datje aanspraak kunt maken

op BB, neem alle relevante stuk-

ken mee, en kom langs op het

spreekuur van de gemeente.

Geef aan wat je financiële pro-

blemen zijn en laat uitzoeken

of je recht hebt op een BB. De

sociale-dienstverleners gaan

met dergelijke verzoeken zeer

prudent om. Dat zet zoden aan

de dijk". Tijdens hun spreekuur

proberen medewerkers van

Loket Zandvoort er achter te

komen welke problemen erzoal

bij hun cliënten leven en dra-

gen dan mogelijke oplossingen

aan.

Pro-actief

Op de vraag of ze met haar soci-

aal beleid in de preventieve

sfeer een wat actievere rol kan

spelen wordt door gemeenten

nogal eens terughoudend

gereageerd. De privacy van de

burgers zou een actieve bena-

dering in de weg staan. "Nader

onderzoek laat echter zien dat

er wel degelijk mogelijkheden

zijn om relevante groepen mini-

ma pro-actiefte bereiken"zegt

de KBO. Mensen die op eigen

initiatief weinig gebruik maken

van voorzieningen blijken vaak

langdurig in aanmerking te

kunnen komen voor allerlei

regelingen.
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Meldpunt thuiszorg

geopend
De Consumentenbond heeft onlangs een meldpunt geopend.

Met dit meldpunt 'Toegang tot Thuiszorg' wil de bond nagaan

in hoeverre het extra geld van de regering de knelpunten in de

thuiszorg verbeterd heeft.

Het meest wringt de schoen in

de thuiszorg, de ouderenzorg,

gehandicaptenzorgen geeste-

lijke gezondheidszorg. Ruim de

helft (51%) van de mensen die

recht hebben op thuiszorg krij-

gen die zorg momenteel
slechts ten dele of helemaal

niet. Ook andere ondersteu-

ning uit de AWBZ blijft achter,

zo blijkt uit een enquête van de

Consumentenbond

Staatssecretaris Ross-van Dorp

van Volksgezondheid heeft

inmiddels extra geld toegezegd

om wachtlijsten in de thuis-

zorg te voorkomen en weg te

werken. De Consumentenbond

wil door middel van het meld-

punt controleren in hoeverre

het probleem ook echt is

opgelost.

Het meld punt 'Toegang tot

Thuiszorg' is tot 22 septem-

ber iedere werkdag van 9.00

tot 17.30 uur bereikbaar op

nummer (070) 445 45 66. Wie

nog steeds op een wachtlijst

staat of een andere probleem

in de thuiszorg wil aankaar-

ten, kan contact opnemen
met het meldpunt. Daarnaast

kunnen mensen ook via de

website (www.consumenten-

bond.nl) hun bevindingen

melden.

Proces tegen
onverhoedse sociale controles
Onaangekondigde huisbezoeken zijn in strijd met ondermeer

de Grondwet. Dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) daarmee

uitkeringsfraude hoopt te bestrijden is volgens de ANBO een

onwettig argument. De vraag wie gelijk heeft legt de bond voor

SoPlussers voor aan de rechter, zo werd afgelopen maandag

bekend gemaakt.

Veel ouderen zijn bang.

Huiverig om onbekenden in

hun huis toe te laten. De con-

troles die inspecteurs van de

SVB de komende maanden
doen, zorgen voor grote onrust

onder ouderen. Veel senioren

voelen zich overvallen en

zijn angstig om vreemden,

met of zonder legitimatie,

binnen te laten. Anderen

kunnen hier immers misbruik

van maken.

ANBO voor 50-plussers en

advocatenkantoor Kuijper

starten een proefproces tegen

de onaangekondigde huis-

bezoeken die de Sociale Ver-

zekeringsbank (SVB) uitvoert

om fraude met AOW- en ANW-
uitkeringen te bestrijden. De

huisbezoeken zijn niet recht-

matig. Er is geen formele wet-

geving waarin dit controlemid-

del is vastgelegd. Bovendien

zijn de huisbezoeken in strijd

met de Nederlandse Grondwet

en internationale mensenrech-

tenverdragen. De ouderen-

bond wil een landelijk verbod

krijgen van de (voortzetting

van) onaangekondigde huis-

bezoeken. Tevens zal worden

verzocht alle negatieve

beschikkingen vanaf 1999
ongedaan te maken waarin

sprake was van onverwachte

huisbezoeken. De Rechtbank

had al eerder besloten dat

het recht om zonder concrete

aanleiding inbreukte maken
op het privé-leven van uit-

keringsgerechtigden niet

mag.

De ouderenbond ANBO roept

alleenstaande AOW-ers en

ANW-ers op die al een huis-

bezoek hebben gehad of vre-

zen dat zij worden bezocht,

zich te melden. Zij kunnen

gratis deelnemen aan het

proefproces.

Een informatiepakket met
aanmeldform ulier is op te vra-

gen via 030- 233 00 66 (12 tot

16 uur op werkdagen) of

e-mail: proefproces@anbo.nl.
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Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.n!

Gemeentelijke publicatie week 37 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

5 september en de verdere in week 36 door het

college genomen besluiten zijn 12 september vast-

gesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale

Balie en op de website.

Integrale commissie Raadszaken

De Integrale commissie Raadszaken vergadert op 19

september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uuropen. De entreevindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Besluitenlijst 11 juli 2006

4 Vast agendapunt: alleen indien aan de orde of

vooraf verzocht

5 Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-

steuning

6 Burgerjaarverslag (ondervoorbehoud)

7 Collegeplan 2006 - 2010

8 RondvraagMededelingen/aandachtspunten

9 Sluiting

Deagenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 20

september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

gaan om 19.30 uuropen. De entreevindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

3 Besluitenlijst commissie van 12 juli 2006

4 Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of

vooraf verzocht

o Accountant

b Rekenkamer

c Politiezaken

d Informatie college/burgemeester.

5 Berap II

6 Beschikbaar stellen krediet ad. € 50.000 ten

behoeve van de Middenboulevard

7 Heroriëntatie Stafafdelingen

8 Intergemeentelijke Samenwerking Belastingen

9 Vergoeding woon-werkverkeer wethouders.

10 Beheersverordening algemene begraafplaats

Zandvoort 2007 en beheersverordening dieren-

begraafplaats Zandvoort 2007

11 Derde wijzigingsverordening leges 2006

12 Rondvraag.

13 Sluiting

Deagenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-

wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-

punten die op 3 oktober 2006 aan de gemeenteraad

ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële

consequenties tot gevolg heb ben, vanaf heden tot en

met 3 oktober 2006 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Kandidaatstelling

De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende

bekend:

1. Op dinsdag 10 oktober 2006 zal de kandidaatstel-

ling voor de verkiezing van de leden van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling Bugerzaken

aan het adres Zijlsingel 1 te Haarlem, bij het

daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot

15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1)

worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten

met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aandui-

ding van de politieke groepering boven een kandi-

datenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding,

gevormd door samenvoeging van de aanduidingen

van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,

boven een kandidatenlijst, (model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een kandi-

datenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van

de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie

(model 1 10) zijn tot en met de dag van de kandidaat-

stelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de

kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschrif-

ten betreffende de inlevering van kandidatenlijsten

worden ter gemeentesecretarie verstrekt door

afdeling Burgerzaken, Zijlsingel 1 te Haarlem, telefoon

023 - 5115115.

Weigering donateurwerving Stichting van de

Familieleden van Iran.

Het college maakt hierbij bekend dat op grond

van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke

Verordening Zandvoort 2005, de aanvraag van de

Stichting van de familieleden van Iran is geweigerd

voor het houden van een donateur(wervings)actie

in de maanden september tot en met december 2006

in Zandvoort. De stichting is niet in het bezit van een

CBF-Keur of Verklaring van geen bezwaar afgegeven

van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving.

Deze stichting beoordeelt organisaties die werken ten

behoeve van goede doelen.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Blinkertweg 2a, plaatsen reclamebord, ingekomen

5 september 2006, 2006-161 Lv.

- Stationsstraat 7, veranderen voorzijde, ingekomen

7 september 2006, 2006-162LV.

Gemeente Zandvoort

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrij-

stelling van het bestemmingsplan of bouwverorde-

ning kan worden verleend, kan tegen ons voornemen

daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt.

Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling

wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de ver-

gunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit

worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Zeestraat 60, 3 es doorns, aanvraag ingekomen 2

augustus 2006, bomen staan te dicht tegen de

muur, wel herplantplicht.

- Zandvoortselaan 220, 2 populieren, aanvraag inge-

komen 23 augustus 2006, bomen veroorzaken over-

last, geen herplantplicht.

- Oosterparkstraat 56,1 dennenboom, aanvraag inge-

komen 23 augustus 2006, boom veroorzaakt over-

last, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Grote Krocht 34-36, plaatsen (licht)reclame, verzon-

den 4 september 2006, 2006-154R.

- Grote Krocht 3-5, plaatsen (licht)reclame, verzonden

5 september 2006, 2006-049 R.

- Emmaweg 31, wijzigen voorgevel, verzonden 8 sep-

tember 2006, 2006-150LV.

Bentveld:

- Bramenlaan 2, bouwen twee woongebouwen, ver-

zonden 12 september 20o6,2005-2i7Rvie fase.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijkverzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Kennemer Sportpark na
ruim een halve eeuw dicht!

Het Kennemer Sportpark was ruim een halve eeuw de thuis-

haven van TZB. Na de fusie in 2003 van de voetbal-, dart- en

honk- en softbalafdelingen in ZSC'04, wordt op zaterdag 23

september het TZB terrein officieel gesloten. Een stukje spor-

tief Zandvoort met een rijke historie behoort daarmee tot de

verleden tijd.

In 1950 werd de rooms

katholieke voetbalvereniging

The Zandvoort Boys (TZB)

heropgericht. De club, die

eerder in 1936 al was herop-

gericht, verloor in de oor-

logsjaren haarveld langs de

Zandvoortselaan.dat in 1938

was overgenomen van de vv

Zandvoort. VVZ betrok des-

tijds het Sportpark aan de

Vondel laan. Ook in 1950 was

niet direct een speelveld

beschikbaar en kon men om
de twee weken, om beurten

met de handbalafdeling van

Zandvoortmeeuwen, ge-

bruikmaken van de velden

aan de Van Lennepweg. Het

zou nog tot 1954 du ren voor-

dat aan deze allerminst

ideale situatie een einde

kwam.

Geld

Met de ervaringen uit de

vooroorlogse periode in het

achterhoofd kwamen de

TZB- bestuursleden, kape-

laan Blom -die tevens mede-

oprichterwas- en secretaris A.F.

He lift, met een voor die dagen

revolutionair plan. Wat simpel-

weg neer kwam op het aanleg-

gen van een sportpark op een

P. van Diepen voor de plannen

gewonnen moest worden. Het

gelukte, maar er was nog geen

geld. Via het parochiebestuur

kwam de mogelijk om een

subsidie aan te vragen bij

de gemeente Zandvoort. De

gemeenteraad besloot una-

niem dat TZB een eigen onder-

komen moest hebben en was

bereid tot zestig procent van

de kosten te dekken, mits het

om een redelijk bedrag ging.

De Zandvoortse architect Piet

Worm maakte het ontwerp

voor het Kennemer Sportpark.

De grondeigenaar Jonkh.

Ouarles van Ufford verkocht

het stukgrond gelegen tussen

de toenmalige tramlijn van de

NZH en de Zandvoortselaan

vooréén gulden pervierkante

meter aan de Stichting

Kennemer Sportpark. Het tota-

Burgemeester Van Fenema verricht de aftrap van de openingswedstrijd op

5 september 1954.

stuk braakliggend terrein.

Nadat de Stichting Kennemer

Sportpark was opgericht werd

alles in het werk gesteld om
aan geld te komen. De stich-

tingbestuurders benaderden

daarvoor het parochiebestuur

van de St.Agatha kerk, waar

eerst de toenmalige pastoor

Ie plan omvatte de aanleg

van twee speelvelden met

vier kleedkamers en scheids-

rechterskleedkamer onder

een clublokaal annex kanti-

ne. De realisatie van het plan

werd begroot op f 150.000.

Het geheel werd gefinan-

cierd met jaarlijkse subsidies

"" » 1'lllH 1 ü u

Met bovenstaand elftal speelde TZB in 1954 de openingswedstrijd tegen

Ceel Wit. Op defoto van links naar rechts: C. Slop, J. v.d. Berg, J.H. v.d. Meij,

T.C. van As,M. v.d. Bos, HM.de Reus sr., C. Boon sr., P.J. Castten, JA. Vossen,

AM. van Deursen en J. Bakker. Rechts met vlag grensrechter W.Schilpzand sr.

eerste elftallen van TZB en

Geel Wit. In deze wedstrijd,

die werd geleid door

scheidsrechter Ramkema,
brak TZB-aanvaller Piet

Castien zijn been. Het

bestuur van de Stichting

Kennemer Sportpark be-

stond bij de opening uit dr.

C.F.M. Robbers, A.F. Heuft,

J.L.C. Lindeman, kapelaan

Steenman, W.M.B. Bosman,

S.l. Kluijskens en mr. B.H.G.J.

Randag.

van de gemeente (f 3200) en

parochiebestuur (f 2000).

In 1952 begon de Grondmij

met de uitvoering van het

grondwerk. Er was op het ter-

rein ruimte voor vijf velden,

maar dat was toekomstmu-

ziek. Later bleek dat dit altijd

zo zou blijven, evenals de plan-

nen voor de bouw van een tri-

bune. Vanaf het begin heeft de

aanleg onder begeleiding

gestaan van de heer Frans van

Deursen, die zijn woning des-

tijds naast het clubhuis liet

bouwen. Nadat de opstallen in

het door gemeentearchitect Ir.

G. Fried hof voorgeschreven wit

waren geschilderd, kon het

sportpark in gebruikgenomen

worden.

Opening
De opening werd op zondag

5 september 1954 verricht

door burgemeester mr. H.M.

van Fenema. In aanwezigheid

van pastoorVan Diepen deed

Van Fenema de aftrap voor de

openingswedstrijd tussen de

Historie

In de halve eeuw dat TZB

gebruik gemaakt heeft van

het Kennemer Sportpark

bezochten grote voetbal-

clubs als National Uruguay,

Los Angelos Aztecs en IFK

Gotenborg het sportpark

waar gespeeld werd tegen

het eerste elftal van TZB.

Ook vele toernooien werden

er afgewerkt met deel-

name van onder andere

jeugdteams van Borussia

Mönchengladbach en VVV
Venlo.

Texas Hold'em poker in casino Zandvoort

Afgelopen maandagavond was Casino Zandvoort gastheer van

één van de voorronden van het Holland Casino Poker

Kampioenschap. Gespeeld werd volgens het Texas Hold'em poker

en dan de 'no limit' variant. Zestig pokerspelers vochten voor

drie plaatsen in de grote finale op 22 oktober aanstaande in

Amsterdam. Speciaal opgeleide 'dealers' begeleidden het spel.

Het Texas Hold'em poker heeft

het laatste jaar een grote

vlucht genomen in Nederland.

Voornamelijk het Internet en

de televisie hebben veel daar-

aan bijgedragen. Veronica,

Eurosport en Discovery

Channel zenden regelmatig

wedstrijden uit de Europeaan

Tour en uit Las Vegas uit. Jonge

spelers kunnen kapitalen win-

nen via Internet en natuurlijk

ook verliezen. Een professione-

le speler kan in één toernooi

wel één miljoen dollar winnen.

Zo heeft de Nederlander Rob

Hollink vorig jaar in Monaco
€650.000 gewonnen.

De zestig spelers in Zandvoort

hadden een inschrijfgeld van

€110 moeten betalen en dat

bedrag ging in de 'pot'. De win-

naars krijgen het bedrag niet

uitgekeerd want dat schuift

door naar de finale in

Amsterdam. De verwachting is

dat de uiteindelijke winnaar

met €40.000 naar huis zal

gaan. Bij deze finale is televi-

sie aanwezig en zal er een tri-

bune gebouwd worden zodat

publiek via schermen het spel

kan volgen. De winnaar van

het Holland Casino Poker

Kampioenschap zal deel

mogen nemen aan de Master

Classics of Poker die in de

eerste week van november

gehouden zullen worden, een

toernooi dat acht dagen duurt

en dat iedere dag met een

andere pokervariant zal wor-

den gespeeld.

De voorronde van afgelopen

maandag zal voor de vestiging

van Holland Casino in onze

badplaats de start zijn van een

wekelijkse pokeravond. Vanaf

18 september zal er ieder

maandag de mogelijkheid zijn

om in Zandvoort legaal Texas

Hold'em te spelen. De avond

zal beginnen rond 20.00 uur

en zal bij sluitingstijd afgelo-

pen zijn. De pokerspelers

zullen aan twee tafels op

het podium spelen om een

'cash game'.

£>
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ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

£f#7Z16%| FAR WELL PARTY Web%|
THE ZANDVOORT BOYS \4fe/

Eindelijk is het er dan toch van gekomen
T.Z.B, (nu onderdeel van Z.S.C. '04) neemt afscheid van haar

Sportpark aan de Kennemerweg.

Daarom wordt nog één keer een feestdag georganiseerd op deze

voor velen aparte locatie aan de Kennemerweg.

Overdag wordt er vanaf 13:30 tot 17:00 uur door oud-leden nog
eenmaal de strijd aangegaan in de verschillende sporttakken.

In de avond, vanaf 20:00 uur, is er een feestavond waarop alle

oud-T.Z.B.'ers en zij die T.Z.B, in het verleden een warm hart

hebben toegedragen van harte welkom zijn om samen met ons
dit afscheid van het TZ.B.-Sportpark te vieren.

TOT ZIENS OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

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

inde witte vla kjes in te vullen. De optelsom

van de vakjes staat in het donkere vlakje

naast de rij of boven de kolom. Indien u in

een donker vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan,

betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-

men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms

meerdere oplossingen mogelijk.

Oplossing Kakuro

week 35

- 1 2 9 6 1

6 4 8 4 3

8 7 2 4

e 3 1 9

4 3 1 e 4

3 e 5 1 7 3

^udoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en

met 9 komen maar één keer voor inde rijen,

één keer in de kolomen en één keer in de negen

vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-

ceerd.

1 9 7

6 3 8 2 1

5 2 1 4 8 9 6

5 4 1

7 6 8 2

6 7 8

9 2 6 8 7 1 5

4 7 6 1 9

1 9 3

Oplossing Sudoku

week JS

1 7

6 4

5 2

7 3

9_&_

4 8

2 9

9 6

2 5

3 7

1 8

4^
6 9

2^
8 4

5 1

4 5

8 9

1 4

2 6

5 7

7 1

3 8

Start vmbo-t, havo en
vwo voor volwassenen
bij ROC Nova College

De lessen van het vmbo-t, havo en vwo voor volwassenen bij

het ROC Nova College beginnen op maandag 11 september. Op
de locatie Planetenlaan in Haarlem zijn dat dag- en avondles-

sen vmbo-t en havo en vwo-lessen overdag. Veel havo-klassen

overdag zijn vol, maar voor verschillende avondlessen kan men

zich nog aanmelden.

Het ROC Nova College verzorgt

vrijwel alle reguliere vakken, ver-

spreid over de dag en avond.

Wie goed zelfstandig kan wer-

ken, kan terecht in de zoge-

naamde 'wis kund et uin' havo/

vwo voor wiskunde b. Mensen

die een andere taal willen leren,

kunnen denken aan bijvoor-

beeld Frans, Arabisch en Turks.

Bovendien zijn er speciale

coachingklassen Nederlandsen

Engels. De opleidingen vmbo-t,

havo en vwo bij het ROC Nova

College zijn speciaal voor vol-

wassenen als nieuwe kans om
het volledige diploma of een

aantal certificaten te behalen.

Bijvoorbeeld mensen die zich

willen laten omscholen voor

een betere kans op de arbeids-

markt of ouders die willen leren

hoe ze hun kinderen kunnen

helpen met hun huiswerk.

Dankzij gemeentesubsidies

blijven de cursusgelden be-

perkt tot €24,80 per lesuur per

jaar. Dat betekent dat wie één

vak van twee lesuur volgt,

twee maal €24,80 (= €49,60)

cursusgeld betaalt voor een

heel cursusjaar. Het cursusgeld

is exclusief de administratie-

kosten van €75 (ongeacht het

aantal vakken) en de kosten

voor boeken en eventuele

excursies. Voor meer informa-

tie: (023) 541 41 41 en

www.novacollege.nl/educatie

Dier van de week

NOUSChkd is een pittige jagen. Is haar tegenstander

oude tante van alweer 11 jaar niet onderde indruk van haar

oud. Nou, behalve haar grij- oude klappertjes dan kiest

ze snoet is daar verder nog mevrouw het hazenpad.

niets van te merken, behalve Verder vindt Nous het heer-

dan dat ze wat 'Oost-Indisch' lijk om los rond te scheuren,

doof is. Nouschka is een wat

onzeker typje en heeft be- Je moet haar wel in de gaten

hoefte aan een duidelijke houden want ze gaat zoop in

baas. Ze kan het niet zogoed haar speurtocht dat ze soms

vinden met kinderen en is vergeet dat er ook nog ergens

ook niet al te gecharmeerd een baasje staat te wachten,

van haar soortgenoten. Het Maar goed, op deze leeftijd

liefste probeert ze die met mag je wel eens wat verge-

opgetrokken lippen weg te ten, toch?

Kom kennis maken in het asiel,

Keesomstraat 5. Tel. 57 13 888.

Geopend van maandag tot en met zaterdag

van 11.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op:

www.dierentehuiskennmerland.nl

Voetbal

Punten voor sv Zandvoort
zaterdag en zondag

Afgelopen weekend hebben de zaterdag en de zondagtak van SV

Zandvoort weer punten binnengehaald. De zaterdag was te sterk

voor EVC en de zondag behaald een knap gelijkspel bij De Brug.

Max Aardewerk legt aan voor een schot

Zaterdag

Pieter Keur had zijn basiself-

tal op een tweetal plaatsen

gewijzigd. Ivar Steen speelde

zijn eerste wedstrijd op de lin-

ker vleugel en Michael v.d.

Berg had zijn plaats aan

Tjeerd Ariesen af moeten
staan. Zandvoort begon sterk

aan de wedstrijd en was

regelmatig opde helft van de

Edammers te vinden. Toch zou

het lang duren voordat onze

plaatsgenoten hun overwicht

in een doelpunt konden

omzetten. Het was de onna-

volgbare Robin Castien die de

score in de 63e minuutopen-

de. Na een misser van Ferry

Boom, die alleen voor de kee-

per faalde, haalde Castien

alles uit zijn schotbeen en liet

het net achter doelman

N ij holt bollen, 1-0. in de 83e

minuut kon Zandvoort weer

juichen. Na een splijtende

pass van Steen, zag Boom
Castien vrijstaan en bediende

hem op maat, 2-0. Trainer

Keur was uitermate tevreden

over de prestatie van zijn elf-

tal dat door de overwinning

de eerste drie punten binnen-

haalde.

Zondag
Het elftal van trainer Berry

Buytenhek moest de tweede

wedstrijd bij De Brugspelen.een

tegenstander die iederjaarweer

een soort van 'angstgegner' is.

Twee seizoenen geleden mistte

Zandvoort het kampioenschap

nadat in Haarlem op ontluiste-

rende manier was verloren.

Nu een wedstrijd op het

scherpst van de snede.

Zandvoort moest eigen lijk vanaf

het begin meer op eigen helft

spelen dan dat ze lief was. Toch

zouden onze plaatsgenoten de

score openen. Uiteen van de uit-

vallen ontstond een situatie

voor het Haarlemse doel waar-

uit Faisel Rikkers kon scoren. Tien

minuten later was het weer

gelijk. Na een ongelukkig weg-

gebokste bal door de Zand-

voortse doelman, schoot aan-

voerderSchneiderzijn ploegop

gelijke hoogte. Vlak na rust was

Rikkers weer prod uctief Via een

hard schot.dat de paal nog raak-

te, zette hij zijn ploeg weer op

voorsprong. Met nog een kwar-

tiertegaan kon Schneiderweer

gelijkmaken. Wat De Brug ook

probeerde, niets hielp meer. Na

afloop reageerde De Brug zich

af op de scheidsrechter die nog

drie rode kaarten aan de

Haarlemmers gaf.

SOFTBAL

ZSC-heren pakken winst in slotinning
Een tweehonkslag van Peter Douma waardoor Marcel Paap kon

scoren, bracht het heren softbalteam van ZSC afgelopen zater-

dag een 10-9 overwinning, nadat tegenstander United DAVO

gedurende de gehele wedstrijd een voorsprong had.

&

Het begin van ZSC was ronduit

slecht.WerperTjeerd Buijs moest

zich al na vier slagmensen

geblesseerd laten vervangen na

een pogingeen tegenstanderop

de thuisplaat uit tikken. Zijn ver-

vanger Han Van Soest kon niet

voorkomen dat United, onder

andere via een driepunten

homerun, in de eerste slagbeurt

vijf punten scoorde.

In de tweede slagbeurt sloeg

Ben deJongeen solohomerun

terwijl Jan Piet Paap na een

honkslag ondersteund werd

door goed slagwerk, waardoor

de achterstand terugliep tot 4-

5. Leek ZSC de achterstand weg
te werken, de United-aanval

dacht daar anders over en scoor-

de in de 3e inning nog drie runs.

Een homerun van ZSC-catcher

Edgar Koper met Han van Soest

en Hans Rijnders verkleinde in

de gelijkmakende slagbeurt

opnieuwtot één run, 7-8.

United sloeg in de 4e inning

opnieuw een homerun waar-

door het verschil opliep tot 7-9.

Van Soest kon met behulp van

een infieldhit van Koperde ach-

terstand opnieuw terug bren-

gen tot één punt, 8-9. Nadat

beideteams in de 5e inning niet

gescoord hadden,zorgdedeook

in het veld sterk spelende derde

honkman Ruud Bijl, in de zesde

slagbeurt met een homerun

voorde gelijkmaker, 9-9. Nadat

werper Han van Soest de thuis-

plaat in 7e inning met behulp

van zijn veld had weten schoon

te houden, wist Marcel Paap in

de gelijkmakende slagbeurt op

een hit van Vincent Koelemeijer

op het nippertje de 10-9 over-

winning veiligte stellen.

Verlies

Maandagavond moest het

herensoftbalteam van ZSC

opnieuw het veld op. De uitwed-

strijd tegen RCH/Pinguins in

Heemstede werd na vijf innings

kansloos met 10-0 verloren.

Komende zaterdag speelt ZSC

om 18.00 u u r th u is tegen Spa rks.

Handbal

Fraai gelijkspel handbalsters
Het eerste damesteam dat uitkomt in de ie klasse verloor

vorige week de partij tegen Volendam met 15-12. Afgelopen

zondag hebben de dames zich gerevancheerd voor deze geflat-

teerde nederlaag. Tegen Westside in Amsterdam werd het na

een enerverende wedstrijd in de laatste seconden alsnog een

16-16 gelijkspel.

De handbalteams van ZSC spe-

len in de eerste helft van de

veldcompetitie alleen uitwed-

strijden, omdat het speelveld

op Duintjesveld van een nieu-

we bovenlaag wordt voorzien.

ZSC nam in Amsterdam binnen

tien minuten een 0-5 voor-

sprong. De thuisclub kreeg

geleidelijkaan meervatophet

spel van ZSC en wist de achter-

stand te reduceren. ZSC bleef

echter bij, waardoor de stand

bij rust 9-9 was. In de tweede

helft nam Westside het heft in

handen en leek het op een over-

winning af te stevenen. ZSC

bleefvechten voor iedere meter,

maar desondanks keken ze met

nog 5 minuten te spelen tegen

een 15-13 achterstand aan. In

een enerverende slotfase trok

ZSC de score gelijk 16-16.

Coach Hans Zwemmer was na

afloop blij met een gelijkspel,

maar vond dat zijn team eigen-

lijk de overwinning verdiend

had. Voor ZSC, waar de vaak veel

scorende DebbieTibboel ontbrak,

verzorgden Romena Daniels (7X),

Laura Koning (3X), Lucia v.d.

Drift (3X), Asia el Bakhali en

Martina Balk de doelpunten.

Komende zondag spelen de

ZSC dames de uitwedstrijd

tegen Zaanstreek in Zaandam.

pluspunt
%BOOMHUT

'op.»"*

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

r
De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

Nieuwe dingen leren

Creatieve activiteiten

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

De
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen

wij u op de hoogte houden van

alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten La Fontanella

Administratiekantoor K.Willemse Laurel & Hardy

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

BeachclubTien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk BI u ijs

Boudewijn's Visservice

Café Neuf

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort

Kenamju

Kippetrap

Lokaal 't

Meeuwen Bedden

Monuta
Nova College

Pluspunt Boomhut

Trade Ard Automobielen

Vista Vastgoed

Willemse Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

ZSC '04

Strandpagina

9 ClubMaritime

11 Boom
18 Thalassa

20 Strandpaviljoen Jeroen

23 Club Nautique

£>



Makelaars O.G.

CENSE
zwïLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM virtual tour

funda

ZEESTRAAT 46 "DE KIPPETRAP ZANDVOORT

• Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca

keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

• Souterrainwoning met eigen entree en ruime

bovenwoning (verhuurde staat) met eigen opgang
• Dit goedlopende bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat

• Pand beschikt over een volledige horecavergunning

• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m 2

Vraagprijs: € 695.000,- (incl. goodwill en inventaris)

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

• Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden

3-kamerappartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp

• Moderne keuken en moderne badkamer
• V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 42

• In het groene hart gelegen, karakteristieke en

uitstekend onderhouden woning
• Fraai aangelegde ca. 23 m diepe achtertuin op het

zuiden met achterom en oprit voor ca. 2 auto's

• De woning is smaakvol gerenoveerd in 1999 met

behoud van authentieke details en is zo te betrekken

• Woonopp. ca. 110 m 2
,
perceelopp. 217 m 2

Vraagprijs: € 409.000,-

DE RUYTERSTRAAT 38 ZANDVOORT

• 3-kamer appartement (v.h. 4 kamers)

• Op de l
e verdieping hoek zeezijde gelegen

• Schitterend uitzicht over boulevard, strand en zee

• Het complex is onlangs aan de buitenzijde geheel

gerenoveerd en beschikt over een lift

• Geheel v.v. kunststof ramen en dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 199.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

ZANDVOORT

VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

• Zeer luxe uitgevoerd appartement van 160 m 2
,

v.v. alle denkbare comfort en fraai uitzicht over zee

• Het betreft de hele 6e verdieping dus geen naaste buren

• Dit complex beschikt over een dubbele garage

en een lift, welke uitkomt in de hal van de woning
• Een appartement om zo te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. (160 m 2
incl. terras)

Vraagprijs: € 549.000,-
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Vrijwillige brandweer koninklijk onderscheiden

Zaterdag 16 september vond

er bij de Brandweer Zand-

voort een feestelijke bij-

eenkomst plaats. Om twee

redenen. De overdracht van

een nieuwe ladderwagen

na 17 jaar en de Koninklijke

Onderscheiding na 43 dienst-

jaren van Harry Terpstra.

door Stephanie Vork

Foto's A. de Koek

De nieuwe ladderwagen (de

54-854) heeft een speciale

'knikladder', welke 30 meter

hoog kan komen. Zandvoort

is de eerste gemeente met

zo'n knikladder, omdat hier

minder hoogbouw is dan in

andere gemeenten. De sleu-

tel wordt buiten bij de brand-

weerwagen overhandigd aan

commandant Van Herpen.

Vervolgens heeft Harry

Terpstra de eer om de ladder

als eerste uit te proberen.

Samen met zijn vrouw Miep

gaat hij, onder luid applaus,

de hoogte in.

Na de officiële overdracht van

de nieuwe ladderwagen, be-

gint het afscheid van Terpstra.

Locoburgemeester Wilfred Tates

Harry Terptra

Locoburgemeester Wilfred

Tates komt aan het woord

en vertelt dat hij, toen hij in

de buurt van de brandweer-

kazerne woonde, dacht: "Die

man woont hier". "Nou, bijna

wel", klinkt uit de zaal. Het is

mevrouw Miep Terpstra, die

duidelijk maakt dat haar man
inderdaad wel erg vaak op de

kazerne was. Tates bedankt

de heer Terpstra voor zijn be-

langrijke rol in de gemeen-

schap, namelijk het brengen

en behouden van de veilig-

heid in Zandvoort. Omdat hij

dit 43 jaar heeft gedaan, krijgt

benadrukt dat de overdracht

van je eigen ervaring naar an-

dere mensen toe belangrijk is.

Zo heeft Terpstra zijn ervarin-

gen in de loop der jaren aan

vele anderen doorgegeven.

Bevelvoerder Rob Hermans

neemt het woord. Hij spreekt

vooral over passie. De passie

van Terpstra voor zijn werk bij

de vrijwillige brandweer."Hoe

gaan we het in de toekomst

v. zo houden hier, zon-

der Harry? Hij wilde

altijd het beste

voor de Brandweer

Zandvoort en hij

heeft zijn mening

nooit onder stoelen

of banken gescho-

ven. We hebben nu

met het hele korps

een uitdaging om
zonder Harry verder

te gaan. We zullen je

missen."

Harry demonstreert de nieuwe
ladderwagen aan zijn vrouw Miep

Terpstra iets heel bijzonders.

Namens de Koningin is hij nu,

vanwege zijn inzet voor de

vrijwillige brandweer, lid in de

Orde van Oranje Nassau. Het

lintje wordt opgespeld. Tates

De Mannetjes

Waterbunker
ontdekt in duinen

'Nog even doorzoeken en

we hebben er een mooi

waterreservoir bij'

Nieuw in Zandvoort!
Mooie collectie moderne kronen,

lampenkappen en -voeten.
Moderne en barok spiegels en spiegels op maat

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur Maandags gesloten.Tel: 023 - 5714441

criG GROERNL
KI N A N tU A I. S KKV I tl K H

Bij Harry zelf dringt

het deze zaterdagmiddag nog

niet helemaal door, dat hij

nu lid in de Orde van Oranje

Nassau is. Of hij houdt er niet

zo van om in de schijnwer-

pers gezet te worden. Maar

zijn vrouw Miep is trots. En

dat mag zij ook zijn op zich-

zelf. Want zonder hulp en

steun van het thuisfront, kom

je lang niet zover.

Trade Ard
WEEKAANÖEBNG

Renault aio 1.4-16VAUTOMAAT 3drs.

b.j. 2002, 126500km €8500

nu €7950 : fiQtfflfi

WWWmADE-ARD.NL

X
Ru rjtram
©Bnoon

Geldig t/m zondag 24 september

Nieuw in het assortiment

• Toscaans brood dubbel-

donker meergranen brood

met pompoenpitjes € 1,25

• Boterkoek met gember € 3,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

De Ai GP komt er aan geracet - welke

maatregelen zijn van kracht?

U leest het op de website van de gemeente.

Raadpleeg de digitale projectmap AiGP.

Kan niet missen.
Gemeente Zandvoort
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18-09-'05 18-09-'06

lieve papa,

Hoeveel ik je mis kan ik je niet zeggen

hoeveel verdriet ik heb
kan ik niet omschrijven

hoeveel ik van je hou heb je nooit geweten
ik zal je nooit vergeten

liefs nancy

18-09-2005 18-09-2006

Richard

De leegte die blijft

De pijn die blijft

De vriendschap die blijft

Je palm die blijft

Tom

ttomita P Wester veld en Van Beek t
giMMrli-Pnlr*:

Hoa'ddtfip.

Barnfnlm 54.

-WIMÏIW2 7G10

ClfVCflSlkJAtlMM}

NI+<J* Vtflritp.

BavtlilJE 7,

T*»:lWïlio2jr<>lO

B*wirwb«Mk.

Trt IWïl SW 1 frflj

fih'flni gt/ust.

Voor uw attenties, in de vorm van

bloemen, kaarten en telefoontjes

tijdens zijn ziekte en na het overlijden

van Rein van der Werff,

willen wij u hartelijk dank zeggen.

Het heeft ons getroost,

te merken hoe geliefd hij was.

Names ons allen,

Grada van der Werff-van Norde

BURGELIJKE STAND

9 SEPTEMBER 2006 -13 SEPTEMBER 2006
Geboren:

Britt Karina, dochter van: Braamzeel, Ronald en:

Diele, Karina Anna Henderina

Gehuwd:
De Jong, Ronald en Srisawat, Nuphin

Overleden:

Bol, Co mei ia, oud 78 jaar

Tuinder geb. Van Tetering, Hubertina Cornelia

Johanna, oud 8yjaar

Van der Werff, Willem Jan, oud 93 jaar

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

Ouderwets gezellig!

B \

weer open
Iedere eerste zaterdag van de maand

live muziek
Wij heten u van harte welkom!
Willem, Bert, José & Sheila

Gasthuisplein 10 • tel. 5714638

Dagelijks geopend van 12.00 tot 24.00 uur

(vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur)

Waterstanden—*^

Club Nautique ©
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken geopend tot en met i oktober!

September Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Do 21 ^H 00.00 04.10 13.10 16.29

Vr 22 - 00.19 04.39 13.45 16.59

Za 23 ^^| 00.49 05.10 13.54 17.23

Zo 24 - 00.58 05.36 13.39 17.53

Ma 25 ^B 01.28 06.10 13.59 18.22

Di 26 - 02.09 06.33 14.28 18.49

Wo 27 m 02.37 07.01 15.04 19.19

Do 28 - 03.19 07.31 15.28 19.50

gefeliciteerd:

Nancy, Liesbeth,

Richard, Dennis, Dimitri

en John

Dam tot Dam loop

17 september.

Klasse!
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Courant

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144826 85

Tel & Fax 023 - 5732752 Email:joop@
Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -43429783 Verspreiding:

Email: letty

@

Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties@ tussen 14.00 -18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 - 5716 105 of

06 -121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

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

V
toestemming van de uitgever.

J

Aftellen naar de Ai GP:

Ondernemersbijeenkomst

druk bezocht
De Zandvoortse ondernemers zijn afgelopen donderdag op

Circuit Park Zandvoort geïnformeerd over allerlei zaken die

voor, tijdens en na de komende AiGP zullen spelen.

Zij werden 'bijgespijkerd' door de badplaats internationaal

directeur Peter Theunissen

van het beveiligingbedrijf

World Wide Securities; Peter

Michalides in zijn hoedanig-

heid als voorzitter van de

stichting Zandvoort Promotie;

Wim Fisscher als voorzitter van

het Ondernemers Platform

Zandvoort; Wilfred Tates, loco

burgemeester en wethouder

Economie en Toerisme; Hans

Ernst, directeur van circuit Park

Zandvoort en Jan Lammers,

'seatholder' van het Ai Team

Netherlands.

Veel ondernemers waren op

deze bijeenkomst af gekomen

om te horen wat er gaat ge-

beuren. Zij kregen onder an-

dere van wethouder Tates te

horen dat zij speciale gratis

passen voor hun medewerkers

die van buiten Zandvoort ko-

men nodig hebben, want als

alle Zandvoortse parkeerplaat-

sen (15.000) bezet zijn, worden

geen auto's meer toegelaten,

behalve van inwoners en werk-

nemers met de speciale pas.

Tevens maakteTates bekend dat

de Zeeweg vanaf 16.00 uur al-

leen nog richting Bloemendaal

geopend zal zijn en dan alleen

de noord baan voor het norma-

le verkeer en de zuidbaan voor

de hulpdiensten en de lijnbus-

sen. Tot die tijd zal het verkeer

normaal van de Zeeweg ge-

bruik kunnen maken. Zowel

Fisscher als Michalides gaven

aan wat de impact op langere

termijn zal zijn voor Zandvoort.

Dit wereldwijde evenement zal

Cartoon

opnieuw op de kaart zetten.

Door de bezoekers gastvrij te

ontvangen en geen woekerprij-

zen te hanteren, kan Zandvoort

zich van zijn beste kant laten

zien. Met als resultaat dat de-

zelfde bezoekers andermaal

zullen terugkomen. Veel on-

dernemers hebben de krachten

gebundeld en een gezamenlijk

potje gemaakt, waaruit onder

meer een 'vlaggenroute' van

het circuit naar het centrum,

een gratis pendelbus, een 'racy'

aankleding van het centrum en

muzikale optredens zullen wor-

den bekostigd.

Ernst maakte nog bekend dat

er via de media ruimschoots

aandacht aan alles rondom de

AiGP zal worden geschonken.

Zo worden de beelden wereld-

wijd door 40 televisiestations

live uitgezonden, waar dan on-

geveer 84 miljoen mensen in

120 landen naar zullen kijken.

Onder deze kijkers zijn er circa

19,5 miljoen uit Europa en 2

miljoen uit ons eigen land.

Jan Lammers hield de onder-

nemers tot slot nog voor dat

het Circuit Park Zandvoort ook

een onderneming is die tevens

voor anderen zeer belangrijk

is. "Samen komen we er wel",

aldus de man die dit jaar met

Jos Verstappen hoge ogen wil

gooien in het evenement dat

door sheik Maktoum Hasher

Maktoum al Maktoum, familie

van de heersers van Dubaï, op

poten is gezet.

Hans van Pelt

CERT-JAN Bi U IJS CDA

Vergadering commissie

Raadszaken:

Afspraken rondom

besluitvorming lamster

Tijdens de afgelopen dinsdag gehouden integrale commis-

sie Raadszaken heeft Joke Draijer (CBZ) de gang van zaken

rondom de besluitvorming van het bestemmingsplan Kost-

verlorenstraat en Omgeving aan de kaak gesteld. Zij was het

niet eens dat een deel van het bestemmingsplan door het

college was vastgesteld en niet door de raad, die normaal

gesproken het orgaan is dat besluiten aangaande bestem-

mingsplannen kan nemen. Zij diende dan ook een initia-

tief raadsvoorstel in waarin zij de beslissing teruggedraaid

wilde zien.

Draijer haalde zelfs diverse

keren de woede van wethou-

der Wilfred Tates op haar hals

toen zij sprak van "on rechtma-

tig handelen van het college".

Tates eiste dat zij het woord

'onrechtmatig' zou terug-

nemen. De wethouder was

van mening dat zij "een wat

grote broek had aangetrok-

ken", want onrechtmatig was

het niet wat het college had

gedaan was hij van mening.

Hij wond zich zichtbaar op

over de woorden van Draijer.

Hij vond dat hij al bij diverse

gelegenheden had aangege-

ven dat er van onrechtmatig

handelen geen sprake was en

dat de beslissing van het col-

lege bij een verandering van

het bestemmingsplan aan de

raad zou worden aangebo-

den voor bevestiging of be-

sluitvorming. Volgens Draijer

zou dat echter wel eens te

laat kunnen zijn omdat niet

duidelijk is of en wanneer er

veranderingen zullen komen

en gedupeerden dan forse

schadeclaims zouden kun-

nen neerleggen. De wethou-

der was van mening dat dit

niet zo een vaart zou lopen.

De meeste andere partijen

steunden Draijer indirect wel,

maar wensten te wachten

tot de wethouder met meer

gegevens kan komen en dat

zou volgens Tates niet voor de

komende raadsvergadering

kunnen. Een compromis werd

gevonden in een behandeling

op zo kort mogelijke termijn,

waarschijnlijk in de vergade-

ringvan november.

WMO verordening

Rolstoel of huishoudelijke

hulp nodig? Al over zo'n 3

maanden moeten inwoners

van Zandvoort aankloppen

bij de gemeente. De gemeen-

te wordt er verantwoordelijk

voordat hun burgers zo goed

mogelijk met de samen-

leving kunnen meedoen.

Gevraagd werd te advise-

ren over het collegeplan de

"verordening voorzieningen

maatschappelijke onder-

steuning". Gezien de korte

commissiebehandeling leek

de reusachtige invloed die de

WMO op burgers zal hebben

nauwelijks tot de leden door

te dringen. De meeste par-

tijen brachten het niet veel

verder dan 'een prima stuk'

en wat vragen over de eigen

bijdrage. "Onderzoek loopt",

was de korte reactie van ver-

antwoordelijk wethouder

Gert Toonen. Hoewel Willem

Paap (SP) vraagtekens zette

bij de druk die de mantelzor-

ger ongetwijfeld zal krijgen,

werd hier maar kort bij stil-

gestaan. Wethouder Toonen

voorzag geen problemen:

"De positie van de man-

telzorger verslechtert niet

door de WMO." Toch klonk

een waarschuwing door: "De

WMO gaat dwars door alle

portefeuilles, het is een zeer

brede wet."

Collegeplan

Het collegeplan 2006 - 2010,

dat tijdens de vergadering

aan de raad werd aangebo-

den, leverde slechts op een

paar punten ruimte voor dis-

cussie. Het college werd door

de meeste partijen lof toege-

zwaaid voor het leesbare stuk.

Omdat het een collegeplan is,

hoefde er niet over gestemd

te worden.

Column

Zwanger in 2006
Het is om jaloers op te wor-

den. Waarop? Die zwangere

vrouwen van tegenwoordig.

De buik mag gezien wor-

den! Met een kleurige sjaal

wordt die geaccentueerd.

"Mooi buikje", knikt iedereen,

"wanneer komt de baby?"

Jaren geleden was dat niet

zo. Zwanger zijn was geen

schande. Nee, dat nog net

niet maar je moest het wel

verbergen met wijde hesjes,

soepjurken, ruime truien,

broeken-met-een-flap. Aan

de knoop van je pantalon

een elastiekje voor extra

ruimte. Trui erover. Klaar was
Mien. Zo lang mogelijk weg
stoppen. Dat moest nu een-

maal.

Op de verjaardagspartij is

ze er ook. Wendy zal ik haar

noemen. Mooi en zwanger.

Héél zwanger. En stralend

blij. Het spettert van haar

af. "Wij zijn al vijf maanden
in verwachting", roept ze

vrolijk. Ik wist het al. Wist

het allang. Wendy heeft

een vriendin Marga. Hun
eerste kind was ook Bewust

Gekozen. Ze vinden het ge-

woon. Twee meiden met een

kind. De tweede nu dus op

komst. Heel bewust. Ze ston-

den en staan er nog steeds

achter. "Hoe kunnen jullie",

bitst een mevrouw bozig.

"Hoe bedoelt U?" Ze lachen

beiden. "Tegenwoordig heb

je een spermabank. Je mag
zelf kiezen zodat het kind

ook nog op je lijkt." Ze kij-

ken elkaar verliefd aan. Hun
kleine peuter Joanna eist

even de aandacht op die

ze ook onmiddellijk krijgt.

Volop. Van twéé moeders

én de aanwezige oma's. Ook
twee. Grappig hoor. De bo-

zige mevrouw staat op. "Ik

vind het raar", schampert

ze, "een kind moet een vader

hebben.""Twee moeders kan

ook", antwoordt Marga ge-

decideerd, "we kennen ook

twee vaders met een kind.

Het is alleen even wennen."

Samen zitten ze op de

bank. De twee meiden.

Vertrouwelijk. Hand in hand.

Samen zwanger. Twee blije

mensen. En een leuke peu-

ter. Ach, zouden alle kinde-

ren maar zoveel liefde krij-

gen van een ouderpaar. Die

Bewust hebben gekozen.

Het is alleen even wennen.

Dat wel!
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Collega's
Vanaf 16 jaar

Voor korte dienstverbanden.

We hebben nog steeds diverse vateture-s open slaan , waar welligftt

iels vtiorjöu tussen zit. We zip op zoek naar

• Vulpioagmfia&w&rkers. voor o.a. donderdag, vrijdag en

zaterdagavond va n 1 7 W tot 1 9.00 ol van 1 8.W tol 21 .09 uur.

• Medewerkers voarde bedieningsjfd&lingfrr», ïöwcI

dwndew«k5 van 17.09 Co-t 20.30 uur gds ïn hel weeltend.

• Twwii roeken we nog #*n nieuwe collega die onr*

gruen^eafdelirg wil kc-men varalerken.

Heb ie affiniteit mei grosnlen en fruit of zie je fezelf ais dé geschifte

kandidaat voor één van de andere vacatures, kom dan gewoon

langs en maak een afspraak!

Alb*rt Heijn Zandvaart

Grote Kracht 9, tel. 02*3 - 5J1265?

Het grote voordeel van Albert Heijn Zandvoort

"het hele jaar door op zondag geopend!
1 '
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Nostalgisch weekend in Zandvoort

HOORT ZEGT HET VOORT!

Zaterdag 23 september 2006

Nederlands kampioenschap

Stads- en dorpsomroepers
Aanvang 13:30 uur op het Kerkplein

Openlucht diavoorstelling over

oud-Zandvoort door De Babbelwagen
Aanvang 20:15 uur op het Kerkplein

~0~0~0~

Zondag 24 september 2006

Shanty & Zeeliederenfestival

Aanvang 10:30 uur in Nieuw Unicum

Start optredens in Centrum om 12:00 uur

Start nieuw seizoen Zondagmiddagpodium
met opera en Italiaanse liederen door de groep Bel Canto

Open Atelierdagen 2006 Zandvoort

Het gezelschap Bel

Canto met geschool-

de ervaren stemmen,

gecombineerd met

aanstormend talent,

brengt een variatie aan

bekende opera-, operet-

te- en musicalliederen.

Verschillende zangers

uit het gezelschap heb-

ben meegedaan aan

het Tv-programma 'Una

Voce Particolare'. Ook

verlenen zij regelma-

tig als koorlid hun me-

dewerking aan grote

internationale produc-

ties.

Marjolein Latour en

Gabrielle Mouhlen, die

jarenlang tot de vaste

cast van Bel Canto be-

hoorden, treden nu als

solist succesvol op in de

grotetheatersin binnen-

en buitenland. Samen
met Marjolein maakte

Andries Bongers de CD
met als titel 'Castelli in

aria'.

Beleef met hen de dra-

matiek, de passie en de

hartstocht van de Opera,

de glimlach en de jeugd

van de Operette, de show,

snelheid en kleur van de

musical en de uitbundig-

heid of de traan van het

Napolitaanse lied.

Zondag 24 september,

Woonzorgcentrum A.G.

Bodaan, Bramenlaan 2

te Bentveld. Aanvang:

14.30 uur. Voorkom te-

leurstellingen reserveer

tijdig.

Voor meer informatie

kunt u contact opne-

men met Pluspunt, tel.

5717113 of email r.koning

@ pi uspuntzandvoort.nl

Atelierdeuren gaan

weer een weekend

lang gastvrij open. Ter

gelegenheid van het

tweede lustrum van dit

jaarlijkse evenement

is op zaterdag voor

vervoer gezorgd. Per

Thaise Tuk Tuk is er dan

langs de Zandvoortse

Kunstplekken (gratis)

'cirkel-vervoer'. De ate-

liers zijn geopend op

zaterdag 7 en zondag 8

oktober 2006 van 12.00

tot 17.00 uur. De Open

Atelierdagen worden

feestelijk geopend door

wethouder G.Toonen in

strandpaviljoen 'Take

Five' aan de Boulevard

Paulus Loot op zaterdag

7 oktober om 11.00 uur.

Het eerste weekend

van oktober stellen

Zandvoortse kunste-

naars alweer voor het

tiende achte ree nvolgen-

d e jaar hun ateliers open.

Doordit evenement krij-

gen belangstellenden

de gelegenheid om op

ongedwongen manier

een kijkje te nemen ach-

ter de schermen.

Om de complete Kunst-

route langs te gaan is nu

extra plezierig,wantopde

zaterdag rijden langs de

hele route gratis TukTuks

van ateliertot atelier.

Een gratis plattegrond

met een lijst van alle

deelnemers is af te ha-

len ondermeer bij het

VVV-kantoor, het ge-

meentehuis, de open-

bare bibliotheek, Bruna

en Foto Menno Gorter.

Gedurende het week-

end fungeert strand-

paviljoen 'Take Five' als

centrale presentatie en

als informatiepunt.

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jö^r Uw SpeciqÜ^f

Sloten &n inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Hgïs

Tel: 023 - 571 24 10

Monlage wügens Polihe K&urrrwfe Ve*g Wonen

F, H. WILLEM &E

LEKTROTECHNIEK

flr-.+Jri; r.VJVi:. j-vh

Lan-cns birw'jkr^qhiïibvrvn

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

"Beaut

Sara
Jos Sjyierieus

JAcRterweg ia

2042 LJ-L

Zandvoort

TeL 023-573 29 00
06-21 95 09 48

Zandvoorter van het jaar 2006

Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-

voortse Courant de verkiezing 'Zandvoorter van het jaar'.

Als lezer kunt u ook zelf ie-

mand nomineren, door het

invullen en opsturen van on-

derstaande strook. De geno-

mineerde moet wel aan enke-

le eisen voldoen: hij/zij moet

woonachtig zijn in Zandvoort

of Bentveld en moet het af-

gelopen jaar iets voor de

Zandvoortse samenleving

betekend hebben of de naam
Zandvoort op positieve wijze

buiten de gemeentegrenzen

hebben gebracht.

Een deskundige jury zal uit

de inzendingen een selectie

maken. De kandidatenlijst

zal vanaf half oktober gepu-

bliceerd worden, waarna alle

Zandvoortse ingezetenen

hun stem kunnen uitbrengen.

Begin januari 2007 zal de jury

de drie kandidaten met de

meeste stemmen bekend ma-

ken. Tijdens een feestavond

zal daarna de Zandvoorter

van 2006 gekozen worden.

U kunt uw kandidaat bekend

maken door onderstaande

strook met uw motivatie, vóór

15 oktober, ingevuld te verstu-

ren naar; Jury Zandvoorter

van het Jaar, Hogeweg 32,

2042 GH Zandvoort of

via een e-mail naar jury@

zandvoortsecourant.nl waar-

op ook uw motivatie staat.

Vlctor Bol, winnaar van de verkiezing in 200$

r — — — — — — — — — — — — —
Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:

Ad res/Postcode:

Tel:

Mijn keuze voor de
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Ad res/Postcode:

Tel:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Handtekening:

HZan
CC11RAJ

DVÜORTSI
DMjUil

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Zandvoort niet de lelijkste

Onder het motto "De Beuk

Erin" is in de afgelopen

maanden bij het TV pro-

gramma Nova een plek in

Nederland voorgedragen

voor sloop. Bekende en on-

bekende Nederlanders no-

mineerden locaties, waar

de kijkers via Internet hun

stem op konden uitbrengen.

Een breed scala aan bouw-

werken werd genomineerd,

waaronder een windmolen-

park, een museum, kantoren

en bedrijfsterreinen tot zelfs

complete dorpen, waaron-

der Zandvoort. De nomi-

natie heeft in de badplaats

een gevoelige snaar geraakt

en er is veel over gesproken

en geschreven. Want stel

je voor dat Zandvoort echt

op nummer 1 zou komen te

staan. Gelukkig is dat ons be-

spaard gebleven. In totaal is

er 6000 keer gestemd en de

keuze is gevallen. Men vindt

het plein voor het Kurhaus

echt de Lelijkste Plek van

Nederland. 'Het gras van de

buren is altijd lelijker' zullen

we maar denken. Zandvoort

staat zelfs niet bij de top

tien en dat is een geruststel-

lende gedachte.

Enschede aan zee

In februari dit jaar waren de

bewoners, omgeving van de

Hogeweg en in het bijzon-

der die dicht bij het politie-

bureau wonen, zeer veront-

rust na een toegezonden

brief van de Gedeputeerde

Staten. Daarin werd vermeld

dat de directie bed rijfsuit-

voering van de regiopolitie

in het Zandvoortse bureau

een opslagruimte wil creë-

ren voor een opslag van een

totale capaciteit van 250 kg

(in beslag genomen) vuur-

werk. Het politiebureau ligt

midden in een woonwijk en

één van de bezwaren van

de bewoners was dat vooral

's winters het bureau 's nachts

onbemand is. Na bijna een

halfjaar blijkt dat het gevaar

nog niet is geweken omdat
de Provincie Noord-Holland

alsnog van plan iseen vergun-

ning te verlenen. Ondertussen

heeft raadslid Jerry Kramer

namens de VVD een initia-

tiefvoorstel ingediend tijdens

de commissie Raadszaken. Er

zijn door Kramer goede ar-

gumenten aangegeven om
tegen het verlenen van de

vergunning te zijn. Nu maar

duimen dat het initiatief

opgepakt wordt door alle

partijen. Zou een bunker niet

een beter alternatieve op-

slagruimte zijn?

Chaos

ontvingen begin september

ter informatie een brief van

de Gemeente Zandvoort. In

de brief staat onder andere

de volgende tekst 'Het gaat

over de werkzaamheden in

de desbetreffende straten

die onder groot onderhoud

vallen, waarbij de huidige

situatie gehandhaafd blijft

en waarbij minimale aan-

passingen mogelijk zijn, bij-

voorbeeld om aan te sluiten

bij de voorgeschreven maat-

voering zoals wegbreedte

en fietsstroken. Bij deze he-

raanleg zullen de trottoirs

en de rijweg vernieuwd

worden en zullen er lang-

parkeerst roken en fietssug-

gestiestroken gerealiseerd

worden. Uitgangspunt

hierbij is een maximale

Vooral in de weekenden is

het op het Raadhuisplein een

chaos aan fietsen en scooters

die op de onmogelijkste plek-

ken geplaatst worden. De

doorgang voor gehandicap-

ten, gebruikers van rollators

en kinderwagens wordt door

de fietsenmassa erg belem-

merd. Voorheen stonden er

rekken bij het Kruitvat die

altijd overvol stonden. Dus

extra fietsenrekken erbij is be-

slist geen luxe. Nu wordt het

open karaktervan het mooie

plein verziekt en is er bij mooi

weer geen doorkomen meer

aan. Misschien kan plaatsing

van de rekken zo snel moge-

lijk gerealiseerd worden? Of is

dat een erg moeilijk verzoek.

Zeestraat

De bewoners van de

Zeestraat, Kostverlorenstraat

en Verlengde Haltestraat

realisatie van het aantal

parkeerplaatsen. Hiervoor

zal i boom gekapt worden

waarvooreen h e rplant plicht

geldt, zodat de groenbalans

en daarmee het beeld in

deze straten niet zal veran-

deren'. Einde brief. De infor-

matie naar de bewoners is

niet helemaal correct met

betrekking tot het in stand

houden van de groenba-

lans en een ongewijzigd

straatbeeld. Op de tekening

staat namelijk dat er niet 1

boom maar 4 bomen in de

Zeestraat worden gekapt

en tevens verdwijnen er

ook nog eens 5 bomen uit

de Kostverlorenstraat. Of

de bomen herplaatst wor-

den en zo ja waar, staat niet

bij de informatie. Eén ding

is me wel duidelijk; ze ko-

men niet meer terug in de

Zeestraat!



Casino

ï

Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
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A1GF Feesttent naast Holland Casino Zandvoort

It's a man's world
Vrijdag 29 september vanaf 19.00 uur met Gijs Staverman

• Zaterdag 30 september vanaf 16.00 uur met Corné Klein en Tatjana Simic

» Diverse race activiteiten • Entree € 10,00

Official A1GP Podium Party
• Zondag 1 oktober vanaf 20.00 uur

• Met alle 25 landen A1GP teams en coureurs

Nabeschouwing met Tom Coronel • Entree € 95,00 inclusief hapjes en drankjes

Kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino,

Pole Position winkel, NH Hotel en Hotel Centerparcs in Zandvoort.

Kaarten voor zondag zijn alleen te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino en bij de Pole Position winkel.

Nostalgisch weekend in Zandvoort
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Komend weekend staat Zandvoort weer in het teken van de

nostalgie. De omroepers en de Shantykoren zullen zich van

hun beste kant laten zien. Zaterdagavond zal er midden in het

dorp een open lucht diavoorstelling worden getoond.

Shantykoren op het Casthuisplein tijdens

Omroepersconcours
Een twaalftal Stads- en

Dorpsomroepers uit het hele

land zullen zaterdags in onze

badplaats de strijd aanbin-

den in het Noord-Hollands en

Nederlands kampioenschap

2006. De plaatselijke favoriet,

Klaas Koper, Noord Hollands

en viervoudig Nederlands

kampioen, zal pogen zijn

kampioenstitel te prolon-

geren. Natuurlijk zullen veel

van zijn aanhangers aanwe-

zig zijn om hem daarbij te

ondersteunen. In de pauzes

hetfestival in 2005

treden zowel de Zandvoortse

dichteres Marjolein Gieles,

Folklorevereniging de Wurf

alsmede het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble

op. Het programma begint

zaterdag om 13.30 uur op het

Kerkplein. Om ca 16.30 uur

zullen de prijzen voor beide

kampioenschappen worden

uitgereikt door burgemeester

Van der Heijden.

Diavoorstelling

Om 20.15 uurwordtdeze eerste

dag afgesloten met het verto-

nen van de diavoorstelling

'Wat zien ik' op het Kerkplein.

Een presentatie over het oude

Zandvoort, aangeboden door

De Babbelwagen, met com-

mentaarvan Marcel Meijer.

Shantykoren

Zondag zal voor de ne-

gende keer het Shanty- en

Zeeliederenfestival worden

gehouden. Er valt te genie-

ten van een achttal koren

uit Woudsend, Umuiden,

Enkhuizen, Cast ricum, Wees p,

Rotterdam, Leimuiden en

Zandvoort. Ze zullen de toe-

schouwers laten genieten

van liederen over en van

de zee. Een viertal locaties

worden hiervoor ingericht,

te weten het Kerkplein,

Gasthuisplein, Badhuisplein

en strandpaviljoen Take Five

aan Zee. Om 12.00 uur wordt

het festival geopend op het

Raadhuisplein, met een sa-

menzang van alle koren. Van

13.00 uur tot 17.00 uur wordt

opgetreden op de genoemde
locaties. Rond 17.15 uur vindt

de sluiting plaats op het

Badhuisplein, in de feesttent

naast het Holland Casino.

Holland Casino li dvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Weer nieuwe deelnemer ZandvoortPas

Feest bij kaashuis De Trompwinkel

Dubbel feest bij kaashuis De

Trompwinkel. Niet alleen

gaat dit vermaarde kaashuis

aan de Grote Krocht vanaf

volgende week meedoen met

de ZandvoortPas, ook werd

bekend gemaakt dat Peter

Tromp met zijn winkel tot

de beste vijfentwintig in zijn

branche in heel Nederland be-

hoort. Sterker nog, de onder-

nemende 'kaasboer' maakt

zelfs kans om bij de eerste

vijf te komen en zo een gooi

naar het Gouden Kaasmes te

doen. Een trofee die telt in

'kaasland'.

Goed nieuws komt in tweeën.

Allereerst heten wij kaashuis

De Trompwinkel hartelijk

welkom bij de steeds groter

wordende familie van onder-

nemers die de ZandvoortPas

aannemen. Daarna de mede-

deling dat de keurmeesters

zeer gecharmeerd waren over

Peter Tromp zit nog volop in de race om het Gouden Kaasmes

de pas gerenoveerde win-

kel op de hoek van de Grote

Krocht en de week van Tromp

kan niet meer stuk.

Peter Tromp:"lk wist niet wat

ik hoorde, en nu komen ze

zelfs komende donderdag of

vrijdag weer langs met een

nog strengere controle, want

nu zijn er nog maar vieren-

twintig collega's en ik over.

Mijn medewerkers en ik gaan

er helemaal voor. Dit is een

unieke gelegenheid."

Zandvoortpas

Hoe de aanbiedingen van

kaashuis De Trompwinkel voor

de ZandvoortPas in elkaar

gaan steken, was bij het ter

perse gaan van deze editie nog

niet helemaal bekend, maar

dat het mooie aanbiedingen

zullen worden, kunnen we wel

aan Tromp overlaten!

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

hXCLUBTIEN
Weer ofgeen weer

Reserveringen:o6-52so 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

September waarschijnlijk

recordwarm!
Het begint erop te lijken dat na het weerkundige stunt-

werk van juli en augustus ook september volledig uit het

lood gaat lopen. Qua droogteen warmte met name zouden

we opnieuw op een 'all time' record kunnen afstevenen.

Eerder werd hier al gezegd Na een iets minder beeld (pe-

dat extra-tropische cyclonen riodiek somber) eerder deze

(Gordon wordt actueel komend week, met op dinsdag nog wat

weekeinde) vaak een belangrij- druilregen, is het nu weer zoals

ke vinger in de pap hebben ge- het was en deze mooiweer-im-

durende deze maand als het om puls stuwt het kwik gewoon

warmte-aanvoerdraait. Immers, weer op naar de vertrouwde

deze inmiddels tot reguliere 25 graden donderdag, alsof de

depressies gedegradeerdetropi- kalender nietszeggend is. Deze

sche cyclonen (vandaar dat 'ex- -ruim- 25 graden kunnen we

tra') kiezen niet zelden domicilie de komende dagen bereiken in

in de wateren west van Ierland. het Zandvoortse en omgeving.

Zonder overdrijven kunnen we
Een brede, diepe zuidelijke gewoon weer stellen dat het

luchtaanvoer, mede bij gratie dan volop zomer is. Het toch al

van zich opwerpende hogedruk erg lange strandseizoen krijgt

boven het continent is dan nu wel een hele lange adem!

doorgaans het gevolg in een

groot deel van West-Europa, Naar verwachting blijft het ook

met het mooiste weer van dien in het weekeinde warm, maar

veelal. Erg opvallend is dat de heel misschien dat een vang-

Amerikaanse weermodellerie arm van de eerder genoemde

al bijna een week aangeeft Gordon even voorwatverstoring

dat dit geschetste patroon wel gaat zorgen, dus een absolute

eens tot oktober(!) zou kunnen droogweergarantie valt niet af

aanhouden. te geven. Niet zelden kwam het

voor met ex-tropische cyclonen

Mocht dit daadwerkelijk ge- in de buurt dat de verwachting

beuren is de kans zeer groot dat volledig op zijn kop werd ge-

september veruit de warmste zet, vanwege een onverwachte

negende maand wordt uit de koerswijziging van zo'n venijni-

Hollandse waarnemingsreeks, ge laag op het laatste moment,

die begon in 1706. Met een lo- Die kans bestaat nu ook, maar is

pend warmte-overschot van uiterst klein. De meest actuele

circa vier graden zitten we ove- weermodellen laten trouwens

rigens nu al op eenzame record- zien dat het ook volgende week

hoogte. Warmtepieken bij de warm blijft.dus dat record komt

vleet dus, terwijl kouderecords er wel voor de 'jagers',

steeds zeldzamer worden bij

ons en dan vooral in de winters. Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max

# # *M*
26

Min 16

Neerslag 10%

Wind z.z.o.4

25

17

25%

ZUID4

25 24

16 16

45% 35%

z.o.4 zuid 3-4



Mededeling aan alle inwoners
van Zandvoort

GroMt Paré

ï

i

Op 29, 30 september en 1 oktober zal op

Circuit Park Zandvoort het evenement

A1 GP World Cup of Motorsport

plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieu- *Z

beheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari |JE

2006 informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement

zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken. ZM

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar

zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen. mZ

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl J"

tel.nr. 023 5740740 ï

modellen van Volkswagen

De Volkswagen Fox tijdelijk

voor maar € 8,995,-.

ta cd: mui i f* |i>

Uw LtaflciwapcnDm Pur

Auto Strijder Zandvoort

Zandtf&Ort Burfl. y. fllptWBfoaal 1Qg Tal, 023 57 i

r 14565

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50 % korting

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

Mini Iron Man voor Zandvoorter Stephan Pouw

De mini Iron Man, die zondag in het kader van de 400 jaar be-

trekkingen tussen Nederland en Australië bij strandpaviljoen

Skyline werd gehouden, is een prooi voor onze plaatsgenoot

Stephan Pouw geworden. Hij kan een jaar naar Australië met

het ticket dat China Airlines beschikbaar stelde.

In de voorronde was de potige

Pouw al verreweg de snelste

van de 37 deelnemers. In de

verkorte finale, vanwege de

zwaarte van het parcours, her-

haalde hij zijn huzarenstukje.

In eerste instantie leek het

niet veel: 100 meter zwem-
men, 100 meter paddelen en

200 meter hardlopen. Toch

verkeek een ieder zich op

de natuur. Veel wind zorgde

voor behoorlijke golfslag en

sterke stroming waardoor

vooral het zwemmen zwaar-

der werd dan gedacht. Ook

het paddelen (met handen

en voeten) viel tegen. Daarna

nog 'even snel' 200 meter

door het mulle zand rennen

en je was klaar, maar ook he-

lemaal kapot!

Zandvoort kwam goed uit

de bus, want na Pouw kwam
Onno Joustra als derde over

de finish, hij mocht een door

Radio Stiphout ter beschik-

king gestelde MP3 speler in

ontvangst nemen. Hij moest

het afleggen tegen Reinier

Reesink die tweede werd en

met de golflessen van Open

Golf Zandvoort duidelijk in

zijn nopjes was. De eerste

dame die over de finish kwam
was Marianne van Leeuwen.

Ronald Vos, mede-eigenaarvan

Skyline: "Het was jammer van

het weer maar het is deson-

danks toch een geslaagd eve-

nement geworden. Hoeveel

geld we naar stichting KIKA

over kunnen maken, moet ik

nog schuldig blijven. Dat hoor

je nog van mij. Wel wil ik nog

even kwijt dat we volgend jaar

er weer zullen zijn en dan zul-

len erveel meer mensen mee-

doen dan nu. Die hebben eerst

de kat uit de boom gekeken

en staan nu al te popelen om
mee te kunnen doen."

Rondje Dorp weer uitermate gezellig

Voor het tweede jaar in suc-

cessie heeft Ron Brouwer,

eigenaar/kok van Laurel &
Hardy, het Rondje Dorp geor-

ganiseerd. Aan dit gezellige

evenement deden maar liefst

14 cafés mee, die met vol en-

thousiasme de deelnemers

ontvingen.

Naar schatting deden er dit

jaar rond de 140 'kroegen-

beesten' mee die gestoken

in een geel T-shirt de tocht

gingen maken. Zij moesten

van café naar café om daar

allerlei opdrachten uit te

voeren en na elke voltooide

opdracht krijgen ze een stem-

pel. Bij een volle stempelkaart

Eén van de onderdelen tijdens rondje dorp: Golfop straat

had men het 'Rondje Dorp'

goed volbracht. Uiteindelijk

kwam men terug bij het café

van vertrek. Let op: het ging

niet om de uitslag. Deze dag

stond geheel in het teken van

de gezelligheid.

Veelal ludiek opdrachten wa-

ren er verzonnen maar die

werden vaak met vereende

krachten, opgelost. Het ge-

heel werd gesponsord door

Holland Casino Zandvoort en

een grote bierbrouwer.

Griffier Tuinstra naar Haarlemmermeer
Griffier mr. AlexTuinstra heeft

afgelopen woensdag afscheid

genomen van de gemeente

Zandvoort. Tijdens een geani-

meerde receptie werd hij door

de raadsleden, zijn leidingge-

venden en de ambtenaren van

onze gemeente bedankt voor

negen jaar prettige samen-

werking. Tevens werd duidelijk

dat hij eigenlijk beter hier kan

blijven als hij droge voeten wil

houden. Loco burgemeester

Wilfred Tates overhandigde

hem namens het college dan

ook een paar rubberen kap-

laarzen, naast een mooie di-

nerbon.

Griffier Alex Juinstra wordt bedankt door

Pim Kuyken

Tuinstra kwam negen jaar

geleden als juridische me-

dewerker naar Zandvoort en

heeft de laatste college pe-

riode, samen met Henk van

Steveninck, de griffier ge-

vormd. Deze griffie was een

onderdeel van het dua-

lisme en uitvloeisel van

de nieuwe Gemeentewet.

Samen hebben zij deze

afdeling functioneel ge-

maakt. Met name de

raadsleden, en dan uiter-

aard de nieuwe wat meer

dan de al wat meergerou-

tineerde leden, hebben

veel hulp van hem ont-

vangen. Tuinstra gaat naar de

gemeente Haarlemmermeer

waar hij één van de wet-

houders bij gaat staan. Van

Steveninck gaat nu alleen als

griffier verder maar krijgt wel

wat meer ondersteuning
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(advertentie)

Aan de ondernemers
van Zandvoort

Tijdens een openbare commissievergadering over het

Louis Davidscarré is ons gebleken dat er onder de onder-

nemers van Zandvoort de wens bestaat parkeerplaatsen

af te nemen in een nog te realiseren parkeergarage in

het centrum van Zandvoort. De parkeergarage zal naar

verwachting in 2009/2010 beschikbaar komen.

Via deze advertentie willen wij (vrijblijvend) deze be-

hoefte inventariseren zodat de uitkomst meegenomen
kan worden in de besluitvorming over het benodigde

aantal parkeerplaatsen in de garage.

Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop of huur van

één of meerdere plaatsen in de nog te realiseren par-

keergarage dan verzoeken wij u dit via onderstaande

bon aan te geven.

College van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

Vrijblijvende behoefte-inventarisatie parkeerplaatsen in

parkeergarage in de Louis Davidscarré:

Naam bedrijf

Adres

Postcode/woonplaats

Naam contactpersoon

Heeft behoefte aan:

- minimaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen

- maximaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen

en/of

- minimaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen

- maximaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen

en

- is bereid te betalen per parkeerplaats per jaar aan huur

€
- is bereid te betalen per parkeerplaats bij koop

U kunt deze inventarisatiebehoefte in een ongefrankeer-

de enveloppe toezenden aan:

Het college van Burgemeesteren wethouders van Zandvoort

t.a.v. mevr.W.v.d. Poel

Antwoordnummer 25

2040 VB Zandvoort

Gemeente Zandvoort

k
£>



pluspunt

an'
sa#

Welzijnsorga"' ort

Locatie Noord
Flemingstraat 180

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

voor/

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042 VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

Programmaboekje
Indien u het programmaboekje niet heeft ontvangen, kunt

u het op de volgende plaatsen alsnog afhalen: Pluspunt,

Gemeentehuis, Bibliotheek en deVW. Bellen naar Locatie

Centrum kan ook.

Last minute inschrijven!!

voor volwassenen:

28 september

03 oktober

06 oktober

09 oktober

09 oktober

I 8 oktober

Workshops

yoga (09, 1
5-

1 0. 1 5)

Digitale fotobewerking
(

1
2.45-

1 4. 1 5)

Klussen voor vrouwen (14.00-15.30)

Zoek je creatieve mogelijkheden

(19.30-22.00)

Theatersport (19.30-22.00)

Authentiek spreken en

Waarderend luisteren (19.30-22.00)

Nu in prijs verlaagd €97,-

1 5 oktober West Afrikaanse dans met live percussie

Er is nog plaats bij de volgende cursussen
Houding en conditie

Engels (licht gevorderden)

Stijldansen voor paren

Zelf kleding maken

Boetseren

Aquarelleren

Aquarelleren

Schetsen en tekenen

donderdag (14.30-15.30)

donderdag (10.30- 12.00)

zondag (20.30-2 1 .45)

donderdag (20. 15-22. 15)

donderdag (19.30-22.00)

dinsdag (09.00-1 1.30)

Woensdag (09.00- 1 1.30)

dinsdag (13.00-15.30)

voor kinderen:

22 september

22 september

03 oktober

04 oktober

09 oktober

I I oktober

Timmerclub (15.45-17.15)

Typvaardigheid op de computer

(15.45-17.00)

Peuters in beweging (10. 15-1 1.15)

Striptekenen (15.00-16.30)

Je kunt alles maken met
(

1
5.30-

1 7.00)

Tekenen en schilderen (15.30-17.00)

Speciaal voor kinderen vanaf 1 2 jaar en ouder
Stijldansen voor junioren (zondag van 19.00-20.15)

Voor meer info check de website of bel even.

Inschrijven — ook voor alle andere cursussen - kan vla het

formulier uit het programmaboekje, maar mag ook telefo-

nisch of via de website.

Er gebeurt meer bij Pluspunt Noord
Line Dance op maandagavond

De postzegelclub op de I dinsdag en 3 donderdag v/d

maand

Het eetcafé op dinsdagmiddag

Meer bewegen voor ouderen op woensdagochtend

Open eettafel op de donderdagmiddag

Koersbal op maandag en donderdagmiddag

Klaverjassen op de donderdagavond

Muzieklessen bij Muziekschool NewWave
Jazz-dance, streetdance, clipdance en meer., bij Studio I I 8

Loop ook eens binnen bij Pluspunt Noord om een kijkje te

nemen bij de expositie van fotograaf Onno van Middelkoop.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met

Pluspunt Noord.

Nieuw seizoen

Stand-Up Comedy en

Cabaret

Het seizoen om te lachen is weer aangebroken:

Vanaf september presenteert Circus Zandvoort

weer maandelijks op de zondagavond een Stand-

Up Comedy- of Cabaretvoorstelling in de theater-

zaal van Circus Zandvoort.

Het gevarieerde program-

ma met aansprekende

artiesten is als volgt:

Op 24 september wordt

er gestart met Javier

Cuzman en de try-out

van zijn programma

'Delirium'. Deze cabare-

tier, die inmiddels lan-

delijk volle zalen trekt,

doet graag Zandvoort

aan om zijn nieuwe pro-

gramma te presenteren.

André Manuel

Op 29 oktober neemt

André Manuel zijn pu-

bliek mee langs de ge-

bruikelijke hoeveelheid

maatschappelijke vullis.

'Burger': wil je de ge-

bektheid van deze criti-

cus kunnen weerstaan,

moetje behoorlijk stevig

in je schoenen staan.

Jaap Mulder

12 November: 'Velkom-

men til aars' heet de

show van Jaap Mulder.

Hij heeft een grote bek.

Over alles. Mulder wil

verwarren én vermaken.

Hij is bot en poëtisch,

altijd geëngageerd, ob-

servator van de maat-

schappij, cynicus, cul-

tuurpessimist.

Voor gevoelige liedjes,

perfecte imitaties en

herkenbare typetjes ben

je bij Kristel Zweers aan

het verkeerde adres en

dus doet ze 28 januari

met 'Onschuldig' ge-

woon waar ze goed in

is: ze vertaalt haar ir-

ritaties en verbazing in

een vlijmscherpe confe-

rence.

Een loswandelende tijd-

bom! Dit jaar werd

Samba winnaar van de

jury- en publieksprijs

van het Leids Cabaret

Festival. En 25 februari

komt hij in Zandvoort!

Comedy Explosion is

inmiddels niet nieuw

meer voor de trouwe

bezoeker van Circus

Zandvoort. En toch ook

weer wel... Want het

blijft een verrassing wie

er op de planken ver-

schijnt. Het enige wat

zeker is, is dat 25 maart

een avond om te lachen

wordt!

Informatie en

kaartverkoop

Alle voorstellingen van-

gen aan om 20.15 uur

en de toegangsprijs is

€12,00. Kaarten zijn te

verkrijgen aan de balie

van Circus Zandvoort,

tel. 571 86 86.

Wie op de hoogte

gehouden wil wor-

den van komende

Stand-Up Comedy en

Ca baret pro gram ma's

van Stichting KunstCircus

Zandvoort kan naam
en e-mailadres opgeven

bij de balie van Circus

Zandvoort, Gasthuis-

plein 5 te Zandvoort, tel.

023-571 86 86 of zich op-

geven via website www.
circuszandvoort.nl.

] c

Filmprogramma

Ongelijke

13.30

Nieuwsgierig
aapje

( Cuiious Ceorge )

I (jjl Nederlandse versie

Doqeiïjks

15.30

^£)ï&jÉ]tf

Nederlandse- ve*sie

DoM/za/ma/di.
20,00

FIRATES.uh,
CARIB5EAN
DK.Alï MAVS Cl [EST

1© LadsteweeM

MOVfEDINNER
l
iiiiiiiiiniii
Bioscoopkooft en
3-gangen diner
€1?.0G

GAFEN^

Woensdag 19.30

L'ascenseur

pourl'echafaud

©
regie;

Louis Mulle

Circu* Zaïdvoort
üiülhuiüplrin 5

1043 JM, Zand vaart
Tel: <«23) 5718666

WWW.CI RCLSZANDVOORT, KL

QOOOGHDQ recensie door

Ton Timmermans

Statig concert Vocaviata luidt restauratie orgel in

Als een stervende zwaan. Weifelend en onvast zakten de laat-

ste tonen weg uit het rijksmonument. Voorafgaand aan de

officiële ontmanteling van het Knipscheerorgel gaf het En-

semble Vocaviata, begeleid door datzelfde orgel, afgelopen

zondagmiddag een gloedvol afscheidsconcert. Het bejaarde

muziekinstrument is dringend aan een grondige restauratie

toe. Over één jaar, eind 2007, moet het opgeknapte orgel weer

in volle glorie in de Protestantse kerk klinken.

Vocaviata speelt voor het laatst in de Protestantse Kerk

"Gezang der engelen. Ooit

werd muziek als een ge-

schenk uit de hemel aan de

aarde gegeven." Met deze

toepasselijke woorden en

met goed gekozen fragmen-

ten uit verscheidene oratoria

nam Vocaviata afscheid. In

verband met het vertrek van

dirigent Jaap de Boo stopt het

koor. De professionele mede-

werking van sopraan Lisette

Emmink en organist Wiebe

Kooijmans stonden garant

voor een concert met allure.

Wederom was het voor de

volle Protestantse kerk muzi-

kaal gezien genieten.

Bij de allereerste klank al

heeft sopraan Emmink de

juiste toonhoogte te pakken

en vult met haar hoge, kris-

talhelderstemgeluid moeite-

loos de ruimte. De eerste paar

minuten moet het orgel alle

zeilen bijzetten om 'op stoom

te komen'. De balgenkamer

lijkt moeite te hebben om
voldoende lucht in de pijpen

te blazen. Hoewel het orgel

niet alleen zichtbaar maar

ook hoorbaar aan een gron-

dige restauratie toe is, weet

organist Kooijmans met de

nodige kunstgrepen een en-

kele valse toon op meester-

lijke manier te camoufleren.

"Die bak ellende", zoals spre-

ker Pieter Joustra het orgel in

zijn slotspeech typeerde, is in

bijna alle composities promi-

nent aanwezig en verbindt

het geheel op harmonieuze

manier.

Met vaste hand leidt diri-

gent Jaap de Boo soliste,

koor en organist door com-

posities van Joseph Haydn,

Felix Mendelssohn en Georg

Friedrich Handel. Het concert

verloopt virtuoos en uiterst

harmonieus. Een lust voor het

oor, een evenwichtig geheel

van welluidende klanken. "U

hoort het orgel nu voor de

laatste keer". Na de toespraak

van Pieter Joustra speelt vaste

organist van Amerongen een

medley van bekende liederen

op het orgel. Als besluit klinkt

het Zandvoorts volkslied,

waarna de hoofdschakelaar

resoluut wordt omgedraaid.

Tergend traag sterven de or-

gelklanken weg, om over pre-

cies één jaar weerals herboren

op te bloeien. Het volgende

middagconcert is gepland op

zondag 15 oktober 2006.

'C wil nieuwe Kunst&Cultuur-omroep worden

"Een letter met een opening". Met die woorden werd vorige

week donderdag de plannen vooreen nieuwe omroep bekend

gemaakt. Volgens de plannenmakers moet de nieuwe zuil

ruimte geven aan allerlei vormen van kunst en cultuur. De hui-

dige omroepen voldoen niet voldoende aan alle criteria van

de Omroepwet. Daar willen de initiatiefnemers met hun op

cultuur gerichte zender verandering in brengen.

"Deze omroep is niet alleen

voor kenners en specialis-

ten". De opening in de cirkel

van de letter 'C' symboliseert

de ruimte die geboden gaat

worden aan Kunst en Cultuur.

De omroep in oprichting gaat

vanaf nu leden werven: pas

nadat er minstens 50.000

aantoonbare leden zijn, kan

een licentie worden aange-

vraagd.

Het initiatief van Ad 's-Grave-

sande en Kees van Twist, gaat

kortweg Omroep C heten.

Daarmee wordt alle ruimte

gegeven aan experimentele

vormen van Kunst en Cultuur

die tevens aansluiting zoekt

bij internationale ontwikke-

lingen op dat gebied. Dat er

ruime belangstelling moet

zijn bewijzen ondermeer de

populariteit van de museum-

jaarkaart en het groeiende

theater- en concertbezoek.

Ook volgens een onderzoek

door het Bureau Berenschot

moeten de plannen haalbaar

zijn. 's-Gravesande (1947) is

oud-directeurvan hetHolland

Festival, van de omroepver-

eniging AVRO en is als advi-

seur actief in de wereld van

media en kunsten. Van Twist

(1953) was verantwoordelijk

voor diverse kunstprogram-

ma's op radio en tv. Sinds 1

augustus 1999 is hij directeur

van het Groninger Museum.
De nieuwe omroep gaat zich

vestigen in Rotterdam omdat
die plaats, aldus de oprich-

ters, veel nieuwe initiatieven

mogelijk maakt. BromANP/

www.omroepc.nl
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Unieke waterbunker gevonden

in duinen Zandvoort-zuid

Een uit de hand gelopen hobby, zo zou je het kunnen noemen.

Wekelijks gaan Ronald van der Mije en Engel Scholtenlo van

de Zandvoortse Bunkerploegop zoek naar'nieuwe' bunkers in

Zandvoort. Enkele weken geleden was het raak. Een nog niet

geregistreerde bun-

ker werd gevonden

op het strand van

Zandvoort Zuid. De

Zandvoortse Cou-

rant mocht mee om
deze unieke bunker

van binnen te gaan

bezichtigen.

Het is middernacht in de dui-

nen van Zandvoort-zuid. Met

de Zandvoortse bunkerploeg

voorop mag de Zandvoortse

Courant mee naar een bun-

ker die uniek is in Nederland.

Volgens Scholtenlo is het

een zeldzame bunker omdat

er een rond betonnen re-

servoir vast zit aan de wand
van de muur. Dat betekent

dat Duitse Soldaten in deze

bunker water kwamen halen

voorde restvan de bunkers. In

heel Nederland zijn er maar

ter breed moeten we plat op

ons buik naar binnen. Met de

benen eerst, anderhalve me-

ter lager is de grond. Je moet

geen claustrofobie hebben

om hier binnen te komen.

Het is klein, zo'n twee meter

breed, donker en muf.

Toch vertelt Van der Mije

trots dat deze bunker bij-

zonder is en "we hopen dat

deze bunker op de lijst van de

Rijksmonumentenzorg komt.

Op dit moment zijn we bezig

alle gegevens te verzamelen,

Zandvoortse bunkerploeg wil bunker
op lijst monum entenzorg plaatsen

drie van geregistreerd bij de

Rijksmonumentenzorg. In

die zin is dit een hele aparte

b u n ke r.

Het is nog een heel gedoe

om de bunker überhaupt te

vinden. Met prikstokken en

een heus GPS systeem weet

Scholtenlo de juiste plek te

vinden. Met zaklantaarns

wordt kort de ruimte besche-

nen, zodat aspirant lid Ronald

het graafwerk kan doen. Alle

aarde en grassoorten wor-

den netjes op een groot zeil

gelegd. "We willen de natuur

geen kwaad doen, dus we
zorgen ervoor dat alles straks

weer netjes op zijn plek ligt",

aldus Van der Mije.

Na ruim een half uur graven

wordt de muur bereikt. Als de

bunker is blootgelegd moeten

we nog een half uur wachten.

"Omdat je niet weet wat voor

gassen je aantreft, moet je

eerst de bunker goed laten

ademen. Dan weet je zeker

dat er genoeg zuurstof is in

de bunker", aldus Scholtenlo.

En dan is het zover. Door een

gat van nog geen halve me-

zodat alles duidelijk in kaart

wordt gebracht."

Volgens Scholtenlo kan dat

nog wel een paar jaar duren.

Intussen maken de heren

enkele foto's en worden de

initialen ZBP opgeschreven.

Niet lang daarna klimmen

we uit de bunker. Met grote

zorgvuldigheid wordt alles

weer netjes op zijn plek ge-

legd. Intussen worden we lek

geprikt door een groot aantal

muggen. Snel vertrekken de

mannen van de Zandvoortse

Bunkerploeg naar een ander

gebied in de duinen. Er moeten

namelijk nog meer bunkers

gevonden worden. Gelukkig is

de nacht nogjong.
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Gelderse malse varkenshaas

1 KILO €15,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakanttal
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Voor alle ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van deze week
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Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting

op onze herfstcollectie!

Kerkstraat 3a

OT
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Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis kopje koffie

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
C(i HrTTTTfM
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'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

L&vjtil *4ardu

Haltestraat 46 Tel: 573 70 4
www.laurelenhardy.nl

Koene Qeaninq Service KL'Ü

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Deze week extra:

Op alle fotolijstjes 10% korting!

Alles voor in en om het huis

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s).

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze vol ledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze

af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 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 december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• ••••
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

FOTO MENNO GORTER
M*iMg Én Of?Lm»I Manna Ilmi twl Élmal

Gratis
Een wegwerpcamera % - < 1 *»

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

4*0» krcrM M. 7m>g™i T.l Ml 4tJUÉOÜ
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Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

i/yieutv pannenkoekenhuis

>c ^/lachende ^-ecrover

Bij kinderpannenkoek

£!_ gratis cadeautje
voor pashouders

Strandweg 1

Tel: (OH) 57Ï 87 40

#** Clothing Company

\J Op vertoon van uw ZandvoortPas

van 21 september t/m 4 oktober

10% korting op de nieuwe

herfstcollectie Inwear!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

25% KORTING
Op dagbuffet en kinderbuffet

op maandag - woensdag en donderdag
max. 4 pers. per pas. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Voortaan dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

EIEL,
fin êêoeó

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten. Tel.: 023 - 5714441

Lijst van

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

wL
Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

ouoow
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij een permanente eyeliner.

Zeestraat 56 06-54640714

^ wri-cxwi tut, :

Óp vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per week!

accuservice 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

J-CeatHer
Aanbieding voor pashouders

io% korting op
dameslingerie en
herenondergoed

Kerkstraat 38a 023 573 26 50

Ttaids ér"Bittows
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrting opgordijnen.****
Dr. J.q.Mezgzrstmat32 ld: 5715084

u>zvu>.petraspfaidspiffou>s.nf

Williams

Pub

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,

Table-Football, Guinness)

DJ BOB
(Dance-Classics)

Zaterdag

23 september
vanaf 21.00 uur

Op vertoon van

ZandvoortPas

2de drankje gratis!

Haltestraat 44

(023)5716816

HOMG KOMG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

/\ 4 Hamburgers

JÊ wk voor

iBPK €4 '
_

VREEBUHG&Zn

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

IIIIUJ1ÜI
10% korting op de

dagspedals op

het krijtbord in

CircLes Restaurant.

Gasten van Cirdes

Restaurant hebben

altijd gratis entree.

Ziindvnan. Een mcrare gelegenheid ünt uil te gaan. -fjoi i Ahin^

L*-ifr (Jrrr tJQri in bij nnqi.ir-i.jn dr Ih-xItII - 7 H -I qr 3lf in tcriihlni.1 *c rtirj jmlrlr a;Evi

o\ btnn^fn. JUIct p vnar pavhüudr-n wtr & £»rdvanr1i* '.iiürjnr r-n 1 bon \4 > pr-rwcn
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^HCZZEZïHjIïBroortpas.nl
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Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestra

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraa

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzake

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Kroel

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderl

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff- van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout- Thorbeckestraat
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Take Five
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 23 sept.t/m 6 okt. € 24,50

huiscerookte zalm
MET KREEFTENOLIE

of

Salade van runderlende
MET EEN DRESSING VAN KIKKOMAN EN SHERRY

°f
Vegetarische brochette
OP FRUITSALADE MET KETJAPSAUS

• ••
Gebakken doradefilet

MET KREEFTENSAUS EN PADDESTOELENRISOTTO

Of

Runder rib-eye

MET SAUS VAN ROOUEFORT EN COGNAC

'of

Lasagne
van aubergine, courgette, tomaat en

Parmezaanse kaas

• ••
Dessert van de dinerkaart

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

—
>

Presenteert

Vrijdag 22 September

JEROEN
VAN DER BOOM

Aanvang 23.30 uur

cateoomiie*1

Ü4tnutut qxfawt!

Café Oomstee

Dagelijks

geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

A

S

IffNfEjBLIGHTS ,*

- Rjj^ HUT, .w 1
1

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

* * Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

B0>
«5
>- Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

M Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur -h

* Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

ft

Prijsvraag

eKippet/ia
WIJ ZIJN OP VAKANTIE VAN 10 - 25 SEPTEMBER EN
GAAN WEER OPEN DINSDAG 26 SEPTEMBER!

TOT DAN

bij' Boudewijn's Visservice

Wat bedoelt men met
|

'de greep van Petrus'? 15

Degene die het best omschreven antwoord

geeft wordt beloond meteen heerlijke verrassing.

Stuur uw oplossing uiterlijk tot 30 september 2006 naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

U kunt uw oplossing ook per erna il sturen naar:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

V .

een
Zandkorrel

(zie pagina 16)

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 6i 05 of 06 i2i 361 31

Trophy of the Dunes

was altijd spektakel

Het komende weekend staat de Trophy of the Dunes op het

programma van Circuit Park Zandvoort (CPZ). In het verle-

den was dat niet zo maar een race. Grote namen kwamen

naar 'ons' circuit met dikke bolides als Ford CT4o's, Lola's,

Porsches, March's en Ferrari's als hoofdmoot op de zondag.

De 'Trophy' stond altijd bol van spanning, met mooie races

en schitterende prototypes en was onderdeel van het we-

reldkampioenschap.

Lola T280

Nu zijn het voornamelijk

nationale klassen die aan

bod komen zoals: Dunlop

SportMaxx Clio Cup, BenO-

Siemens BMW 1301 Cup,

Van Uitert Formule Ford,

Shell Helix Seat Cupra Cup,

en de watertandende Pi re Ni

Ferrari Formula Classic

Series. Op zich helemaal

niets mis mee natuurlijk,

maar toch niet de allure

van een race met proto-

types.

Gijs van Lennep, toen-

tertijd de Nederlandse

troef in vele interna-

tionale klassen waar-

onder de Formule 1,

kwam vijfentwintig

jaar geleden naar

Zandvoort met zijn

Porsche 917 omdat

hij vond dat hij zich

aan zijn Nederlandse

fans moest tonen.

Hij liet daarom een

race in Engeland lo-

pen, zo blijkt uit het

verslag van Cees

Kuyper jr. uit het Zandvoorts

Nieuwsblad. In het bijpro-

gramma valt op dat er klas-

sen waren die ingedeeld wer-

den op de aanschafprijs! Ook

komen we de vader van Indy

500 kampioen Arie Luyendijk,

Jaap Lyuendijk, tegen die toen

in een formule Vee reed.

Hiernaast volgt het verslag uit

het Zandvoorts Nieuwsblad

van 22 september 1971:

Gijs van Lennep toonde zijn rijkunst op Zandvoort

>

Op een zonovergoten circuit

van Zandvoort zagen j.1. zondag

circa 14.000 toeschouwers hoe

een wild beschilderd rood-geel

monster zich een weg zocht tus-

sen zijn twintig soortgenoten.

Reeds spoedig had hij ze een

ronde achterstand bezorgd, op

één na, het rode 7,6 liter March

Can-Am kanon van Helmut

Kelleners. Waar iedereen op

hoopte en wat de spanning er

nog iets in hield gebeurde niet.

De Duitser onderging niet het

lot van zijn mederijders en na

40 ronden finishte hij in de-

zelfde ronde op ruim 1 minuut

achter de onbedreigde winnaar

Gijs van Lennep.

Gijs van Lennep, onze nationale

trots in deze tak van sport had

er de voorkeur aan gegeven om
niet in Engeland, waar hij ei-

genlijk had moeten rijden maar

op Zandvoort uit te komen,

aangezien dit de enige race op

Zandvoort is waarin hij zijn

kunnen aan het Nederlandse

publiek kan tonen. Gijs van

Lennep, die het internationaal

zeer goed doet, hetgeen zijn

Lfc~>j

Porsche gij

Lola T280

tweede plaats getuigt in de door

dr. Ferry Porsche uitgeschreven

prijs voor de beste privé-rijder,

waar ƒ50.000,- aan verbon-

den is, kreeg in de Trophy of

the Dunes niet de door hem

gehoopte tegenstand. De man
waarmee hij vorig jaar op ons

circuit zo fel strijd leverde was

niet van de partij. Tijdens op-

namen voor een film die op Le

mans wordt opgenomen raakte

David Piper in zijn Porsche 917

van de baan met 't gevolg dat

hij niet in Zandvoort kon star-

ten. De March 707 van Helmut

Kelleners, waar nu zijn hoop

op gevestigd was werd het ook

niet. Tijdens de training bleek

reeds dat dit „gevaarte" secon-

den langzamer was. Zelfs het

rechte eind bleek nog te kort om
de wagen op volle toeren te krij-

gen. Bovendien had Keileners

de grootste moeite om zijn wa-

gen in de bochten recht te hou-

den. Kortom dergelijke wagens

komen in Zandvoort gewoon

niet uit de voeten. Wat wel uit

de voeten kwam was de Porsche

917 van Gijs van Lennep. Vanaf

de start nestelde hij zich in zijn

4,5 liter Porsche aan kop en met

de regelmaat van de klok liep

hij uit op de man die zijn be-

lager had moeten zijn, Helmut

Kelleners. Van Lennep was in

de twaalfde ronde al zover uit-

gelopen, dat hij niet eens zag

hoe zijn voorsprong in deze

ronde extra werd vergroot door-

dat de rode March een spin op

de Hunserug maakte. Ed Swart

was de tweede verdienstelijke

Nederlander tijdens deze race

waarin hij in zijn twee liter

Abarth zijn klasse won. Toen

Gijs van Lennep tenslotte na 59

min. en 27.2 seconden finishte

en in de 40 ronden 169,261

km. had afgelegd was het

veld zeer uitgedund. Acht

wagens hadden het uiteinde-

lijk volgehouden, waaronder

de winnaar bij de prototypes

tot 2000 cc. Max Wilson in

zijn Lola en Bert Dolk (Lotus

Elan) en Jan Stuivenberg

(Porsche 911) die respectie-

velijk een tweede en een der-

de plaats behaalden in deze

klasse.

Een zeer groot veld ging in

de hier opvolgende formule

Vee race, van start. Twintig

ronden lang raasden de

Oostenrijker Harald Ertl de

Belg Lucien Reyners en de

Zweden Bror Jaktlund en

Bertil Roos op een kluitje

langs de tribunes. Steeds wis-

selde de koppositie en het

was niet te bekijken wie er

als eerste voor het laatst zou

doorkomen. Het was uitein-

delijk de Austro Kaimann

van Harald Ertl die als eerste

uit de steeds dikker wordende

mistflarden opdook. Jammer

was het dat Robert Boom na

een slechte start zijn veelbe-

lovende opmars reeds in de

yierde ronde vroegtijdig zag

beëindigen. Vrij rustig ver-

liepen de verdere races. Bij

de toerwagens groep 1 was

het de Opel 1900 van Rien

Frankenhout die het veld

van begin tot eind aanvoerde

en een snelste ronde maakte

van 2.01.9. Henk Post werd

met een zelfde wagen tweede

voor de drie Escorts van Piet

Schouten, Ruud Boom en

Pim Glasbergen. In de Klasse

ƒ6000,- tot ƒ7000,- werd

Henk Wagenaar Hummelink

eerste in een NSU 1200 TT.

De 14.000 toeschouwers

van afgelopen zondag be-

tekent, dat de NAV op deze

dag zijn 100.000ste bezoeker

heeft mogen verwelkomen.

Dochter van formule Vee rij-

der Jaap Luijendijk met haar

verloofde waren de gelukki-

ge, die het hieraan verbonden

jaarabonnement in ontvangst

mochten nemen. Dit betekent

dat dit jaar het aantal bezoe-

kers van NAV evenementen

ten opzichte van vorig jaar met

25% is toegenomen. K.jr.

<Sk £>



Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

bromfietsplaten: € 21,50

Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten

Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort

Tel 5731613 - Fax. 5736835

wikaglas@casema.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

,.H-.-... .!.-...*.. -. Pf^i+L
tsti K —ü

www.autobed rïjfza ridvoort.nl

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige. Doe een cursus

bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!

Kom kennis maken tijdens de Week van het

Leren. Van 25 t/m 28 september bent u elke

dag welkom op de Nassaulaan 37 te Haarlem.

U ziet ons ook op alle markten. Als u zich gelijk

inschrijft, betaalt u geen administratiekosten.

Bellen kan ook. Tel. 531 95 53

vraag naar Annet Flink.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 EURO
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 EURO
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond var

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw

behang-, wit- en

schi ld erswerkzaam heden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen,

oud speelgoed, kris-

tal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Onderwijzeres voor

oriëntaalse dans

(S ha kira-st
ij

I) geeft

lessen aan huis.

Bij voorkeur in Zandvoort

en alleen voor vrouwen.

Bel vooreen afspraak:

Emily,

tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)

Te huur per direct:

bovenwoning (ChinChin)

Gemeub. kamer, toi-

let/douche/keuken.

Voor 1 pers.,

geen huisdieren.

Incl. G/W/L: €500
p.mnd. + 1 mnd. borg.

Info: 06-53344660

Te huur in Zandvoort :

Studio voor 1 persoon,

compleet ingericht.

Bij OV- Centrum

-NS Station.

Eigen ingang en tuin.

Géén huisdieren.

Info: 06-53.723.155

Rijksgediplomeerde

hondentrimster

komt bij u thuis, voor alle

behandelingen behalve

wassen en föhnen. Even

bellen naar Ellen. Volgens

afspraak. Tel. 5713368

Garage te huur

aan de Van Galenstraat

€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. H.W. Coster:

Tel.: 0294-412942

Vrije]Vrijehuizenmarkt
•Uw yifi>Mnti}i.i IrtiiMiJirr

Raadhuisplein 4C Zandvoort

Woningaanbod Zandvoort

flHI

Vraagprijs:

€ 895.000,- k.k.

• Een zeer luxe penthouse in 2001
volledig gerenoveerd met maar liefst

240 m2 woonoppervlakte!
• Dit appartement is onderdeel van een karak-

teristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het

Zandvoortse dorpscentrum;
• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale

woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes

en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer

luxe badkamers (engels sanitair) met o.a.

whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet

en wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;
• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame,
luxe materialen, waarbij de authenticiteit

van deze woning niet uit het oog is verloren;

absoluut een uniek woonobject!
• Woonoppervlakte ca. 240 m 2

, inhoud ca. 650 m3
.

Marisstraat 12 Zandvoort

N\EU\N

WW

Vraagprijs:

€ 428.000,- k.k.

* Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

* Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op
steenworp afstand van strand, zee en duinen
en op loopafstand van het centrum;

* Alle appartementen beschikken over een
eigen woonkamer met zit/eetgedeelte, een
slaapkamer met 2-persoonsbed, een keuken,

een eigen doucheruimte en toilet en een TV;

* Appartementen op de 1ste en 2e etage

hebben zowel duin- als zeezicht;

* Fraai aangelegde voortuin op het oosten en
diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

* Een woning die per direct te aanvaarden is!

* Woonoppervlakte: ca. 120 m 2
,
perceelgrootte

ca. 171 m 2
, inhoud ca. 275 m 3

.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

1 1 G

Vraagprijs:

€329.000,- k.k.

• Modern, luxe en riant 3-kamer

hoekappartement op de 1ste etage

met garage en 2 balkons!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige

Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,

duinen en centrum;
• Entree via trap, royale living met airconditio-

ning en toegang tot een van de balkons,

moderne semi-open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, moderne badkamer met
douchecabine, wastafelmeubel met dubbele
spoelbak, wandcloset, bad in hoekopstelling,

2 slaapkamers (1 met toegang tot 2e balkon);

• Balkons gelegen op het zuiden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 120 m 2
, inhoud ca. 310

m 3
.

Kerkstraat 6 Zandvoort

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkelruim-
te met royale bovenwoning, totaal 4
verdiepingen!

• Winkelruimte (ca. 60 m 2 vvo netto). Frontbreedte

ca. 8 meter;
• Bovenwoning (ca. 100 m 2

), verdeeld over

2 verdiepingen: entree via trap, royale hal, zon-

nige woonkamer, aangrenzende eetkamer met
openslaande deuren naar balkon op
het zuiden, landelijke keuken voorzien van
diverse inbouwapparatuur, berging, 3 slaap-

kamers, moderne badkamer met douchecabine,

wastafel en design radiator, besloten achtertuin

op het zuiden met achterom;
• Kelder (ca. 58 m 2 netto) via eigen toegangsdeur
bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, eigen

toilet en af te sluiten kantoorruimte;
• Winkelruimte thans in onverhuurde staat.

Inventaris en winkelinrichting ter overname.

Brederodestraat 8C Zandvoort

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer

appartement met garage en ruim balkon!
• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995

gerealiseerde appartementencomplex
"Brederode";

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene

Hart" van Zandvoort, op loopafstand van strand,

zee, duinen en centrum;
• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living

met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar

balkon, luxe open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,

separate douchecabine, en wastafel, 2 slaap-

kamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;

• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte: ca. 100 m 2
, inhoud ca. 220 m 3

.

Marnix van St. Aldegondestraat 11 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 329.000,-

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-

vriendelijke woonomgeving, op loopafstand

van strand, zee, duinen en centrum;
• Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-

open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel

gerenoveerd;
• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m 2
,
perceelgrootte

ca. 114 m 2
, inhoud ca. 220 m3

.

• Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversluiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

<&



Appartementencomplex "Oranje Hof"

6 appartementen en 3 penthouses

Vijfenvijftig plus

VQn 1 5.00 - ifinnv
' ö'00 uur
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Appartementencomplex ORANJEHOF
Op een unieke locatie, midden in het centrum

van Zandvoort maar toch rustig gelegen,

wordt appartementencomplex 'Oranjehof'

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden

bevindt het complex zich in een gebied dat

doet denken aan een binnenplaats.

Een gebied dat besloten ligt tussen vier be-

kende straatnamen van het Zandvoortse

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en

het Kerkplein.

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-

station en het gemeentehuis liggen allemaal

in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een par-

keerkelder. De appartementen zijn verschillend

van omvang en variëren van 86m 2
tot 15óm 2

.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving.

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING
CA. ZOMER 2007 !

Makelaars 0.G.

CENSE n
var, LINGEN

Tel 023 -5715715

www.cvl.nu

door Ton Timmermans

Welzijnswet WMO biedt kansen aan Kerken
Pas als er niemand is om te helpen, springt de gemeente bij.

De nieuwe welzijnswet Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (WMO) spreekt duidelijke taal. Nederland dient weer de

'burenhulp' in te voeren. Met ingang van i januari aanstaande

is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de kerkgenoot-

schappen, zo schrijft de overheid.

De ouderwetse naastenliefde

komt weer terug. De spelre-

gels zijn wettelijk vastgelegd.

"Die nieuwe welzijnswet is

voor de kerken een uitgelezen

kans om hun sociale gezicht

te laten zien", denkt Evelyn

Schwarz, voorzitter van de

Werkgroep Arme Kant van

Nederland. In het tijdschrift

Diakonia van de Protestantse

Kerk in Nederland (PKN)

schrijft zij: "Kerken kunnen

hun rijkdom aan tijd en be-

trokkenheid gebruiken om
naast mensen met een zorg-

vraagte gaan staan en letter-

lijk met hen mee te lopen". De

vraag is of ze daarvoor wel de

mensen en de kennis voor in

huis hebben.

Zandvoort

Het kerkbestuur van de

Zandvoortse Katholieke Kerk

heeft onlangs een concept-

nota WMO ontvangen. "Via-

via hebben we de notitie ont-

vangen en die bespreken we
over twee weken", zegt Paul

Sweerts van het Diakonaal

Beraad Zandvoort. Een woord-

voerder van de Protestantse

Kerk in Zandvoort laat desge-

vraagd weten "nergens van

op de hoogte te zijn".

"De kerk kan zich op verschil-

lende manieren nuttig ma-

ken bij deze nieuwe wet", zegt

ook Hans de Knijff consultant

bij Per Saldo, de belangenver-

eniging van mensen meteen
PersoonsGebonden Budget.

Dit PGB is een door de over-

heid verstrekt geldbedrag

waarmee mensen zelf zorg,

hulp en begeleiding dienen

in te kopen. Vooral tijdens de

looptijd vergt deze manier

van zorgverlening veel ken-

nis van zaken en brengt het

een enorme administratieve

rompslomp met zich mee.

"Iemand die hulp vraagt bij de

gemeente, krijgt een gesprek

met een ambtenaar. Daarbij

zou een diaken aanwezig

kunnen zijn, om als onpar-

tijdige derde te kijken of alle

vragen aan bod komen". Ook

kan de kerk volgens De Knijff

optreden als belangenbehar-

tiger, de gemeente adviseren

over wat goed voor mensen

is. Het is in het eigen belang

van de kerk, denkt De Knijff,

om zich te bemoeien met de

nieuwe wet.

"Het probleem is dat de wet

op plaatselijk niveau uitge-

voerd wordt. Burgers die een

beroep doen op de WMO
zullen in elke gemeente met

een andere behandeling en

kosten te maken krijgen. Als

burgers door de overheid niet

goed worden geholpen, staan

ze daarna bij de kerk op de

stoep", laat de belangenver-

eniging in Trouw weten. Toch

kent de Nederlandse wet een

duidelijke scheiding van Kerk

en Staat. Wel heeft Kerk in

actie een 'themamap' over

de WMO samengesteld, met

suggesties en aanbevelingen

voor plaatselijke kerken en

hun diaconie.

Bron: Zorg en Welzijn, NMIZW.

Ouderenbond KBO wil Zandvoortse afdeling oprichten

Circa 200 leden telt Zandvoort nu. Daarom acht KBO Noord-

Holland de tijd rijp voor een lokale afdeling. Om over de

mogelijkheden daarvan met de leden te overleggen wordt op

27 september 2006 een informatieavond belegd. Geïnteres-

seerden zijn welkom in Pluspunt, Zandvoort-Noord.

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

leder kan zijn zegje doen. Op
de informatiemiddag zijn

denkbeelden en mogelijkhe-

den welkom voor het oprich-

ten van een Zandvoortse KBO-

afdeling. Een en ander schrijft

het afdelingsbestuur in een

brief aan haar Zandvoortse

leden.

De Katholieke Bond Ouderen

(KBO) wil onderzoeken of er

in Zandvoort een "activitei-

tenplan van de grond te tillen

is". Uit de onlangs verzonden

oproep blijkt dat het bestuur

graag een actieve groep men-

sen bijeen wil brengen om
zo een meerwaarde te geven

aan een lokale, zelfstandig

opererende Ouderenbond in

Zandvoort. Een sterke KBO is

harder dan ooit nodig. Zeker

nu de WMO voor de deur

staat. De nieuwe welzijnswet

zal voor welhaast iedere bur-

ger verregaande consequen-

ties hebben, in persoonlijke

zin dan wel via de eigen por-

temonnee. Velen beseffen de

draagwijdte en de persoon-

lijke gevolgen onvoldoende

die de nieuwe wet zal gaan

betekenen. Alleen daarom al

is een sterke, plaatselijke ou-

derenbond noodzakelijk.

Lidmaatschap van de KBO
biedt als grootste financiële

voordeel een fikse korting op

de ziektekostenverzekering.

Daarnaast kunnen leden

shoppen in de KBO-winkel.

Zo zijn aantrekkelijke kortin-

gen te bedingen op zaken

als badkamermeubilair, te-

lefonie en diverse uitstapjes.

Geïnteresseerden krijgen op

de informatiebijeenkomst

de gelegenheid denkbeelden

over een lokale KBO te spuien

en daarover in debat te gaan.

"U kunt er van uitgaan, dat

financiële ondersteuning en

de nodige begeleiding wor-

den geboden". De brief van

de KBO-NH besluit met de

oproep "Zandvoorters: zet uw
beste beentje vóór en laat van

u horen." Belangstellenden

zijn welkom op de informa-

tiemiddag die wordt geor-

ganiseerd op woensdagmid-

dag 27 september van 14.00

tot 16.00 uur in Pluspunt,

Flemingst ra at 180, Zandvoort-

Noord.
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Inlooppunt verzorgde weer

boeiende vertellingen

Ademloos hingen ze aan zijn lippen. Wim Kruiswijk vertelde

hoe hij als strandjutter van gevonden voorwerpen de oor-

sprong wist te achterhalen. Achter zijn jutterspullen bleken

avonturen schuil te gaan die weggelopen kunnen zijn uit

spannende jeugdboeken. Zijn lezing werd besloten met een

dankbaar applaus uit de zaal.

Met rode oren luisteren de

ouderen. In het zaaltje van

de bibliotheek wordt de we-

kelijkse Inloop van Pluspunt

gehouden. Onder het genot

van een (gratis) kop koffie

luisteren afgelopen woens-

dag de dames en heren naar

de verhalen van de strand-

jutter en beheerder van het

Zandvoorts Juttersmi-ZEE-

uim.Wim Kruiswijk heeft een

aantal strandvondsten mee-

gebracht.

Om zijn verhalen

kracht bij te zetten

toont hij de desbe-

treffende vondst.

Van ieder gejut

voorwerp heeft hij

de geschiedenis

achterhaald. Het

hoe en waarom
van de vreemdste

zaken doet hij op

een meeslepende

manier uit de doe-

ken. De oorsprong,

hoe het ding in het

water terecht is ge-

komen tot en met

de naam van de

oorspronkelijke ei-

Dat je op het strand je ogen

goed de kost moet geven

blijkt uit één van zijn klein-

ste vondsten: een onooglijk

brokje steen. Bij nader onder-

zoek blijkt het te stammen
uit de tijd van de Romeinen.

Van de Trots van het mu-

seum toont Wim enkele

exemplaren. Flessenpost in

allerlei soorten en maten.

De brieven erin hebben de

jutter op het spoor gebracht

Wim Kruijswijk toont een aantal strandvondsten

genaar. Wim heeft zichtbaar van de schrijver. Zo heeft

schik in het vertellen over zijn

vondsten. Hoe hij ze met zorg

heeft schoongemaakt en in

de meeste gevallen pas na

degelijk onderzoek méér aan

de weet is gekomen. Met pas-

sie vertelt hij over strand- en

zee-vondsten. Zo'n tachtig

procent van de 'rommel' op

het strand blijkt afkomstig

te zijn van slordigheid. "Over

de muur gegooid" op voorbij-

varende schepen zoals dat in

zeemanstermen heet.

Kruiswijk correspondentie

gevoerd met mensen uit lan-

den als Spanje, Engeland en

Amerika. Door zijn kennisvan

de natuur en zijn wijdvertakt

netwerk weet Wim Kruiswijk

zelfs het kleinste voorwerp

te traceren. Een bezoek aan

het Juttersmu-ZEE-um bij

de Rotonde is meer dan de

moeite waard. De volgende

lezing is op 18 oktober en

gaat over de Zandvoortse

Zorgwinkel.

y^\ Zandvoorter

P V van het
m g jaar 2006?
• \-^ Geef uw kandidaat op via

^ *%' juTy@zandvooTtsecourant.nl
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Van

SCHA1K
i Makelaar O.G.

Kamerlingh Onnesstraat 11/3

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

EÏJ
NVM

AANKOOP-VERKOOP /

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Loods/ Opslagruimte te huur in Zandvoort-Noord.

Vloeroppervlakte begane grond ca. 200 m 2
.

Verdiepingsvloer ca. 60 m 2
.

Vrij parkeren in directe omgeving.

De huurprijs is excl. b.t.w. en kosten nutsvoor-

zieningen.

Huurprijs € 1.050,- per maand

Doctor J.G. Mezgerstraat 119

Op de tweede etage gelegen modern en zonnig

3-kamerappartement met balkon op het zuidoos-

ten. Goede parkeergelegenheid door parkeervig-

netten. Ind.: royale hal met veel kastruimte en

was-/stookruimte; 2 slaapkamers; moderne bad-

kamer ligbad en wastafelmeubel; toilet; royale

living (ca. 28 m 2
) met laminaatvloer, openslaande

deuren naar het balkon en moderne open keuken

in hoekopstelling met inbouwapparatuur. * Een

verzorgd appartement om zo te betrekken * Lift in

gebouw aanwezig * Separate inpandige berging.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Gasthuisstraat 4

Vrijstaande villa met inpandige garage op een

rustige locatie in hartje centrum. De patio aan de

achterzijde grenst aan een gezellig en besloten

pleintje.

Ind. Parterre: gang, toilet, slaapkamer, zijkamer,

badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel,

woonkeuken met inbouwapp., bijkeuken, inpan-

dige garage, ie Et.: woonkamer met en open

haard (nokhoogte ca. 5 meter!); slaapkamer met

kitchenette en badkamer, werk/hobbykamer.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.
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KOM OP ZONDAG 24 SEPTEMBER VAN
12.00 UUR TOT 17.00 UUR

NAAR MANEGE RÜCKERT IN ZANDVOORT
EN GENIET VAN DIVERSE DEMONSTRATIES

DE INRS STAAT VOOR PLEZIERIG EN VERANTWOORD PAARDRIIDEN

Hcirnansilraat 2S - 2041 BN Zandvoort - 023 - 571 2KJi5

Manege Rückert valt in de prijzen

"5? Wie wordt Zandvoorter van het ^
fj jaar 2006?
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Afgelopen weekend werd

tijdens het Horse Event

te Deurne de finale van

'Bestzittende Manegeruiter

van het Jaar 2006' ver-

reden. Na diverse regio-

nale voorrondes werden

afgelopen zaterdag de

landelijke finale gereden.

Manege Rückert werd

vertegenwoordigd door

Franny van der Schrier.

Gesteund door vele

Zandvoortse supporters

reed zij op een voor haar

totaal onbekend paard de

winnende proef. Ze mag
zich een jaar lang de

'Bestzittende Manegeruiter

van Nederland' noemen

in haar categorie. Uit

handen van Anky van

Grunsven mocht de

Zandvoortse amazone

haar prijs in ontvangst

nemen. Komende zondag

zal Van der Schier tijdens

de open dag van manege

Rückert haar winnende

proef nogmaals laten zien.

Sport Kort

HOCKEY - Het da-

meselftal van ZHC heeft

de eerstethuiswedstrijd

met 1-5 verloren van het

Haarlemse Saxenburg.

Voor de rust was er een

gelijkopgaande strijd.

Nadat de gasten de

score hadden geopend

maakte Grave Meijer

met een fraai diagonaal

schot de gelijkmaker. Na

de rust liep Saxenburg

verder uit. ZHC kreeg

wel een aantal kansen

maar wist deze niet

te benutten. Komende
zondag staat de uit-

wedstrijd tegen Berkel

Rodenrijs op het pro-

gramma.

SOFTBAL - Het he-

renteam van ZSC heeft

de thuiswedstrijd te-

gen RCH Pinguins 2

met 10-26 verloren. De

Heemstedenaren waren

oppermachtig en gaven

het met invallers spe-

lende ZSC geen kans ook

maarin de buurt van een

een puntendeling te ko-

men. Komende zaterdag

om 18.00 uur speelt ZSC

thuis tegen Sparks 2.

Scouting The Buffalo's

weer van start!

De wandelschoenen konden weer uit de kast, want

zaterdag 9 september is Scoutinggroep The Buf-

falo's aan een nieuw seizoen begonnen, ledere

zaterdagmiddag komen Scouts tussen de 4 en 99

jaar bijeen om plezier te maken, maar ook om iets

te leren.

Ook het komende sei-

zoen zal er veel aandacht

besteedt worden aan

sa menwerking,techniek
en plezier. Naast het be-

kende vuurtje stoken,

speurtochten lopen en

pionieren (bouwen met

hout en touw) zullen de

kinderen ook kennis ma-

ken met theater, koken,

sport/spel en EHBO.

Een keertje komen kij-

ken is geen probleem,

iedere zaterdagmiddag

kun je terecht bij

Scoutinggroep The Buf-

falo's aan de Duintjes-

veldweg in Zandvoort

(tussen Center Parcs

en de hockeyvelden in).

Voor meer informatie

kun je kijken op www.
thebuffalos.nl.

Zaterdag laatste wedstrijden

op het Kennemer Sportpark

Het Kennemer Sportpark,

ruim een halve eeuw de

thuisbasis van de rksv

TZB en de fusie met ZVM
handbal/tennis van de af-

delingen voetbalen honk/

softbal van ZSC, wordt ko-

mende zaterdag voor het

laatst gebruikt. De spor-

tieve activiteiten worden

voortgezet op het ZSC-

complex op Sportpark

Duintjesveld.

Voor zaterdag is een

uitgebreid programma

samengesteld voor een

far well party, met voet-

bal- en softbalwedstrij-

den tussen bestaande

oud-spelers van de twee

voormalige takken van

TZB. De far well party is

bedoeld voor iedereen die

zich in de loop der jaren

voor TZB heeft ingezet.

Na de wedstrijd is er tijd

om herinneringen op te

halen met oud-spelers,

bestuurs- en commissie-

leden. De dag wordt afge-

sloten met een eindfeest

met levende muziek van

de groep Mindfïeld.

Het sportieve deel van

de dag ziet er als volgt

uit: 13.30 uur damessoft-

bal ZSC -TZB 1987/1988;

14.15 uur damesvoetbal-

wedstrijd 5 tegen 5 door

oud-leden van de dames-

voetbalafdeling; 14.45 uur

heren voet balwed strijd

door twee teams van oud-

leden;^.45 uur herensoft-

balwedstrijd tussen ZSC

en TZB 1987/1988.

Wandelsportvereniging EMM bestaat 40 jaar

Afgelopen zaterdag vier-

de wandelsportvereni-

ging EMM feest. Ze be-

stonden veertig jaar en

vierden dat met een jubi-

leum loop.Wat dat in hield

kon niemand bevroeden.

Meer dan 1700 deelne-

mers kwamen op het

festijn af en liepen 6, 12,

18 of 24 kilometer met als

start en finish de Korver

Sporthal. En ze kwamen
van heinde en verre:

uit Meppel, Leeuwarden,

Zevenbergen, Middel-

burg, Maastricht zelfs

waren er bussen uit

België en Duitsland.

Menige Zandvoorter ge-

loofde zijn ogen niet.

Het was daar dan ook

Het 'startschot' voor dejubileumloop in de Korverhal

een drukte van jewelste, de wandelaars korting

Een demonstratie line-

dancing van "North Hill

Country Dancers" en een

optreden van Shantykoor

't Bollen hart brachten een

zeer gezellige sfeer maar

ook onze Zandvoortse

DJ Wim Mendel zorgde

voor het nodige ver-

tier. Onderweg kregen

bij de haringkraam van

Boudewijn's Visservice of,

indien men geen vis wil-

de, op een pannenkoek

bij de Lachende Zeerover,

bovenop de Rotonde. Ook

waren er langs de route

rustplaatsen waar de

wandelaars verzorging

konden krijgen. De rou-

tes liepen door onze bad-

plaats en natuurlijk door

het duingebied rondom

ons. Een bij uitstek ge-

schikte omgeving om je

jubileum te vieren.

In de Korverhal was ook

veel vertier voor de klei-

nere wandelaars. Veel

oud-Hollandse spelletjes

konden worden gedaan

zoals 'touwtje trekken' en

'bussiegooien'erwaseen

grabbelton en ze konden

zich laten schminken.

Tevens was er een spring-

kussen. Voor de ouderen

werden er loten verkocht

vooreen loterij met schit-

terende prijzen. Kortom

het was een onvergete-

lijke dag.

€1200 Bijeengelopen voor dierenasiel

De laatste zes jaar hebben medewerkers van Hol-

land Casino Zandvoort een duurloop georganiseerd

voor het goede doel. Zij deden dat ter nagedachte-

nis van een op jonge leeftijd overleden collega en

noemden de loop de 'Sanneloop'. Nu echter dreig-

de deze loop verloren te gaan en hebben Natasha

Wiegman en Aron Kuilder de organisatie ter hand

genomen.

Afgelopen dinsdag lie-

pen circa dertig lopers

een afstand van onge-

veer 7 kilometer voor

het Zandvoortse die-

renasiel. Zij wilden het

Kennemer dierentehuis

steunen omdat daar

een grote nieuwbouw
gepland is waarvoor nog

veel geld nodig is. Peter

Michalides, directeur

van de Zandvoorts vesti-

gingvan Holland Casino

had ook een toezegging

gedaan: hij zou de op-

Medewerkers Holland Casino lopen €1200 bij elkaar voor

Kennemer Dierenasiel

brengst verdubbelen.

Nadat alle lopers terug

waren in pannenkoe-

kenhuis de Duinrand en

genoten van de panne n-

man het opgehaalde

bedrag bekend. Inclusief

de toezegging van

Michalides, kan het

Kennemer dierentehuis

een bedrag van €1200

koeken, maakte Wieg- tegemoet zien.

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

FAR WELL PARTY
THE ZANDVOORT BOYS

Eindelijk is het er dan toch van gekomen
T.Z.B, (nu onderdeel van Z.S.C'04) neemt afscheid van haar

Sportpark aan de Kennemerweg.

Daarom wordt nog één keer een feestdag georganiseerd op deze

voor velen aparte locatie aan de Kennemerweg.

Overdag wordt er vanaf 13:30 tot 17:00 uur door oud-leden nog
eenmaal de strijd aangegaan in de verschillende sporttakken.

In de avond, vanaf 20:00 uur, is er een feestavond waarop alle

oud-T.Z.B.'ers en zij die T.Z.B, in het verleden een warm hart

hebben toegedragen van harte welkom zijn om samen met ons
dit afscheid van het T.Z.B.-Sportpark te vieren.

TOT ZIENS OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

£>
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Gemeentelijke publicatie week 38 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12

september en de verdere in week 37 door het college

genomen besluiten zijn 19 september vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 oktober haalt de ecocar van Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema:

Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,

Vomar 10.10-11.00 uur,

Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging CFT rolemmers
Van 2 oktober t/m 6 oktober worden de GFT-rolem-

mers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als

het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.

Let op: dit kan ook na 17.30 uur zijn.

Ter inzage legging Programbegroting 200J en
Begrotingsrapportage 2006-2

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de

Gemeentewet liggen de programbegroting 2007 en

de begrotingsrapportage 2006-2 vanaf heden tot en

met 9 november 2006 ter inzage bij de balie van het

gemeentehuis.

Ter inzage legging Collegeplan 2006 - 2010

In de vergaderingvan 29 augustus 2006 heeft het col-

lege van burgemeesteren wethouders het Collegeplan

2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college

de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -2010.

Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website van de gemeente (onderdeel Nota's, rap-

porten, plannen).

Actie Zonnewinst 2006
Heeft u ooit wel eens de aanschaf van een zonneboi-

ler of zonnepaneel overwogen? Met de actie

Zonnewinst 2006 kunt u binnenkort uw eigen duur-

zame energievoorziening met een flinke subsidie aan-

schaffen. In de maand oktober worden twee energie-

markten gehouden. Tijdens deze markten krijgt u

informatie over de systemen en kunt u een, voor uw
woning geschikte, installatie aanschaffen.

Inwoners van Zandvoort kunnen met een subsidie van

€500,- en €1500,- respectievelijk een zonneboiler of

een zonnepaneel aanschaffen. De provincie Noord

Holland stelt de subsidie beschikbaar. Om het u gemak-

kelijk te maken, hoeft u niet individueel de subsidie

aan te vragen. De installateur verzorgt de financiële

afwikkeling, zodat u slechts een nota krijgt waarin de

subsidie al is verwerkt. Echter er zijn maareen beperkt

aantal systemen beschikbaar.

Zonne-energie is goed voor het milieu. In tegenstel-

ling tot de productie van energie uit fossiele brand-

stoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool, komen er

bij zonne-energie geen schadelijke stoffen vrij. Zonne-

energie kan op twee manieren benut worden: met een

zonneboiler verwarmt u uw huishoudelijk water of via

zonnepanelen maakt u zelf stroom. Met zonne-ener-

gie draagt u bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot.

Daarnaast is het ook aantrekkelijk voor de portemon-

nee. Denk daarbij aan de stijgende energieprijzen in

de toekomst. En tenslotte geeft het ook een gevoel van

onafhankelijkheid door uw eigen energie op duurza-

me wijze op te wekken.

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt water voor huishoudelijk

gebruik. Het systeem bestaat uit een zonnecollector

en een voorraadvat. De collector wordt op het dak

geplaatst en vangt het zonlicht op. Met zonlicht wordt

het water in de collector verwarmd. Bij fel zonlicht kan

de temperatuur wel oplopen tot 90 °C. Het warme
water wordt bewaard in het voorraadvat. Wanneer er

vraag naar warm water is, komt het water uit het vat

via de leidingen uit de kraan. Is het water niet warm
genoeg, dan brengt bijvoorbeeld de CV-ketel of de gei-

ser het water op de gewenste temperatuur (naverwar-

ming).

Zonnepaneel

Een zonnepaneel zet daglicht om in elektriciteit. Een

zonnepaneel van 1 m2 levert ongeveer 80 kWh per

jaar op. Met de vier zonnepanelen die u met de sub-

sidie aanschaft, wordt ca. 10% van het elektriciteits-

verbruik van een gemiddeld gezin, duurzaam opge-

wekt. Het zonnepaneel wordt op het dak van de

woning gemonteerd en met een stekker simpelweg

aangesloten op uw elektriciteitsnet in uw woning.

Zonnepanelen werken zolang het licht is, dus ook bij

bewolking.

Energiemarkt

De actie Zonnewinst is een samenwerkingtussen uw
gemeente,de Milieudienst Umond en 2 installatiebe-

drijven. Deze partijen organiseren samen twee ener-

giemarkten in de regio. Op deze markten krijgt u infor-

matie over de mogelijkheden van zonne-energie bij u

thuis en kunt u zich meteen inschrijven voor een van

de systemen. De markten worden gehouden in het

gemeentehuis van Bloemendaalop 14 oktober a.s. en

bij de Milieudienst Umond in Beverwijk op 21 oktober,

beide van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt uitsluitend tij-

dens deze markten de systemen aanschaffen. Het aan-

bod is beperkt dus: wees er op tijd bij. Houdt voor meer

informatie uw brievenbus in de gaten. U ontvangt bin-

nen kort een folder waarin de hele act ie nog eens dui-

delijk wordt uitgelegd.

Vergunningen

Kapvergunningen aangevraagd

- Koningstraat (gemeentelijke bomen), 5 populieren

en 4 iepen, aanvraag ingekomen 15 september 2006,

bomen geven overlast en zijn te groot voor de straat,

wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-

lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Kennemerweg5, uitbreiden van de woning, verzon-

den 05 september 2006, 2005-206RV.

- Potgieterstraat 56, uitbreiden van de woning, ver-

zonden 12 september 2006, 2006-iooRv.

Bentveld:

- Parnassialaan 24, plaatsen twee dakkapellen en ver-

hogen nok en vernieuwen dak, verzonden 13 sep-

tember 2006, 2006-iooRv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balieter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het

is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 57401 00.

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

Maandagt/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 -16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Voetbal

Loepzuivere hattrick Robin Castien

Dankzij drie bijna briljante ogenblikken van Robin Castien,

heeft SV Zandvoort zaterdag drie punten op haar conto bij

kunnen schrijven. Vooral zijn eerste doelpunt leverde zelfs bij

het Zaanse thuispubliek een, weliswaar mager, applaus op!

Vorig seizoen ging Zandvoort

bij ZCFC nog over de knie na

twee minuten onoplettend-

heid. De arbiter van toen

had nu toevallig ook dienst

en was ook nu weer opval-

lend aanwezig. Hij stuurde,

met tweeëntwintig minuten

te gaan in de tweede helft,

Sander Hittinger met twee

keer geel naarde kleedkamer.

Daarnaast liet de man even-

als vorig jaar, zowel na de

eerste als na de tweede helft,

tien (!) minuten naspelen.

Voorafgaande aan het weg-

sturen van Hittinger hadden

beide ploegen een zeer ma-

tige eerste helft afgewerkt,

met de beste kansen voor

onze plaatsgenoten. Een vrije

trap spatte op de lat uiteen

en de doorgebroken Ronald

Kaales kon de bal net niet

over de aanglijdende keeper

wippen.

den zich niet zomaar laten

'slachten' en trokken mas-

saal richting het Zandvoortse

doel. Met veel kunst- en

vliegwerk kon keeper Jorrit

zijn doel schoonhouden al

scheelde het regelmatig niet

veel. Bij één van de uitvallen

van Zandvoort kreeg Castien

de bal op maat aangespeeld.

Na enkele draaibewegingen

kon hij, nu met links.doelman

Kenrick Heijn tegenvoets pas-

seren, 0-2. Vlak voor het einde

van de reguliere speeltijd kon

hij nog een keer zijn gram

halen. Door middel van een

fraaie lob werkte hij voor de

derde keer in één helft de bal

achter de keeper, een loepzui-

vere hattrick!

Dat de warrige leidsman de

thuisclub nog een doelpuntje

gunde en daarom een tien-

tal minuten door liet spelen,

was niet meer van belang:

Zandvoort had revanche

Dennis Keuning zoekt de bal

De tweede helft moest het

gaan brengen en dat gebeur-

de ook. Vooral toen Hittinger

weggestuurd was, leek het

alsof Zandvoort veel beter

ging spelen. De stand was

toen al 0-1, na een wereld-

doelpunt van Castien. De gril-

lige aanvalsleider mocht van-

af de linker kant, een meter of

tien buiten het strafschopge-

bied, een vrije trap nemen. Op
onnavolgbare wijze draaide

de bal... en draaide de bal... en

draaide de bal zomaar in de

verre hoek.

Zandvoort kreeg het daarna

moeilijk. De gastheren wil-

voor de onnozel verloren

wedstrijd van vorig seizoen!

Komend wekend speelt het

keurkorps van trainer Pieter

Keur op Duintjesveld, om
14.30 uurtegen hekkensluiter

Monnickendam.

Zondag
De wedstrijd van het zondag-

team van Berry Buytenhek

ging helaas niet door. Omdat
de scheidsrechter niet kwam
opdagen en tegenstander

DIOS geen Zandvoortse

scheidsrechter accepteerde,

zal deze wedstrijd op een la-

ter tijdstip moeten worden

ingehaald.

Hockey

Hockeyclub kijkt naar de toekomst

De Zandvoortsche Hockey Club richt zich in het vorige week be-

gonnen hockeyseizoen op de toekomst. Een toekomst waaraan

de afgelopen weken hard is gewerkt door onder andere Floris

Coezinne, die na het vertrek van een aantal bestuursleden met

de overgebleven bestuursleden het voortouw heeft genomen.

ZHC neemt aan de competi-

ties deel met één damesteam,

een heren-veteranenelftal,

negen meisjesteam en drie

jongensteams. De inbreng

van de meisjes is groter dan

dat van de jongens. Een beeld

dat zich al enkele jaren afte-

kent. Eén van de gevolgen van

het geringe aantal jongens is

dat de club voor het eerst in

haar bestaan niet meer met

een eerste herenelftal kan

uitkomen.

"We moeten ons richten op

de opleiding van de jeugd, zo-

dat we in de toekomst weer

op een goed niveau kunnen

spelen. Vorig seizoen is een

samenwerkingsverband in

gang gezet met Rood-Wit uit

Aerdenhout. Daardoor kun-

nen we beschikken over een

trainer die in eerste instantie

onze eigen trainers zal instru-

eren en daarna begeleiden. Zo

zal er een opleiding ontstaan

die er structureel op gericht

is de jeugd goed te leren hoc-

keyen, zodat ze er plezier aan

beleven. Ook in het afgelopen

seizoen is door de jeugdcom-

missie keihard gewerkt om het

hockeyen zo plezierig mogelijk

te maken. Er werden diverse

toernooien georganiseerd en

ook een aantal randactivitei-

ten die er opgericht waren het

sociale contact binnen de club,

die momenteel circa 150 leden

telt, te versterken", zegt Floris

Goezinne.

"We zullen moeten werken

aan een vereniging waarin

iedereen zich thuisvoelt. Of

dat lukt zullen we moeten

afwachten. Vaak is het zo dat

als jeugdleden gaan studeren

het hockey er bij inschiet of

dat wordt overgestapt naar

een andere club in de plaats

waar gestudeerd wordt.

Bovendien hebben we in de

regio te maken met grote

clubs als Bloemendaal, HBS

en Rood-Wit. De hockeybond

propageert al jaren samen-

werkingsverbanden tussen

grotere en kleinere clubs en

dat doen wij dus met Rood-

Wit. Wat daar in de toekomst

uit zal groeien moeten we
afwachten. Belangrijk is dat

ZHC voldoende achterban

heeft om met een zo com-

pleet mogelijk schema aan

jeugdteams te spelen. Dat

betekent dat we van iedere

categorie tussen 6 en 18 jaar

minstens één team moeten

hebben. Een situatie die bij

de meisjes momenteel zo is,

maar bij de jongens nog niet",

zegt Goezinne, die hoopt op

de komende ledenvergade-

ring de club organisatorisch

op de rails te hebben, waarbij

wordt gedacht aan een klein

bestuur dat de grote lijnen

uitzet, terwijl de werkzaam-

heden worden ondergebracht

bij een aantal commissies.

In de komende weken zal

veel aandacht worden be-

steed aan de werving van

nieuwe jeugdleden. Zo zal

worden deelgenomen aan

de Jeugdsportpas, waarmee
scholieren kunnen kennis-

maken met verschillende

sporten. Dat ZHC er alles aan

gelegen is om de jeugd ken-

nis te laten maken met de

hockeysport blijkt wel uit het

feit dat ook de traditionele

stickenactie weer zal worden

gehouden. Nieuwe jeugdle-

den krijgen daarbij hun eer-

ste hockeystick cadeau.

Wie kennis wil maken met

hockey kan op de zaterda-

gen een kijkje nemen op

Sportpark Duintjesveld, waar

ZHC al meer dan een halve

eeuw de thuiswedstrijden

speelt. Voor meer informatie

kan men een e-mail sturen

naarf.goezinne@planet.nl.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor

K.Willemse

Albert Heijn

Asian Delights

Auto Strijder

Autobedrijf Zandvoort

Beach ClubTien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst

Jef& Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee
Cense en van Lingen

Chin Chin

Circuit Park Zandvoort

Circus Zandvoort

Club Nautique

CNG Groep

Danzee

De Zeespiegel

DistriO

Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort

Jos Spierieus

Kippetrap

Manege Rückert

Monuta
Nova College

Oranjehof

P.van Kleeff

Pluspunt

Take Five

Trade Ard

Automobielen

Van Schaik, makelaar

Vrijehuizenmarkt.nl

Wapen van Zandvoort

Wika Autoglas

Willemse

Elektrotechniek

Zandvoort Optiek

ZSC'04

éD
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NVM virtual tour
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VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3 etages

tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland,

4 slaapkamers en een moderne badkamer
• Design radiatoren in de woonkamer en keuken

• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage

• Woonoppervlakte ca 165 m 2
, inhoud ca. 450 m 3

Vraagprijs: € 349.000,-

LOUIS DAVIDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

• Midden in het centrum van Zandvoort gelegen, goed

onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)

• Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig

dakterras op het zuidwesten gelegen van ca. 40 m 2

• Moderne open keuken, 2 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine
• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 239.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT

In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden

2-onder-l-kapwoning met garage, oprit en achterom

Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard

en toegang naar de zonnige achtertuin

Ruime openkeuken (Siematic) v.v. apparatuur

4 slaapkamers en moderne badkamer

Woonopp. ca. 120 m 2
,
perceelopp. 255 m 2

Vraagprijs: € 499.000,-

TOLWEC 16 ZANDVOORT

• Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin,

achterom en een grote garage

• 7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
• Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 175 m 2
,
perceelopp. 189 m 2

Vraagprijs: € 469.000,-

PASSACE 7 ZANDVOORT

• Winkelruimte op levendige locatie nabij station,

boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m 2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m 2

Cv. gas

• Geen buitenruimte

• Op korte termijn te aanvaarden

Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

I 11 i

VAN CALENSTRAAT 184 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt, royaal

3-kamerappartement, verbouwd naar 2 kamers

• Gelegen op de 2" verdieping van het in 2002 luxe

gerenoveerd complex Sonnevanck, beschikt over een lift

• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht

• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs: € 195.000,-

•I

STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

• Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 3-kamer-

bovenwoning, v.v. hoge plafonds en paneeldeuren

• Moderne keuken en moderne badkamer,

2 slaapkamers en een studeerruimte

• Royaal dakterras van ca. 30 m 2

• Een appartement om zo te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 2 19.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Sport
P31 Trophy of the Dunes

www.zandvoortsecourant.nl

In deze editie van de Zand-

voortse Courant vindt u een

uitneembare bijlage over

de AiGP. De Zandvoortse

Courant is van mening dat

de AiGP zo een belangrijk

evenement voor Zandvoort

en zeer wijde omgeving

is, dat er extra aandacht

aan besteed moest worden.

Zo is de Zandvoortse Ai

Courant ontstaan.

De krant zal in een oplage van

25.000 stuks verschijnen. Hij

zal zoals gebruikelijk in heel

Zandvoort en Bentveld huis-

aan-huis bezorgd worden en

tevens in alle logiesverstrek-

kende bedrijven en in veel

horecagelegenheden worden

neergelegd. Uiteraard zullen

de normale afhaaladressen

van extra exemplaren wor-

den voorzien.

Interviews

De extra bijlage telt 12 pa-

gina's. U vindt er informatie

over allerlei zaken die met

de AiGP World of Motorsport

te maken hebben. U kunt in-

terviews lezen die door onze

De Mannetjes

Grote drukte

verwacht voor Ai GP

'Als ze op het circuit

zelfmaar niet in de

file komen te staan'

De Zandvoortse Ai Courant
UriMiiuniif niLif.1

OZandvoortse
Al Courant

AtGP WmWcup d' Atctónport Imdwwrt. the HcUieiluidt
m *- ^.nlj lavy^iT ^*9 :

1
' i\ *wwwt

journalisten gemaakt zijn

met Hans Ernst, directeur

van Circuit Park Zandvoort en

met Wilfred Tates, wethou-

der Economie en Toerisme

van de gemeente Zandvoort.

Natuurlijk laten we ook Jan

Lammers aan het woord.

Lammers is de zogenaam-

de seatholder van Al Team

Nederland en als zodanig

de grote inspirator van Jos

Verstappen, de eerste rijder

van ons nationale Ai team.

Naar verwachting zullen zij

dit seizoen hoge ogen gaan

gooien.

We laten u onder andere ken-

nismaken met de baan van

Circuit Park Zandvoort, vindt

u afbeeldingen van alle Ai bo-

lides en eveneens met onze

mooie badplaats. Allerlei in-

teressante feiten hebben wij

voor u op een rijtje gezet.

After Race Podium Party

In een speciale 'feesttent'

naast het Holland Casino

Zandvoort, zal na afloop van

de race een geweldig feest

losbarsten. Bij deze After Race

Podium Party, die voor ieder-

een tegen betaling toeganke-

lijk is, zullen alle Ai coureurs

aanwezig zijn!

De directie, redactie en jour-

nalisten van de Zandvoortse

Courant wensen u veel lees-

plezier.

crtG GROEPIML
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Tips voor i oktober

• Zorg dat u zo min mo-

gelijk met de auto weg
hoeft

• Als u weg moet, doe dat

dan zoveel mogelijk met

de fiets of een dergelijk

vervoersmiddel

• Als u gasten verwacht,

laat die dan zo vroeg

mogelijk komen en zorg

voor een doorlaatpas.

Gratis te verkrijgen bij

de centrale balie van het

gemeentehuis

• Zet uw auto zoveel mo-

gelijk op eigen terrein

(oprit, garage). Hierdoor

ontstaan er extra parkeer-

plaatsen voor bezoekers

• Als u medewerkers van

buiten Zandvoort aan

het werkt hebt, geef ze

dan een doorlaatpas

maar realiseer wel dat er

weinig parkeerplaatsen

zullen zijn. Een doorlaat-

pas geeft geen recht op

een parkeerplaats

• Indien het weer het

noodzakelijk maakt.geef

dan ruimhartig water

aan mensen die in een

file staan en laat ze in-

dien nodigvan uwtoilet

gebruikmaken

• Laten wij als Zandvoor-

ters zien dat Zandvoort

1 gastvrij is!

Mercedes IVL320 Automaat
b.j. 1999, 218900km €15950

nu €15500 : mm
WWWTRADE-ARD.NL

X

Geldig t/m zondag 7 oktober

• Roomboter speculaas

met of zonder

amandelen €2,95

• 10 0venverse

witte bollen €1,50

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

De gemeenteraad van Zandvoort

vergadert op 3 oktober.

Raadpleeg voor de complete agenda

de advertentie in deze krant.

Gemeente Zandvoort

V.\\\\\V.\\V.\V.\V.\\V.\\V.\\\\\V.\\V.\\\\V.\\V.\\V.\V.\\V.\\V.\\\\V.\\V.\\\\\V^^^^
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BURGELIJKE STAND

14 SEPTEMBER 2006 - 22 SEPTEMBER 2006
Gehuwd:
Stam, Martijn Jan en: Andel, Annemieke

Deinum.Mickel DirkChristiaan en: Zwemmer, Willeke

Balogh de Galantha, Marcus Antonius en: Van

Woensel, Solveigh

Beaumont, Rafael Arcangel Erwin en: Schippers,

Erna Gerry Maria

Geboren:

Thijmen, zoon van: Vellinga, Thomas emGritter, Masha

Nicky, dochter van: Vossen, Ronald en: Koops, Irene

Johanna Maria

Overleden:

De Roode geb. Molenaar, Steintje, oud gijaar

Van Middelkoop,Johannes,oud 68jaar

Muller, Arie Pieter, oud 48 jaar

Kerkdiensten a iiiii

ZONDAG 1 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur dhr. J.M. Prins uit Heemsteede

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur dhr. B. Blans

Huisartsenpost LL±

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur

Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

M onuta P Wester veld en Van Beek {•

Hoa'ddoip.

BornJhDlm H,

TtJiHÏIS62 701Q

NIhhjw V*flri»[>.

kmmi e 7r

Ttf IMli Jéï 7(t 14

RiJkinriMï.*} 113.

ÏÏ Brfüm 4*.ru-,f.

WATERSTAN D EN*^s^

Club Nautique ^
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken geopend tot en met i oktober!

September

Oktober
Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Do 28 ^H 03.19 07.31 15.28 19.50

Vr 29 - 03.39 08.09 16.08 20.26

Za 30 ^^| 04.30 08.49 16.49 21.09

Zo 1 - 05.14 09.49 17.59 22.28

Ma 2 ^B 06.44 11.29 19.20 ^B
Dl 3 00.27 08.19 13.09 20.49 -

Wo 4 01.43 09.59 14.19 21.58 -

Do 5 02.44 11.14 15.05 22.59 -

ui is

Kom voor
een snel

<fll boeket!

HafcwfrWt 4} LwvdVoort tel.: 02J-57 IZO ÓQ

r Colofon Tr#ijnvn iro?HLULUrUN COUKANT

Ve rschijnt iedere dond 2 re ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144826 85

Tel & Fax 023 - 5732752 Email:joop®
Email: redactie@ za ndvoortsecou ra nt.n 1

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -43429783 Verspreiding:

Email: letty

@

Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties@ tussen 14.00 -18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 - 5716 105 of

06 -121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl Oplage: 25.000 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

toe gestaan zonder uitdrukke Ijke toestemming van de uitgever.
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Bestrating Middenboulevard
De commissie Planning & Control heeft vorige

week woensdag een voorstel van CDA-er Gert-Jan

Bluijs overgenomen om de bestrating van de Mid-

denboulevard niet jaarlijks een klein stukje te ver-

beteren, maar direct helemaal.

Toerist van de Week

Het voorstel van Bluijs

werd gedaan tijdens de

behandeling van het

voorstel om € 50.000

beschikbaar te stellen

voor de verbetering van

een gedeelte van de be-

strating. Een dergelijk

bedrag zou ook in de

komende jaren worden

gevoteerd om de open-

bare ruimte rond het De

Favaugeplein te verbete-

ren. Bluijs stelde voor dit

bedrag voor de komende

drie jaar in één keer uit

te trekken. De commssie

gaf daarna het college

opdracht om met een

voorstel te komen dat

de voorgestelde aanpak

Belasting

De commissie boog

zich verder over een elf

punten tellende agen-

da, waaronder ook het

voorstel om te komen
tot intergemeentelijke

samenwerking bij het

innen van gemeente-

lijke belastingen. Na

een uitgebreide discus-

sie waren er bij de di-

verse commissieleden

nog de nodige vragen.

Onder andere over de

kosten en de personele

gevolgen. Het voorstel

komt in de komende
raadsvergadering van

dinsdag 3 oktober op-

nieuw uitgebreid aan

mogelijk maakt. de orde.

Kinderboekenweek

in bibliotheek Duinrand

Van 4 tot 14 oktober staat bibliotheek Duinrand in

het teken van de kinderboekenweek. Het thema

van dit jaar is 'dieren'. Hoe kan het ook anders, als

de week start op dierendag.

In honderden kinderboe-

ken spelen dieren een

hoofdrol. Van vrolijke

prentenboeken voor de

allerkleinsten tot en met

spannende avonturen-

boeken voor tien- tot

twaalfjarigen. Honden,

poezen, paarden, leeu-

wen en tijgers. Ze zijn

lief onschuldig, opwin-

dend of eng.

Naast veel dierenverha-

len zijn in de bibliotheek

ook heel veel informa-

tieboeken over dieren te

vinden.

De bibliotheek orga-

niseert allerlei extra

activiteiten om de kin-

derboekenweek een

feestelijk tintje te geven.

Tijdens de kinderboe-

kenweek is een expositie

van kunstuitleen voor

kinderen te bekijken.

Uiteraard gebaseerd op

het thema 'dieren'. De

kinderkunstuitleen is

gericht op kinderen t/m

15 jaar. Zij kunnen kunst

lenen van professionele

kunstenaars voor €5 per

maand, waarvan de helft

kooptegoed is. Zo sparen

ze voor een echt kunst-

werk!

Voorlezen en daarna

knutselen op woens-

dag 4 oktober, aanvang

14.30 uur. Woensdag

11 oktober is het vanaf

14.30 uur feest in de bi-

bliotheek. Kom verkleed

als je lievelingsdier naar

de bibliotheek. Doe mee
met de dierenparade en

met allerlei andere leuke

spelletjes.

Pannenkoeken en Coffeeshops
Het is alweer eind september. Een doodgewone doordeweek-

se maandagavond in Zandvoort. Er zullen best nog wel wat

toeristen hier rondlopen. Maar waar? Waar zou ik zelf heen

gaan als ik toerist zou zijn geweest, op zo'n heel gewone

maandagavond. Waarschijnlijk zou ik de kroeg of entertain-

ment opzoeken. Entertainment? Circus Zandvoort natuurlijk!

En ja hoor, bij aankomst zie ik drie mensen heel fanatiek met

gekleurde ballen gooien bij één van de spellen. Dat moeten

Duitse toeristen zijn.

door Stephanie Vork

Diana is 23 jaar en komt uit

Halle (Saaie), vlakbij Leipzig

in Duitsland. Daar werkt

ze als verpleegster voor de

Duitse thuiszorg. Diana is dit

jaar al voor de tweede keer

in Zandvoort. In juli was zij

hiervoor het eerst, met vrien-

den. De verpleegster heeft

toen zo'n leuke tijd gehad in

Zandvoort, dat zij haar ou-

ders heeft overgehaald om
met haar een weekje door te

brengen in deze Nederlandse

kustplaats. Ze zijn afgelopen

maandag aangekomen en ze

verblijven zeven dagen in een

'Zimmer' in de Oranjestraat.

Twee keer achter elkaar naar

dezelfde vakantiebestemming

in één jaar, dan moet het wel

erg leuk zijn.

Wat is dan de reden dat

Diana het zo 'toll' vindt in

Zandvoort? Op de eerste

plaats de zee, die heb je niet

in Halle. En het feit dat je

zo dicht bij Amsterdam zit,

vindt Diana een voordeel.

Ook vindt ze de mensen
hier vriendelijk en behulp-

zaam en "de pannenkoeken

zijn erg lekker!" In juli, toen

Diana met haar vrienden in

Zandvoort was, ging zij re-

gelmatig naar de Yanks. Zij

vertelt open en eerlijk dat ze

wel van coffeeshops houdt,

terwijl haar beide ouders

naast haar staan. En? Ga je

deze week nog terug naar de

Yanks? "Wie weet gaan we
wel mee", zegt de vader van

Diana. Nog even op de foto

met z'n drieën en op het naar

volgende spelletje. Tschüs!

Cartoon Hans van Pelt
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Initiatief Wonen Plus

dankbaar ontvangen

"Jullie maken me zó gelukkig!" Opgetogen genieten de

ouderen in de 'Strandexpress' van Victor Bol. Ze maakten

afgelopen maandagmiddag een rondrit langs de vloedlijn.

Het uitje werd een vijftiental ouderen aangeboden door

WonenPlus en enkele Zandvoortse ondernemers.

door Ton Timmermans

WonenPlus Zandvoort helpt.

De welzijnsorganisatie onder-

steunt ouderen, gehandicap-

ten en chronisch zieken om zo

plezierig mogelijk zelfstandig

te kunnen blijven wonen. Dat

die uitspraak geen loze kreet

is bewijst het opmerkelijke

stranduitje dat WonenPlus or-

ganiseerde in samenwerking

met een aantal Zandvoortse

ondernemers. "We verwach-

ten 15 deelnemende ouderen"

vertelt Mariska van Huisstede,

consulent van WonenPlus.

Omdat de weg naar het strand

sterk hellend naar beneden

loopt en daarbij armoedig

slecht geplaveid is, zat er niets

anders op dan de mensen met

een auto naar het strand te

brengen. De organisatie had

geregeld dat de auto's van de

tien (!) vrijwilligers gratis in de

parkeergarage van het Holland

Casino geparkeerd konden

worden. Voorts was een twee-

tal TukTuks beschikbaar om
mensen op te halen en tot op

het strandterras te vervoeren.

Officieel zijn auto's op strand-

afgangen verboden. "Hoe moe-

ten we anders op het strand

komen?" vroeg een deelnemer

zich terecht af. Een adequate

en gebruiksvriendelijke oplos-

sing zou zijn om één of meer-

dere afgangen geschikt te ma-

ken voor mensen die slecht ter

been zijn.

Onder een stralende najaars-

zon kwamen de ouderen bij

strandpaviljoen nummer 10 bij

elkaar. Mede-eigenaar Robin

Molenaar verwelkomde de

gasten met (gratis) koffie en

gebak. Even later kwam de

Strandexpress van Victor Bol

voorrijden, waarin de eerste

groep ouderen kon plaats-

nemen. Daarbij bewijzen de

strandrolstoelen goede dienst.

Toen de speciaal geprepareer-

de strandauto van Bol begon te

rijden, klonken er opgewonden

kreten bij het zien van de zee,

die zó binnen handbereik ligt.

Halverwege de rit stopte Victor

en vertelde hij aan de hand van

enkele strandvondsten over het

leven in de zee. Al Ie deelnemers

waren zeer te spreken over de

middag en concludeerden dat

het uitje, wat hun betreft, voor

herhaling vatbaar is. Hiermee

is bewezen dat samenwerking

tussen Zandvoortse organisa-

ties succesvol kan zijn. En de

'eeuwige roem' verdienen bo-

vendien.

pluspunt
jt üfff

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor Informatie:

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. Stichting

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180
• Spelen met andere kinderen 2041 VP Zandvoort
• Huiselijke sfeer Teh 023 57 1 7 1 1 3
• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl
• Creatieve activiteiten www.pluspuntzandvoort.nl

Volgens mij.

was in dejaren'60 de koppe-

ling met het Circuit, Formule 1

van Nederland en Zandvoort

een goed gegeven. Vertelde

je aan iemand "ik woon in

Zandvoort", dan werd au-

tomatisch de combinatie

met het circuit gemaakt.

Net zoals mijn kleindochter

stroopwafels koppelt aan

een bezoek aan oma. Want

liggen er geen stroopwafels

in de la dan is Eva teleurge-

steld. Eigenlijk is de heden-

daagse toerist te vergelijken

met mijn kleindochter. Want

zonder een bekende race is

Zandvoort minder aantrek-

kelijk. Daarom is het goed

dat met het binnenhalen

van de AiGP de koppeling

weer wordt versterkt.

Als de dag van gisteren kan ik

me herinneren hoe de com-

binatie tussen het circuit

en Zandvoort in één adem
genoemd werd. Ik woonde

met ons gezin in de Nicolaas

Beetslaan. De geasfalteerde

speelstraat was in de jaren

'30 het startpunt waar de

stratenracewedstrijden ooit

begonnen. Onze kinderen

maakten, jaren later, dank-

baar gebruik van deze straat.

Wat was ik dan ook kwaad

toen tijdens een Grand Prix

de speelstraat vol gezet werd

met geparkeerde auto's.

Op hoge poten liep ik naar

de desbetreffende politie-

agent, die niets vermoedend

de auto's keurig verwees

naar 'onze' speelplaats. Hoe

haalde hij het in z'n hoofd

om daar auto's neer te zet-

ten! Natuurlijk was het een

'vreumde'. Na mijn telefoon-

tje moest de man stoppen en

werd hij ergens anders inge-

zet. Ooktoen stond na afloop

van de Formule 1 het verkeer

muurvast. Voor de kinderen

was het een leuke verdienste

om langs de file frisdranken

en snoep te verkopen. Dat

burgerlijke gedoe gebeurt nu

niet meer, de toerist wordt

via geblokte vlaggen naar

het centrum geloodst. Tijden

veranderen, maar de econo-

mische waarde van het cir-

cuit en de badplaats zijn niet

veranderd. Zandvoort en het

circuit hebben nog steeds

een goed huwelijk.
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1 oktober op pad? Houdt rekening met de
A 1 GP op Circuitpark Zandvoort

In het weekend van vrijdag 29 september tot en met
zondag 1 oktober wordt in Zandvoort de A1 Grand
Prix gereden.

Dat is een feest! Dat is groots!

Heel Zandvoort zal die dagen in het teken staan van
deze race. Niet alleen het circuit maar ook het

centrum. Logisch als u juist in dat weekend de bad-
plaats wilt bezoeken om de sfeer te proeven.

Maar u bent zeker niet de enige. Zandvoort ver-

wacht rond de 80.000 raceliefhebbers.

Topdrukte dus.

Vooral op zondag 1 oktober, als de A1 GP gereden
wordt op het Circuitpark Zandvoort, verwachten wij

een enorme toeloop. Of u nu op die dag naar
Zandvoort komt of in de regio bij uw schoonouders
op bezoek gaat. U krijgt met de A1 GP-drukte te

maken.

Houdt er rekening mee dat het op deze dag druk is

op de wegen in en rondom Zandvoort.
Wij doen dat in ieder geval.

De gemeente, in nauw overleg met het Circuitpark

Zandvoort, de Hulpverleningsdienst Zuid-Kennemer-
land, de buurgemeenten, de provincie Noord-
Holland en Rijkswaterstaat en met medewerking
van de politie, stelt op zondag 1 oktober een aantal

verkeersmaatregelen vast om het verkeer zo goed
mogelijk te geleiden.

Op hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen.

In Zandvoort en Bloemendaal zullen 2 routes het

autoverkeer verwerken:
- voor het verkeer uit de zuidelijke richting van
Nederland is dat de Zandvoortselaan

- voor verkeer uit de noordelijke kant van het land

zijn dat de Zeeweg en de Boulevard Barnaart.

Wie naar Zandvoort rijdt ziet de voorgeschreven
routes.

Maar u moet met meer zaken rekening houden.

Op de Zeeweg worden op verzoek van de politie

2 verkeersbanen gebruikt voor busverkeer en hulp-

diensten. De andere 2 banen zijn voor binnenstro-

mend verkeer gereserveerd. Ook in de middag is dit

principe van kracht, maar dan voor de uitrijdende

verkeersstroom. De route Brouwerskolk-Zijlweg
wordt deze dag éénrichtingsverkeer. Met borden is

dit duidelijk aangegeven, 's Middag is Zandvoort
voor het gemotoriseerde verkeer dus alleen via de
Zandvoortselaan bereikbaar.

In Zandvoort leiden verkeersregelaars het autover-
keer van en naar de parkeerterreinen. Rond NS-
station Zandvoort is de omgeving niet toegankelijk

voor het autoverkeer.

Gemeente Zandvoort
Swaluêstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Dit doen we om alle ruimte te geven aan bezoekers
die gebruikmaken van de trein.

Veel automobilisten zullen in Zandvoort een plek

zoeken voor hun auto. Er zijn zo'n 15.000 parkeer-
plaatsen beschikbaar.

In alle Zandvoortse woonwijken zal geparkeerd wor-
den, maar op een gegeven ogenblik is het 'op'. Dan
zullen er aanvullende maatregelen worden geno-
men om bezoekers te helpen Zandvoort te bereiken.

Bijvoorbeeld: vanaf de parkeerplaats bij de Kenne-
mersporthal -beter bekend als de Ijsbaan- zullen er

dan bussen naar het circuit gaan rijden.

Nog een maatregel:

We verzorgen vanuit het noorden, een omleiding-
route via Velsen, vanaf de A9, als het verkeer in

Haarlem vast komt te staan.

Bent u van plan om naar Zandvoort te komen?
Kom zo vroeg mogelijk

Houdt rekening met langere reistijden.

Voelt u zich vooral welkom in Zandvoort en geniet

mee!

Indien u meer wilt weten adviseren wij u te

kijken op www.zandvoort.nl/A1 GP

Het gemeentebestuur Zandvoort.
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BROOD-BANKET
De laatste Zandvoortse
warme bakker verdwijnt

De laatste winkel in Oud Noord gaat dicht

en dat doet pijn! ! Maar na 40 jaar met veel

plezier te hebben gebakken, kiezen wij nu

voor een gezonder leven.

Wij danken u voor het in

ons gestelde vertrouwen.

Het ga jeloi goed!!

Paap
Afscheidsbabbel met borrelt) e

in de Potgieterstraat op

zaterdag 30 september

tussen 16.00 en 17.30 uur.

Jaap, Ria, Engel en Truus Paap

Raadhuisplein 2 - Tel. 5712865 / Potgieterstraat 24 - Tel. 5736957

Het brede aanbod van Pluspunt

Dit seizoen wordt er gestart met een bekend aan-

bod zoals de computercursussen, Engels voor licht

gevorderden, Mozaïek, tekenen, schilderen en

Yoga. Maar natuurlijk ook met diverse activiteiten

en cursussen voor de kinderen. Voor alles geldt dat

er nog ruimte is om hier aan deel te nemen.

ledere zan dvoo rter die Op maandag 9 ok-

wil lerendansen moest tober (19.30-22.00)

voorheen altijd naar wordt gestart met een

Haarlem. Die tijd is cursus Theatersport,

voorbij, want Pluspunt Theatersport is een

biedt dansles aan op

de zondagavond

voor zowel vol-

wassenen

als junio-

ren. De
bekende
ballroom

tig, kijk niet uit en bij

twijfel... altijd ja. De

cursus telt 12 lessen

(€100,00).

Authentiek spreken

en waarderend luiste-

ren. Speaking Circles®,

vanaf woensdag 18 ok-

tober (19.30-22.00). In

8 lessen (€ 97,-) leert u

zowel met groepen als

met één persoon vrij

contact te maken, au-

thentiekte spreken

en waarderend

te luisteren.

pluspunt
u leert

dansen
als de

quickstep,

foxstrot,

Tango, Engelse

wals, maar ook de

Latijns-Amerikaanse

ritmes van de Samba,

Rumba, Cha-cha-cha

en Jive komen aan

bod.

WebijnsorSjj^r*
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voorZan"

uw open-

heid, hu-

mor en

s po nta

-

niteit op-

timaal te

gebruiken.

methode die ontwik-

keld is in Canada. De

basis van deze tech-

niek is eenvoudig:

wees niet voorzich-

Een kort greep uit het

brede aanbod. Wilt

u meer informatie?

Neem dan contact

op met Pluspunt, tel.

5717113.

Dinsdag raadsvergadering

Komende dinsdag is weer de reguliere vergadering van de

Zandvoortse gemeenteraad. Op de agenda staat onder an-

der het beschikbaar stellen van krediet voor de middenbou-

levard. Dit krediet is nodig voor onderhoudswerkzaamhe-

den aan het noordelijke gedeelte van het Favaugeplein.

Eveneens zal de raad zich bui-

gen overde Intergemeentelijke

Samenwerking Belastingen.

Hierdoor zouden de gemeen-

ten in de regio moeten sa-

menwerken om de belastin-

gen te innen. Vooralsnog is

het een discussiestuk, want

jaarlijks zou een bedrag van

circa €240.000 moeten wor-

den betaald als overheadkos-

ten.

Op grond van de wet dient

elke gemeente te beschik-

ken over een Verordening

Individuele voorzieningen

WMO. Deze verordening be-

oogt slechts een beperkt deel

van de prestatievelden te re-

gelen. In 2007 zal een breed

WMO-beleid voorgelegd wor-

den aan de raad.

Aan het einde van de vergade-

ring zal Nico Stammis (PvdA)

worden benoemd als opvol-

gervan Fred Kroonsberg, die

onlangs zijn functie van tech-

nisch voorzitter van de com-

missie Projecten & Thema's

neerlegde.

Zandvoorter van het jaar 2006

Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-

voortse Courant de verkiezing 'Zandvoorter van het jaar'.

U heeft nog twee weken om
een kandidaat nomineren

door onderstaande strook

met uw motivatie, vóór 15 ok-

tober, ingevuld te versturen

naar:

Jury Zandvoorter van het Jaar,

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

of via een e-mail naar

jury@zandvoortsecourant.nl

waarop ook uw motivatie

staat.

Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:

Ad res/Postcode:

Tel:

Mijn keuze voor de
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Ad res/Postcode:

Tel:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Handtekening:

HZan
CfWEAJ

DVÜORTSI
UMI

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Paddenstoelendag
Bent u niet geïnteresseerd

in de AiGP race? Dan is dit

misschien een leuke tip.

IVN Zuid-Kennemerland or-

ganiseert op 1 oktober van

10.30-16.00 uur samen met

Staatsbosbeheer haar jaar-

lijkse Paddenstoelendag op

Landgoed Elswout. De dag

is zeer geschikt voor gezin-

nen met kinderen (vanaf

4 jaar). Kom langs, leer en

beleef alles over padden-

stoelen! Grote kans dat je

een heks ziet of misschien

zie je wel een Vliegezwam,

Koraalzwam of Judasoor.

Hoe heet die mooie groene

en kun je die eten? Je gaat

met een gids of boekje op

ontdekkingstocht. De di-

alezingen zijn op het hele

uur, van 11.00 tot 15.00 uur

en de paddenstoelenex-

cursies op het halve uur,

van 11.30 tot 14.30 uur.

Kinderexcursies starten om
12.30 en 14.30 uur en de ge-

zinsspeurtocht is de hele

dag.Toegangs kaart verplicht

(€ 0,50 p.p.). Deelname aan

excursies is gratis. Aanmel-

dingen (Koetshuis Elswout,

Elswoutslaan 12a, Overveen)

uitsluitend ter plekke dus

niet vooraf.

Aangenaam verrast

In de derde week van

september was er de

Nationale Collecteweek van

de Nierstichting. Ook in

Zandvoort zijn collectanten

langs de deuren gegaan.

Ook bij mij belde een collec-

tant aan voor een bijdrage.

Ik was aangenaam verrast

omdat het deze keer een

jeugdige collectant was die

met de collectebus rammel-

de. Daarom wil ik Sander

Scheffer in het zonnetje zet-

ten. Op tien jarige leeftijd al

iets voor je medemens doen

is beslist een pluim waard.

Onder begeleiding van zijn

moeder heeft hij in onze

straat meer dan €80 opge-

haald. Een geweldig resul-

taat.

Goed nieuws
Het zal een druk weekend

worden tijdens de AiGP race.

Daarom heeft de Gemeente

besloten om de EHBO post

in de Rotonde van vrijdag 29

september t/m zondag 1 ok-

tober van 11.00 tot circa 20.00

uur open te houden voor

eerste hulp. Een zeer goede

beslissing want de wegen
zullen aardig vol zijn en dan

is de hulppost voor inwoners

en bezoekers een uitkomst.

Natuurlijk wordt er een rij-

baan vrij gehouden voor de

ambulance en bij spoedei-

sende calamiteiten kan er

een beroep gedaan worden

op het noodhospitaal van het

Circuitpark.

Zandvoort op zijn kop

Bij de parkeerplaats van de

Algemene Begraafplaats

moet je je nek verdraaien om
de tekst te lezen die op de

doorrijbalk staat. Een of an-

dere grapjas heeft de letters

verwijderd en de balk omge-

draaid. Het lijkt een lastige

klus om aan de maximale

doorrijhoogte van 19 cm te

voldoen. Zelfs een lambada-

danser haalt dat niet.

Mentaliteit

In de gemeente Zandvoort

wordt één keer per maand
grofvuil opgehaald. Best een

voorrecht want dat gebeurt

niet in iedere gemeente.

Daarom moeten we zuinig

zijn op deze extra service.

Voor het aanbieden van het

vuil gelden bepaalde regels

waaronder een hele belang-

rijke, namelijk: stevig ge-

bundeld en in handzame

hoeveelheden. Daar hou-

den veel mensen zich niet

aan en zetten lekker alles

los aan de kant van de weg.

Zelfs van buiten Zandvoort

wordt er door passanten

doodgewoon vuil naast de

andere troep gezet. Onlangs

stopte een busje uit de regio

bij ons aan de overkant van

de straat en dumpte zijn

niet gebundelde bouwafval

naast het andere groot vuil.

Na gedane arbeid reed de

man weg. De volgende dag

lag de stoep bezaaid met de

troep van deze 'meneer'.

Nieuwe hondenpoepzakjes

Uit onderzoek is gebleken

dat de rolhoudertjes van de

speciale hon-

den poepza k-

jesautomaten

(mooi woord

voor scrab-

bel) niet goed

bestand zijn

tegen harde

wind en van-

dalisme. Sinds

kort is er door

de Gemeente

nieuwe au-

tomaten ge-

plaatst op de Zandvoortse

boulevards. De automaten

zijn beter en sterker en

kunnen continue bijgevuld

worden. De smoes van "er

zijn geen zakjes meer om de

poep op te ruimen" is vanaf

nu verleden tijd.

Vrij lopen

Per 1 oktober hoeven hon-

denbezitters niet meer op

hun horloge te kijken. Het

winterseizoen is dan in

werking en de honden en

hun baasjes kunnen weer

zorgeloos op het strand

flaneren. Natuurlijk moet

men wel de nieuwe zakjes

gebruiken. Als de gemeente

ook de vuilnisbakken op het

strand laat staan dan blijft

het Zandvoorts zand vast en

zeker schoon.
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.^HlGP Bij Creeven Makelaardij o.g. staat ü op Pole Position

Nicolaas Beetslaan 13 U zoekt een ruime woning met

teZandvoort mogelijkheden?

i___-———

t

1 Bijzonder ruime eengezinswoning in kind-

' t*eS«« ^bb^___ vriendelijke wijk gelegen. Gezellige lichte

woonkamer v.v. parketvloer, open keuken (2003)

met div. inbouwapparatuur én 5 pits fornuis.

Bel voor een bezichtiging en laat u verassen!

3 slaapkamers én een hobbykamer;

verhuurvan het souterrain is mogelijk;

voor- en achtertuin met schuur;

perceeloppervlak 125 m 2
, woonoppervlaki25 m 2

.Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Max Euwestraat 47

te Zandvoort

Vra

r
Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Kromboomsveld 78

te Zandvoort

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

^ CKU.VT.N

Radio Stiphout gaat verhuizen! J
In verband met de verhuizing van de winkel

naar de Grote Krocht 34-36 in Zandvoort zijn

wij van 3 t/m 7 oktober alteen t&Lefon i se h

bereikbaar op het bekende

nummer: 023-5732649

Vanaf 10 oktober staan wij volledig ik

voor u klaar in onze nieuwe winkel'

britlJirh V-H

Radio Stiphout

Een zeer geslaagd Zandvoorts weekend
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U zoekt een lekkere zonnige tuin?

In de geliefde Max Euwestraat gelegen deze

fraaie hoekwoning met royale tuin op het zui-

den. Moderne keuken met inbouwapparatuur,

badkamer met bad en aparte douche ruimte.

Deze woning moet u gezien hebben!

• 3 slaapkamers en de zolderruimte;

• stenen berging en terras in achtertuin;

• aan de rand van de duinen gelegen, ideaal

voor honden bezitters;

• perceeloppervlak 188 m 2,woonoppervlakic>5 m 2
.

U zoekt nieuwbouw in Zandvoort?

In populaire Park Du in wijk gelegen fraaie

tussenwoning met voor- en ruime achtertuin.

Woonkamer met open keuken en toegang tot

de tuin op het zuiden! Deze woning heeft maar

liefst vier slaapkamers!

• achterom én berging in achtertuin;

• aan rand van de wijk gelegen met vrij zicht;

• centraal gelegen, loopafstand van strand;

• Bouwjaar 1998, Perceeloppervlak:i65 m 2
.

VBÖIJÖ kUKBJUX Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !

!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227 I

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Ondanks de dreigende regenwolken werd het een gezellig en zon-

nig weekend. Menig inwoner kijkt naar dit Zandvoortse festijn

uit, want niets is leukerom je dorpsgenoten aan te moedigen.

Opening shantykorenfestival

door Nel Kerkman

Hoort zegt het voort

Een twaalftal Stads- en

Dorpsom roeperswaren afgelo-

pen zaterdag op het Kerkplein

aanwezig om te strijden voor

het Noord-Hollands en het

Nederlands kampioenschap

2006. De boeren, burgers en

buitenlui waren in grote ge-

talen gekomen om hun om-

roeper aan te moedigen. De

jury, bestaande uit Yvonne v.

Gennip, MarcoTermes en wet-

houder Wilfred Tates, had een

moeilijke opdracht om uit de

twaalf omroepers de drie bes-

ten te kiezen.

Tijdens de pauze lazen de

Zandvoortse dichteressen

Ada Kok en Marjolein Gielis

uit eigen werk voor. Heel sto-

rend was de techniek die het

telkens liet afweten, waardoor

Marjolein een paar keer op-

nieuw moest beginnen. Verder

danste de folklorevereniging

De Wurf en gaf het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble

alvast een voorproefje voor het

shantyfestival. Daarna werd

eerst de uitslag bekend ge-

maakt van het Noord-Hollands

kampioenschap. Klaas Koper

behaalde de 3e plaats, de 2e

plaats ging naar Peter Vader

en nummer 1 werd Henk v.d.

Nieuwenhuizen. Maar zou

Klaas Koper het Nederlands

kampioenschap voor de vijf-

de keer in de wacht slepen?

De uitslag was verrassend

want de 3e plaats was voor

Geert Veen uit Winschoten,

op de 2e plaats onze eigen

Klaas Koper en een terechte

iste plaats ging dit jaar naar

Henk v.d. Nieuwenhuizen uit

Oisterwijk. De gezellige dag

werd 's avonds afgesloten met

een openlucht diavoorstelling

over oud Zandvoort, aange-

Bakker Paap sluit na 40 jaar

Komende zaterdag is na 40 jaar de laatste dag van Bakker

Paap. De winkel aan het Raadhuisplein gaat over in handen

van Van Vessem & Le Patichou, terwijl de zaak aan de Potgie-

terstraat wordt gesloten.

De historie van dit oer-

Zandvoortse familiebedrijf is

indrukwekkend. Na de start in

de Potgieterstraat op 18 april

1966, kwam in 1989 zoon Jaap

in de zaak, in 1992 gevolgd

door dochter Ria. Een periode

van uitbreiding kon daardoor

worden ingezet. Eerst was er

een korte periode een filiaal

in Bentveld, in 1996 gevolgd

door een filiaal in winkelcen-

trum Noord. De uitbreiding

was in 1998 compleet met

de overname van Bakker Keur

aan het Raadhuisplein. In de

loop der jaren groeide Bakker

Paap uit tot een begrip in

Zandvoort.

Nadat twee jaar geleden het

filiaal in Noord moest worden

afgestoten, werd begin dit

jaar aan het Raadhuisplein

nog een modernisering door-

boden door 'De Babbelwagen',

met toelichting van Marcel

Meijer.

Shanty- en zeeliederen-

festival

Zondag waren voor de ne-

gende keer, acht koren op

vier locaties in het centrum

van Zandvoort te beluiste-

ren. De start was traditie-

getrouw bij Nieuw Unicum,

waar de bewoners weer ge-

noten van de liederen over

en van de zee. Het tienjarige

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble beet het spits af

met een nieuw lied, ge maakt

door de muzikale leidster en

accordeonist van het en-

semble Gré v.d. Berg. Een

lekkere meezinger met de

toepasselijke tekst 'Welkom

in Zandvoort'. Om 12.00 uur

werd het festival op de trap-

pen van het Raadhuis door

wethouder Gert Toonen

officieel geopend. Het

Weespertrekvaartkoor uit

Amsterdam kreeg veel bijval

bij het aanwezige publiek.

Ook zij hadden speciaal een

lied over Zandvoort gecom-

poneerd. Net zoals verleden

jaar gaf het viswijvenkoor

de Dulle Griet uit Enkhuizen

een vrolijke noot aan het ge-

heel. De Friese Pöllesjongers

uit Woudsend waren voor

de 9de keer aanwezig, het

idee voor dit festival is uit-

eindelijk vanuit hun dorp

ontstaan. Het succesvolle en

goed georganiseerde festival

werd op het Gasthuisplein

gezamenlijk afgesloten met

het Zandvoorts Volkslied, dat

door alle aanwezigen spon-

taan werd meegezongen.

gevoerd met onder andere

een nieuwe oven. Toch is het

niet mogelijk gebleken het

familiebedrijf, met een groot

aantal medewerkster die al

vele jaren een vertrouwd ge-

zicht vormden in de winkels,

voort te zetten. Het perso-

neel zal worden overgeno-

men door Van Vessem & Le

Patichou, die per 1 oktober de

zaak aan het Raadhuisplein

zal voortzetten.

Wie afscheid wil nemen van

defamiliePaapis komende za-

terdag van 16.00 tot 17.30 uur

welkom in de Potgieterstraat

voor een afscheidsborrel.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

hXCLUBTIEN
Zondag i oktober o.s. is onze laatste dag!

Reserveringen:o6-5250 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

Warme oktoberstart

Na de warmste septembermaand sinds -tenminste- het

begin van de weerkundige waarnemingen in ons land en

tevens de derde recordmaand op rij dit jaar, belooft oktober

de vertrouwde warme lijn nog even voort te zetten.

Al die warmtevan de afgelopen

weken hadden we voorname-

lijk te danken aan de gunstige

positie van een paar ex tropi-

sche cyclonen. Deze in degra-

datie verkerende lagedruk-

gebieden bleven als het ware

plakken in de wateren nabij en

west van Ierland en stuwden

aan de oostkant steeds porties

subtropische lucht richting

Nederland.

Dit patroon gaat zich, na een

korte onderbreking deze week,

waarschijnlijk herhalen alsof er

geen kalender meer bestaat!

De eerste dagen van oktober

zou het zo weer 23-25 graden

kunnen worden. Bijzonder

warm was het trouwens in

oktober 1983 en 1985 met op

4 oktober 1983 plaatselijk dik

26 graden in de regio. De wes-

terstranden nabij Zandvoort

herbergden nog redelijk wat

badgasten de eerste week van

oktober 1985. Een buitenge-

woon merkwaardig gezicht bij

die zeer lage, diffuse zonne-

schijn en een serene rust boven

het al goeddeels 'opgeruimde'

strand in combinatie met een

nagenoeg spiegelgladde zee.

Uitzonderlijk laat strandweer

dus destijds, na overigens een

erg matige zomer.

stap terug en met een redelijke

woensdag in de tas wordt de

donderdag geen hoogvlieger

qua weer. Een koufrontale sto-

ring zorgt tijdelijk voor regen

en de temperatuur houdt niet

echt over in een nogal bewolkte

atmosfeer.

Vrijdag en het aankomende

weekend is nog geen droog-

weergarantie af te geven, maar

de droge perioden zijn veruit in

de meerderheid. Met nog altijd

twintig graden overdag leven

we ruim boven onze stand

dankzij die zuidelijke wind, die

er niet 'uit te slaan' is. Opvallend

isookdat de nachtelijke tempe-

raturen op een zeer hoog plan

blijven, maar de soms nog bijna

absurde 21 graden in het holst

van de nacht, zoals we vorige

week kenden, is er niet meer

bij.

De wijnmaand start dus waar-

schijnlijk even (zeer) warm,

waarbij het niet ondenkbaar is

dat de maximale temperaturen

gaan flirten met de recordwaar-

den voor begin oktober.

Een echte weersomslag, met

overdag soms amper tien gra-

den, komt er waarschijnlijk

het tweede gedeelte van de

maand.

Deze week doen we even een Weerman Mare Putto

Do.

Weer

Temperatuur

Max 19-20

Min 12

Neerslag 60%

Wind z.z.w.4

Vr. Za. Zo.

20

13-14

45%

z.z.w. 3-4 z.z.w. 3-4 z.z.w. 3-4

20-21 21

14 14

50% 35%

B
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Van der Valk c .

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Wij willen graag dat heel Zandvoort en

Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de krantenbezorger
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

V
0ZANDVOORTSE
Courant

Dansles in Zandvoort

Ballroom Latin American

Zondagavond
20.00-21.30

pluspunt

verzorgd door

Dansschool

Rob Dol d erna n

Zdiil: Ptu-spunt hfoord (f Icmiricjitrjjt H3D)

iePsQ23 571 71 13/lnfo«>p(usiïurïtiaini*rtï«i,nl

www, pi ti 5pu ntzs*ndvoo rt.nl

s?

Ouderwets gezellig!

p jê §v \

weer open

Iedere eerste zaterdag van de maand

live muziek
Wij heten u van harte welkom!
Willem, Bert, José & Sheila

Gasthuisplein 10 • tel. 5714638

Dagelijks geopend van 12.00 tot 24.00 uur
(vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur)

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandagn.00 uurbetekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond var

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

in

6 "'

10UC zonder

Te efoc n

Boudewijn's Visservice
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ZANDKORRELS

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Onderwijzeres voor

oriëntaalse dans

(Shakira-stijl) geeft

lessen aan huis.

Bij voorkeur in

Zandvoort en

alleen voor vrouwen.

Bel vooreen afspraak:

Emily, tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)

Ma rek

Onderhoudsbedrijf

Schilder- en

timmerwerk,

stucadoren,

renoveren, tegelwerk.

Tel. 06-23 101 T9 1

Montys Travel Service

Astrid van Buuren

- uw mobiele

reisadviseur:

T 06-4224 3369,

E astrid@montys.nl,

I www.montys.nl.

Reisbureau van het jaar

2001. Ervaar het gemak.

Wegens
marktbeëindiging

biedt ik mijn 2e hands

kleding aan voor

de marktverkoop.

Bel 06-51282087

Te koop gevraagd:

Hotel/pension.

Min. 10 kamers,

ruime ontbijtzaal met

evt. restaurantruimte.

Bel 06-54653988

Woningruil

Aangeb. in Haarlem:

5 kr. eengezinshuis

Boer havewij k/Schal wijk,

nw. keu ken-toilet -

douche-2e toilet-

voortuin-achtertuin.

Cevr. in Zandvoort

:

huis-woning-flat, 2

sl.krs.Tel. 06-47200523

Wie heeft er een

pergamano schaar

en 3D plaatjes enz.

Wij maken kaarten

voor de Bazar, 11 nov.

in de Protest. Kerk.

Opbrengst voor

goede doel. Bij voor-

baat dank. Tel. 5716017

Kledingverkoop van

het exclusieve merk

B.A.G.30 september

a.s.van 10.00-17.00

uur in geb. De Krocht.
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recensie door

Ton Timmermans

Begin beeldenroute langs de kust onhult
Tegelijkertijd genieten van de zee èn de Kunst. De duinstrook

langs de boulevard is een uitgelezen plek om tegen het decor

van strand en zee kunstwerken te plaatsen. Tijdens de officiële

onthulling van een nieuw beeldhouwwerk aan de Zuidboule-

vard maakte wethouder C.Toonen bekend te streven naar een

beeldenroute langs de wandelpromenade. Beeldend kunste-

naar Mark Sjerp is "super-tevreden".

Wethouder Gert Toonen onthult het veelbesproken beeld

Nutteloos,doelloos.Jaren heeft

het kunstwerk in de opslag

gelegen. Toch was de uitein-

delijke bestemming van begin

af aan bekend. Tussen boule-

vard en strand van Zandvoort

verschijnt een gracieus, rank

beeld met als achtergrond de

immense ruimte van de zee.

De schepping van beeldend

kunstenaar Mark Sjerps werd

onlangs officieel onthult.

"Vandaag ben ik een tevreden

mens", zegt een opgeluchte

Mark, "ik ben vreselijk trots op

het resultaat." De opdracht

van Kunstcircus Zandvoort

om het beeld te maken stamt

uit 2001. De kunstenaar hoopt

dat met de plaatsing van zijn

werk een startpunt is ge-

maakt voor een kunstbeleid

in Zandvoort "om te voorko-

men dat ons dorp nog verder

voorbijglijdt aan het abso-

lute culturele vriespunt." Het

beeldhouwwerk heeft een

poëtische naam gekregen.

'The Seas of She' verbeeldt

de verbondenheid met de

zee. "De gestileerde vrouwe-

Try-out Javier Guzman:
Krachtig, maar veel te kort

Het nieuwe programma van de maandelijkse stand-up come-

dy en cabaretvoorstellingen in Circus Zandvoort is afgelopen

zondag 24 september van start gegaan. Cabaretier Javier Guz-

man mocht het spits afbijten.

door Stephanie Vork

Zijn nieuwe voorstelling

heet 'Delirium', wat Latijn is

voor 'waanzin' of 'ontsporen'.

"Waarom ontspoort alles

toch zo?" vraagt Javier zich af.

Nu hij eindelijk weer nuchter

is, na alle AA-bijeenkomsten

en ontwenningsklinieken,

komt alles extra hard aan voor

hem. Mensen maken zich te

druk over kleine dingen. Javier

vindt het maar saai zonder al-

cohol, hij verveelt zich te plet-

ter. Tot slot spreekt Guzman
zijn verwondering uit over

het theater in Zandvoort. "Die

balkons. Het lijkt altijd net of

de muppets daar horen te zit-

lijke vormen refereren aan

vruchtbaarheid; aan de schei-

ding tussen land en water,"

licht Mark toe. En dromerig:

"Flanerend langs de vloedlijn,

schouwt zij de einder...".

In jaren slepende en kostbare

procedures werd uitgevochten

of het plastiek in de Zeereep

wel of niet wettelijk geplaatst

mocht worden. Ook de rechter

moest er aan te pas komen:

enkele buurtbewoners had-

den bezwaar gemaakt tegen

plaatsing aan de andere kant

van de weg. Na een slepend

welles-nietes spel hakte het

gemeentebestuur de knoop

door. Het imago van Zandvoort

is gebaat met kunst langs de

kust, zo redeneerde het col-

lege van B&W. Per slot van

rekening dient een openbare

ruimte te worden gecreëerd

waar mensen zich prettig

voelen. De wethouder: "Wat

is mooier dan naar de zee te

kijken en tegelijkertijd van

kunst genieten. Het haalt je

even uit de hectiekvan iedere

dag." Alleen de bewoners van

het huis recht tegenover het

bijkans drie meter hoge beeld

hebben het proces momen-
teel nog doorgezet, ondanks

de plaatsing. Volgens de kun-

stenaar procedeert diefamilie

naar hun zeggen verder "om

achterliggende redenen."

Het beeld is te zien westelijk

van Boulevard Paulus Loot, ter

hoogte van huisnummer.

ten. En dan de gokhal als je

binnenkomt. Niet bevorderlijk

voor een verlaafde zoals ik."

"De show is nog lang niet

af", riep Javier, toen hij na 35

minuten alweer het podium

verliet. Het was natuurlijk een

try-out, dus dat betekent dat

een artiest het één en ander

uitprobeert bij zijn of haar pu-

bliek. Maar niemand geloofde

dat Javier daadwerkelijk een

einde aan deze voorstelling

had gemaakt. Iedereen bleef

zitten.de zaal bleef donker en

het podium belicht. Het was

dit keer geen grap, de try-out

kostte 12 euro en duurde van

Lichtvoetig klassiek wist

Bodaan te boeien

Van Mozart tot Strauss; van Evita Perón tot Vera Lynn. Beken-

de liederen uit opera, operette en musical weerklonken in de

'huiskamer' van zorgcentrum Bodaan in Bentveld. Een vijftig-

tal ouderen genoot afgelopen zondagmiddag van het concert

door de zangers en zangeressen van Bel Canto.

Bel Canto in de Bodaan

Bel Canto is Italiaans voor

'schone zang'. Volle, donker-

bruine klanken wisselen af

met tengere, vurig gele klan-

ken. Mede door het muzikale

zangeffect van het vibrato

versmelten de individuele

klanken tot één harmonieus

geheel. De zangstemmen zor-

gen voorverwarmde klanken,

iets wat door de ouderen in de

zaal gewaardeerd wordt.

Hoewel er in de ruimte luid-

sprekers hangen, ontbreekt

geluidsversterking. Vooral in

een verzorgingshuis als 'De

Bodaan' is iets dergelijks een

jammerlijk gemis. De aan- en

afkondiging blijven daardoor

nagenoeg onverstaanbaar,

maar door hun krachtig ge-

zang weten de vocalisten het

technisch tekort uitstekend op

te vangen. Ook het amateuris-

tisch aandoende podium en

het wonderlijke 'decor' werken

20:25 uur tot 21:00 uur. Javier

Guzman kwam niet meer

terug en het publiek bleef

enigszins gefrustreerd achter.

Reactie Circus Zandvoort

Circus Zandvoort betreurt het

dat de voorstelling zo kort

bleek uit te vallen. Natuurlijk

is een try-out om een voorstel-

ling te optimaliseren, maar dit

verloop was van te voren niet

bekend bij Circus Zandvoort. Er

wordt momenteel, samen met

het impressariaat van Javier

Guzman, gekeken naar een

passende oplossing. Zodra hier

meer over bekend is, zal dit ze-

ker gecommuniceerd worden.

storend. De wanordelijk ge-

vulde boekenkast die als ach-

tergrond functioneert, doet

afbreuk aan de uitstekende

zang- en acteerprestaties van

de groep. Desondanks maakt

Bel Canto haar naam méér

dan waar. Aan kleine zaken

als de helpende hand bij het

opstappen van het toneel, de

zang die diepgang krijgt door

tevens te acteren en het inspe-

len op de zaal geeft aan dat de

zangers hun prestaties met

liefde en plezier neerzetten.

De Stichting Bel Canto werd

in 1992 opgericht. Sindsdien

treedt de groep wekelijks op

in verzorgingshuizen en kleine

theaters. Het Zandvoortse

'Zondagmiddagpodium'
wordt verzorgd door Pluspunt.

Het volgende optreden is

in het Jeugdhuis achter de

Protestantse kerk aan het

Kerkplein, op 22 oktober.

Postzegelclub

25 jaar

Op zaterdag 30 septem-

ber a.s. organiseert de

Zandvoortse Postzegel

Club ter gelegenheid van

haar 25-jarig bestaan een

postzegel(ruil)beurs. Deze

zal worden gehouden in

Pluspunt, Flemingstraat,

Zandvoort-Noord. Behalve

postzegels is er ook een

stand met munten en een

stand met ansichtkaarten.

De beurs is open van 10.00

tot 16.00 uur, en de toegang

is gratis. Iedereen is van har-

te welkom. In I.5712303

\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V-".V.V.V.V^^^^



UlTNEEMBARE BIJLAGE

ZANDVOORT
SECRETARIS BOSMANSTRAAT 11

A

Compleet gerenoveerde en zo te betrekken 3-k.

bovenwoning met 2 balkons (oost en west) met

strand, winkels en het levendige centrum "om de

hoek". In de afgelopen periode is de woning flink

"onder handen" genomen.

• Een heerlijke woning met weinig onderhoud.

• Geen servicekosten.

Vraagprijs €169.000,- k.k.

ZANDVOORT
DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT119

Modern en zonnig 3-k. appartement met een bal-

kon (z-o), gelegen op de 2
e verd. van het gebouw

Mezgerstede. Op steenworp afstand van strand

en op loopafstand van centrum en winkels. Goede

parkeergelegenheid door vignettengebied.

• Een modern en verzorgd appartement om zo

te betrekken!

• Lift in gebouw aanwezig.

• De servicekosten bedragen € 130,- p/m.

• Inpandige berging.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

ZANDVOORT
POTGIETERSTRAAT 32

In heerlijke en kindvriendelijke buurt gelegen

zo te betrekken ééngezinswoning. Beg. gr.: L-

vormige woonk. met schuifpui naar de patio, half

open keuken in hoek-opstelling, aanbouw met

wasmachine-aansl. en toilet, i
e verd.: moderne

badkamer met whirlpool, douche en wastafel,

3 slaapkamers, vliering bereikbaar via vlizotrap.

• Grote kunststof dakkapellen aan voor- en

achterzijde.

• Glad gestucte wanden.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

ZANDVOORT
CORTVAN DER LINDENSTRAAT2/22

Schitterend 4-kamer maisonnette gesitueerd op

de 3e en 4e verd. van het complex "Duinzicht"

aan de zuid-duinen. Twee ruime balkons, de lift,

het eigen parkeerterrein en natuurlijk de ligging

maken het complex tot een unieken comfortabel

woongebouw.

• Totale woonopp. ca. 120 m 2
.

• Schilderwerk binnenzijde 2003.

• Grote berging op de begane grond.

• Schitterend vrij uitzicht over duingebied.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

ZANDVOORT
DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT70

In 1987 gebouwde, uitstekend onderhouden en

moderne eengezinswoning met 3 ruime slaap-

kamers, voor- en fraai aangelegde achtertuin met

grote stenen bergingen achterom.

• Nieuwe c.v.-ketel (Bosch H.R. 2005).

• Woonoppervlakte ca. 110 m 2
.

• Zonwering aan voor- en achterzijde.

• Ruime zolderkamer met dakkapel en veel

bergruimte.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

ZANDVOORT
VAN LENNEPWEG2/23

ZANDVOORT
HOGEWEG 76/4

Royale eengezinswoning (bouwjaar 1984) met

tuingerichte woonkamer met trapkast, open

keuken, totaal 4 ruime slaapkamers, grote en

verzorgde achtertuin van ca. 13 x 5 m met zon-

neterras, stenen schuur en achterom.

• Heteluchtverwarming (nieuwe ketel, 2005).

• Woonoppervlakte ca. 130 m 2
.

• Vrij parkeren in de directe omgeving.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden

3-kamer appartement op de i
e verdieping van

een kleinschalig complex. Eigen inpandige gara-

geplaats en berging bevinden zich onder het

gebouw. Lift aanwezig. Bouwjaar 1993. L-vormige

woonkamer met opensl. deuren naar het balkon,

luxe open keuken, 2 slaapkamers en moderne

badkamer.

• Marmeren vloer door gehele appartement.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

ZANDVOORT
A.J. VAN DER MOOLENSTRAAT71

Een uitstekend onderhouden ééngezinswoning

met achtertuin en eigen inpandige parkeerplaats.

Bouwjaar 2000. Beg.gr.: woonk. met houtenvloer-

delen, luxe open keuken met granieten blad en

v.v. hoogwaardige inbouwapp., i
e verd.: 2 ruime

staapk., moderne badkamer, 2
e verdieping: over-

loop met wasmachine-aansl., studio met dak-

terras.

• Een woning om zo te betrekken.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

ZANDVOORT
MARISSTRAAT54

ZANDVOORT
BREDERODESTRAAT231

In Zandvoort Zuid, op 50 m van het strand ligt

deze ruime geschakelde tussenwoning met L-

vormige woonk., landelijke keuken in hoekop-

stelling, bijkeuken en berging met wasmachine-

aansluiting en cv. opstelling. Woonoppervlakte

ca. 140 m 2
.

• Totaal 5 slaapkamers.

• Zeezicht vanuit diverse vertrekken.

• Achtertuin (ca. 12 x 8 m) op het westen met

achterom.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

In het luxueuze appartementencomplex Nieuw

Duynen dat midden in de zeereep van Zandvoort

is gesitueerd, ligt op de 2 e woonlaag dit 3-kamer

appartement met groot zonneterras annex serre.

In de onderbouw van het complex bevinden zich

de berging en parkeerplaats. Totale woonopper-

vlakte 110 m 2
. Panoramisch uitzicht op strand,

zee en boulevard.

• Servicekosten € 156,25 per maand.

Vraagprijs € 589.000,- k.k.

ELi^È
ZANDVOORT

DR. CA. GERKESTRAAT72

In perfecte staat van onderhoud verkerende vrij-

staande villa met garage en oprit voor meerdere

auto's. In 2002 is de woning geheel, met gebruik-

making van luxe en duurzame materialen, op

professionele wijze gerenoveerd, uitgebouwd en

is de kapverdiepingverhoogd. Woonopp.: 210 m 2

Perceelopp.: 485 m 2
.

• Zeer riante woonkeuken met spoeleiland en

Boretti gaskooktoestel.

• Luxe badkamer met 2 persoons whirlpool.

Vraagprijs € 1.075.000,- k.k.

ZANDVOORT
BOULEVARD PAULUS LOOT 23

Vrijstaande villa op top lokatie aan de Zand-

voortse Zuidboulevard met panoramisch uitzicht

op zee en strand. De ligging en het hoge afwer-

kings-niveau maken dit object uniek in zijn soort.

Deze schitterende en in 2003 compleet verbouw-

de villa beschikt onder meer over een verwarmd

buitenzwembad, grote garage, verwarmde oprit

voor meerdere auto's en een verzorgde tuin met

meerdere zonneterrassen. Woonopp.: 260 m 2
,

perceel oppervlakte 570 m 2
.

Vraagprijs € 1.695.000,- k.k.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.1

Van Schaik Makelaar O.G
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN
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Circuit Park
Zandvoort

ttfc
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Programma & teams

Al CP Zandvoort, 1 oktober 2006

Circuit Park Zandvoort Dorpsevenementen

oplage: 25.000

P21 Zandvoort
BADPLAATS NUMMER 1

www.zandvoortsecourant.nl

De landenteams staan te popelen om een spectaculaire start van het nieuwe seizoen te maken in Zandvoort

AiGP Worldcup of Motorsport Zandvoort, the Netherlands

In deze speciale AiGP bijlage vindt u onder meer:

O O ^—^ O
Een volledig overzicr

van alle landenteams

en het volledige

race programma

Diverse interviews met

o.a.circuitdirecteur Hans

Ernst, NL teambaas Jan

Lammers, locoburge-

meester Wilfred Tates

Alle evenementen die

tijdens het AiGP

weekend in en om het

centrum van Zandvoort

zullen plaatsvinden

NVM
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Al Grand Prix
in ZANDVOORT...

DE EXTRA DIKKE ZATERDAG- TELEGRAAF

GRATIS bij BRUNA BALKENENDE

OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2006

EN DE ZONDAG -TELEGRAAF GRATIS
OP ZONDAG 1 OKTOBER 2006

(bij besteding van minimaal 5 euro)

WEES ER SNEL BIJ... want OP = OP !!

2)(? Seteacttif telegraaf! ril
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DE KRANT VAN WAKKER H E D f H l * N

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LVV Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Beptram
sg)BROOD

Om mee te nemen naar het circuit:

10 Witte zachte bolletjes € 1,50

Voor tijdens de pitsstops:

pakje roomboter Speculaas € 2,95

Om mee te nemen hebben wij een groot assortiment

belegde broodjes, diverse soorten koffie en

verse jus d'orange.

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

V
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort

Vrijdag 29 september

10.00 BenO-Siemens BMW i3oi Cup Practice

10.40 Benelux Racing League Practice

11.20 Porsche CT3 Invitationals Practice

12.00 Lunch

13.00 Ai first official Practice

14.15 BenO-Siemens BMW i3oi Cup Practice

14.45 Benelux Racing League Practice

15.30 Ai second official Practice

16.45 Porsche GT3 Invitationals Practice

Zaterdag 30 september Zondag 1 oktober

09.00 BenO-Siemens BMW 130! Cup Oualifying

09.30 Benelux Racing League Oualifying

10.00 Porsche GT3 Invitationals Oualifying

11.00 Ai third official Practice

12.15 BenO-Siemens BMW 1301 Cup Race 1,12 laps

13.00 Lunch

14.15 Ai qualifying segment 1

14.35 Ai qualifying segment 2

14.55 Ai qualifying segment 3

15.15 Ai qualifying segment 4

16.00 Benelux Racing League Race 1,12 laps

16.50 Porsche GT3 Invitationals Race 1,12 laps

10.00

10.30

11.30

12.15

13.00

14.30

15.00

17.00

Ai Warm up

BenO-Siemens Race 2,12 laps

BMWi3oiCup

Ai Sprint Race, 25 min.

Benelux Racing League Race 2

Demonstrations

Ai

Ai

Porsche GT3

Invitationals

Crid Cars

Feature Race, 70 min.

Race 2,12 laps

/

VI CF W nopping
advertentie*

. /^perenbur<

Haltestraat 1 - Zandvoort

Café Oomstee

Ook tijdens de

A1 Grand Prix

geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

^ A'SI'A'NftEJE'LIGHTSAfW Rlm ijikt " .m

Onbeperkt genieten met een zeer ruime

~~^>

keuze uit overheerlijke gerechten. £Wok prijs: ^
Maandag t/m Donderdag

J£
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

ra
Vrijdag t/m Zondag en feestdagen s

cS € 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)
SU

L

Afhalen en a la carte ook mogelijk

,£3
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

3;
É Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

Ingang zijkant (straatje richting station)

Land. Australië

Rijders:

Christian Jones

Will Davison

Will Power

Ma reus Marshall

Land:

Brazilië

Rijders:

Nelson Piquet JR

Christian Fittipaldi

Tuka Rocha

Land:

Canada

Rijders:

Sean Mcintosh

James Hinchcliffe

Land:

China

Rijders:

Oing Hua Ma
TengJiJiang

Land:

Duitsland

Rijders:

Timo Scheider

Adrian Sutil

~~

f̂oto niet vrijgegeven

Land:

Griekenland

Rijder:

Stelios Nousias

1 1

Land:

Frankrijk

Rijders:

ijpr
1

«^S! Alexandre Premat
* «3h Nicolas Lapierre

B53|P5 Land:

^a|j5
Engeland

Rijders:

V r.F-r ^M Robbie Kerr

Darren Manning
Oliver Jarvis

Land:

Ierland

Rijders:

Micheal Devaney

JohnO'Hara

Land:

Indië

Rijders:

Karun Chandhok

Armaan Ebrahim

Land:

Nieuw Zeeland

Rijders:

Jonny Reid

Matt Halliday

Land:

Pakistan

Rijder:

Adam Khan

Land:

Indonesië

Rijders:

Ananda Mikola

Moreno Soeprapto

Land:

Italië

Rijders:

EnricoToccacelo

Nino Piccoli

V J fcïJ

''•% ii

Land:

Singapore

Rijder:

Denis Lian

Land:

Tsjechische republiek

Rijders:

Tomas Enge

JarekJanis

Jan Charouz

Land:

Libanon

Rijders:

Khalil Beschir

Basil Shaaban

Land:

Maleisië

Rijders:

Alex Yoong

Fairuz Fawzy

Land:

Turkije

Rijder:

Murat Toksoz

Land:

USA
Rijders:

Bryan Herta

Al Unser Jr

Land:

Mexico

Rijders:

Luis Diaz

Salvador Duran

Land:

Nederland

Rijders:

Jos Verstappen

Jeroen Bleekemolen

Land:

Zuid Afrika

Rijders:

Stephen Simpson

Adrian Zaugg

-1 #^ Land:

Zwitserland
l«>_^^*J*^*+*^F Rijders:

Neel Jani

l '^rS^S^' Marcel Fassler

1 «X-^ Sebastien Buemi

\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V.V.V.V.V^^i\^^



Lekker

eten

gezellig

drinken

ook tijdens het Al Spektakel

Don. 5 okt vanaf 17.00 uur

-Bockbier Festival-

met live muziek van "Mainstream Jazz Combo"
Met mosselen en stoofvlees

3 soorten Bockbier van de tap.

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46

www.laurelenhardy.nl

modelten wan Volkswagen

De Volkswagen Fox tijdelijk

voor maar € 8,995,-.
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Uw tattiwapenDm Pur

Auto Strijder Zandvoort

Zandvaort Bura, v.. fliphan&iraai 102 - Tal. 023 57 / 145 ®5

Take Five
P£HllfA\'EfLT STBAAfOPA K'ILJOE.X AA\' 1££

Het smaakvol Ingerichte restaurant met

60 zitplaatsen, is gesitueerd in do NoordzaaL

Hier kunt w genieten van een kettr aan heerlijke

geruchten van ome lunch- on dmerkaart.

Tevens serveren wij een drieg&ngèrtfnemi

è€$4ï5Öpt p;,

Interview met Jan Lammers
SeatholderAi Team Nederland

"Ik realiseer mij eigenlijk niet dat de AiGP komend

weekend op ons eigen Circuit Park Zandvoort zal

starten." En: "Ik denk ook dat wanneer je straks

die 100.000 mensen ziet, de betalende bezoekers

die voor een schappelijke prijs dit spektakel gaan

volgen, dan wil je een plekje opzoeken waar je een

klein poosje door niemand wordt gestoort. Een

plekje waar je om je heen kijkt en je dan realiseert

dat dit wel heel indrukwekkend is."

Dat zijn een paar uitspraken van Jan Lammers (50),

seatholder van Ai Team Nederland. De man die

samen met Hans Ernst, directeur van Circuit Park

Zandvoort, het enorme circus dat Ai Grand Prix

Worldcup of Motorsports heet, naar Zandvoort

heeft gehaald.

Ai Team Nederland
"Gentlemen forthe prideof your nation, start your

engines". Met deze woorden zorgt Sheikh Mak-

toum Hasher Maktoum Al Maktoum er voor dat ie-

dere race in het AiGP Worldcup of Motorsport weer

gaat beginnen. Zo ook komend weekend in Zand-

voort, waar ook dit jaar weer een Nederlands team

de kleuren van onze vlag zal verdedigen.

Het Nederlandse Ai team zal als rijders weer Jos

Verstappen en reserve Jeroen Bleeke molen als troef

inzetten. Vorig seizoen werd Nederland verdien-

stelijk zevende in de eindrangschikking. Geen echt

slecht resultaat, maarde ambities van Jan Lammers

en Jos Verstappen zijn duidelijk hoger dan de ze-

vende plek!

Tijdens de testdagen op Silverstone in Engeland op

woensdag 30 augustus jongsleden, werd door Ai

Team Nederland coureur Jos Verstappen in de och-

tend sessie de derde tijd neergezet enindemiddag-

sessie zelfs de tweede tijd. Natuurlijk is dat 'slechts'

een trainingssessie maar toch is het een indicatie

dat Nederland dit jaar voorin wil strijden en gezien

het potentieel dat Verstappen in zich heeft moet

dat lukken.

Jos 'the Boss' Verstappen

Jos Verstappen werd op 4 maart 1972 geboren. Hij

is getrouwd met Sophie en heeft twee kinderen,

Max en Victoria. Vanaf zijn achtste jaar begint hij

met karten en in 1984 behaalt hij in de junioren zijn

eerste Nederlandse kampioenschap. In 1989 wint

hij een groot aantal internationale races en twee

Europese titels. In 1993 wordt hij kampioen van de

Duitse Formule 3. Ook wint hij dat jaar de Marl boro

Masters of F3 in Zandvoort.

In 1994 debuteert Jos in de Fi bij Benetton als

teamgenoot van Michael Schumacher. Hij scoort

tweemaal een derde plek en wordt tiende in de WK
eindstand. Na een aantal andere teams in de jaren

daarop volgend, krijgt Verstappen in 2004 geen

nieuw contract bij enige renstal aangeboden. Dat

was het sein om in 2005 een contract te tekenen bij

Ai Team Nederland.

Jeroen Bleekemolen
Jeroen Bleekemolen, geboren op 23 oktober 1983,

heeft ondanks zijn relatiefjonge leeftijd zijn sporen

al ruimschoots verdiend in diverse nationale en in-

ternationale raceklassen. Zo kwam hij onder meer

uit in het FIA GT kampioenschap met de Dodge

Viper, reed hij in het sterk bezette Duitse Formule 3

kampioenschap en kwam meerdere malen in actie

tijdens de Masters of Formula 3 op Zandvoort, het

officieuze wereldkampioenschap. Met Opel reed hij

Lammers is natuurlijk een door en door gerouti-

neerde coureur maar ook als manager staat hij zijn

mannetje. Zijn Racing for Holland organisatie is al

twee keer kampioen FIA Sportscars geworden. Toen

sheik Maktoum zijn plannen voor de AiGP wereld-

kundig maakte, was de Zandvoortereralsde kippen

bij om een licentie te bemachtigen. "Onze doelstel-

ling is winnen. Ik heb Jos Verstappen niet ingehuurd

om tweede te worden. In principe is onze ken-

nis van de baan niet echt belangrijk. Als ik op een

nieuw circuit kom, waar ook ter wereld, kan ik bin-

nen een kwartier volledig op tempo meekomen. In

de AiGP wereld rijden alleen profs, die kunnen dat

ook. We krijgen dus een spannende kwalificatie, een

spannende sprint én een spannende race!", aldus

Lammers, die er nog aan toevoegde dat op de baan

van Zandvoort op een viertal plaatsen vrij gemak-

kelijk kan worden ingehaald en op nog eens vier

plaatsen wat risicovoller, wat natuurlijk met

name voor het publiek erg leuk is.

"Tactiek is bij de A1GP zeer belangrijk. Je moet

niet alleen maar achter elkaar aanrijden, je

moet er voorbij. Dat doe je door met je tegen-

stander te spelen. De ene keer dreig je er links

voorbij te gaan, de volgende keer op hetzelfde

punt rechts. Op een gegeven moment weet

hij het niet meer en kan je er met een schijn-

beweging langs. Ik denk dat Jos - van huis uit

- dat ook kan. Daarom zeg ik ook dat we maar

voor één ding gaan: kampioen worden. Wie er

tweede wordt kan mij niet schelen", is de boude

uitspraak van Jan Lammers.

We zullen de prestaties van Ai Team Nederland

nauwlettend in de gaten houden!

twee seizoenen in de meest aansprekende toerwa-

genklasseterwereld.de DTM. Hij is al vanaf de start

van Ai Team Nederland de reserverijder.

Bron o.a.: www.janlammers.com
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Interview met Hans Ernst
directeur Circuit Park Zandvoort

De AiGP Worldcup of Motorsport begint haar eer-

ste race van het tweede seizoen op i oktober op

Circuit Park Zandvoort. Heel Zandvoort en wijde

regio staan komend weekend in het teken van deze

aansprekende race. De man die dit spektakel naar

Zandvoort haalde is circuitdirecteur Hans Ernst.

"Ik ben er zeer trots op dat de organisatie van

de AiGP Worldcup of Motorsport het circuit van

Zandvoort gekozen heeft voor haar openingswed-

strijd", aldus Ernst. Samen met Jan Lammers, de

teammanager van RacingTeam Holland, kwam hij

op het idee om de AiGP naar Nederland te halen.

"We zijn samen naar Engeland gegaan om een race

bij te wonen en hebben de hand geschud van Zijne

Koninklijke Hoogheid Sheikh Maktoum Hasher

Maktoum al Maktoum, lid van de koninklijkefamilie

van Dubai. Dat is de man die deze nog jonge race-

klasse voor landenteams heeft geïntroduceerd. Niet

snel daarna volgde een gesprek in Madrid en waren

de onderhandelingen begonnen."

Toch werd er in Dubai nog geen definitief con-

tract getekend. "We gingen onverrichte zaken naar

huis omdat het financiële plaatje niet werd goed-

gekeurd. Het gaat immers om miljoenen euro's.

Gelukkig heeft Jan (Lammers, red.), die ook in ons

bestuur zit, alsnog zo weten te onderhandelen dat

er tóch in Nederland een race kon worden gehou-

den", aldus een trotse Ernst.

Een grote reden voor de AiGP om naar Nederland

te komen is toch wel de trouwe fans. "Ze weten niet

wat ze zien als straks alle tribunes oranje zijn", glun-

dert Ernst, "daarnaast heeft ons circuit zoveel histo-

rische waarde, datje als organisatie daar bijna niet

omheen kan. Vele grote rijders als Jacky Stewart,

Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Alain Prost en Nelson

Piquet hebben hier gereden, dat is gewoon fantas-

tisch!"

En nu is de AiGP dan hier in de Noord-Hollandse

badplaats. "We hebben ontzettend veel moeten or-

ganiseren, maar alles komt op zijn pootjes terecht.

Ruim iooo mensen worden dit weekend ingezet.

Van beveiliging tot medische- en facilitaire dienst-

verlening, overal is voor gezorgd. De NS zet dubbel-

dek treinen in zodat er 11.000 mensen per uur ver-

voerd kunnen worden van Haarlem naar Zandvoort

en terug. En ja, mensen die zeuren heb je altijd.

Maar wij gaan er gewoon een feest van maken!"

Feiten en Cijfers:

Circuit Park Zandvoort

Het huidige Grand Prix Circuit heeft een lengte van 4320 meter en telt

12 bochten, met illustere namen als: Tarzan bocht, Gerlach bocht, Hugenholz

bocht, Hunserug, Rob Slotemaker bocht, Scheivlak, Masters bocht, Audi-S

bocht, Kumho bocht, Arie Luyendijk bocht.

Het huidige baanrecord staat op naam van de Italiaan Luca Badoer. Tijdens een

Fi demonstratie in de Ferrari F1-2001 reed hij een rondetijd van 1:19.880

Op 3 juni 1939 werd de eerste autorace verreden op een Zandvoorts straten-

circuit. Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace na de oorlog plaats op het

nieuwe circuit van Zandvoort. De allereerste Grand Prix in Zandvoort werd in

1952 verreden. De tot dusver laatste WK wedstrijd werd in 1985 verreden.

Naast de hoofdtribune zijn speciaal voor de AiGP op zeven locaties rondom de

baan extra tribunes gebouwd. Voor de race op zondag zijn 75.000 toegangs-

kaarten verkocht. Voor het hele evenement zijn ruim 100.000 kaarten verkocht.

Daarvan hebben circa 25.000 mensen een passepartout.

In elke race zie je ze wel, vlaggen die door
marshalls gezwaaid worden.

Maar wat betekenen ze eigenlijk?

Rode vlag:

Witte vlag:

Zwarte vla

De race wordt

meteen gestopt.

Een deelnemer

of official rijdt

traag over de

baan. Wordt

getoond om
ongelukken te

vermijden.

Samen met num-
mer getoond. De

coureur moet de

pits in, hij wordt

gediskwalificeerd.

Zwarte vlag met rode stip:

Samen met num-

mer getoond.

De coureur heeft

schade opgelopen

en moet de pits in.

Je staat op het

punt in gehaald

te worden. Je

moet de snellere

wagens voorrang

verlenen.

Gele vlag met rode strepen:

Olie of water

op de baan.

Bij zwaaien:

glad, gevaar-

lijk wegdek.

Gele vlag:

Groene vlag:

Zwart-witte vla

Vertragen

want er is een

obstakel. Je mag
niet inhalen in

het gedeelte

waar deze vlag

gezwaaid wordt.

Alles is weer

veilig, je mag
weer racen.

Coureur krijgt

waarschuwing

voor onfair

rijgedrag.

Zwart-wit geblokte vlag:

Einde van

de race.
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Tijdens de A1GP World Cup zal Zandvoort geheel in het teken von de race staa

HET GEVARIEERDE PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:

ZATERDAG 30 SEPTEMBER: ZONDAG 1 OKTOBER:

# Kinderspelen • Straattheater Quatsch
• Straattheater Quatsch • Dweilorkesten

* Dweilorkesten, Percussion & Special act * Johnny and the Gangsters of love

• Feesttent, Veronica Roadshow [GtóTHuispiiiNt * Feesttent [gasthutspuen

De volgende ondernemers en Stichtingen hebben samen met de Gemeente Zandvoort

de aankleding, de logistiek en het bovenstaande programma mogelijk gemaakt:

3 &lh Avenue Beathim Café Ale* Café Hollandia Center Parcs

Adm.knl. Janssen ScKooy Bell Hotel Café Buddy's Café Koper

CafeNeuf
Chef Amigo

Albatros Bel li E Ribelli CafédeKippetrap Chin Chin

Andrea's Bloemen aan Zee Café de Klikspaan
Cane & Co Quiiei Store

Circuit Park Zandvoort

B&BMarianne Blokker CafédeLamsIrad Casino Royaal Circus Zandvoort

Bakkerij Bertram Bnuna Café de Scharrel Casino Fonds Confetli

Copy & Office Emolion by Esprit Fontanella Harocamo Hang Kong
Daniël Groenten & Fruit Fancy Place

Fritures d'Anvers
Harry & Toos Busstation Hoogtij

Dobey

Dönner & Pizza Zvrt.
Febo

Gemeente Zondvoort

Giraudi
Headsigns

mf 1

Hotel Aanzee

Eetcafé de Heeren
FieTshandet versteege

Grandcafé Danzee
Hemo Hotel Anna

Eetcafé Layrel & Hardy
Filoxenia Grandcafe £5 Het Plein Hotel Esplanada

Eetcafé Mollie & Co Fong Lie Greeven Makelaardij Holland Cosino Hotel Zuiderbad

Istanbul
KrOOn Vis jnrd Boulevard) Mimo Old Vienna Pension AAevira

Judy's

Kaashoek

La Couronne Moeren burg Ond. Ver. Zvrt. [OVZÏ Pension Rozegaarden

Lederpaleis MusicSlore Pension Banning Pension Schier

Mazzelmarkt NH -Hotels Pension Blanken bil Pension Tanah Lot
Kqdoshop Ploya Mc Donalds NOP Productions Pension Brederode Pension The Spring

Kledingreparalie Zvrt Melita Koffiedub NewMonCasual Pension de Beerenburgt Pension Yvon
Kon. Horeca NL. <KHN^ Menno Gorter Ocean Drive Pension Irith Play-ln Casino

Pole Positlon Sack Time Kids Slager Horneman Toko Binlang Woon Kado Discovery

Presents & Colleetflbles Sailfish St. Zvrl. Promotie [SZP| Tromp Yanks Indian Club

Priet Praat San Remo Summersale Outlet Van Dam Mode Yanks Saloon

Primerq Sondbar Ta HvVA China Shop Videoland Zandsport

Rest. de Meerpaal Scandal s Toste of Texas Vis Culinair Zandvoort Optiek

Rosarüo Schoffies TinkerbellH&F Vlug Fashion Zandvoortse Courant

SackTme Sea Optiek TirolerStüberl Wapen van Zandvoort Zoras

Zandvoort door de Ai -race in een
positief daglicht

Zanck rtse Ai Courant • 29 september - 1 oktober 2006

De AiGP race die aankomend weekend in Zandvoort

de start van het Ai-seizoen inluidt, heeft Zandvoort

de afgelopen weken in zijn ban gehouden. Van alle

kanten wordt beseft dat het een unieke kans voor

Zandvoort is en er wordt zelfs al gedroomd over

Fi-achtige taferelen. Natuurlijk is het nog niet zo

ver, maar wel reden genoeg om flink uitte pakken.

Een aantal mensen is bij elkaar gaan zitten en

heeft gemeend dat het voornamelijk belangrijk is,

Zandvoort een positieve uitstraling te geven. De

racefans die deze week een bezoekje aan Zandvoort

brengen zullen Zandvoort weer verlaten met het

gevoel dat ze hier nog wel eens terug willen komen.

Uitstraling van Zandvoort

Om dit te realiseren werd er gestart met de aan-

kleding: vlaggen, spandoeken en banieren zullen

Zandvoort een echte race-uitstraling geven. Maar al

snel werd dit plan uitgebreid met een ware promo-

tiecampagne van Zandvoort.

Bussen worden ingezet om
mensen gratis naar het cen-

trum te vervoeren, looproutes

worden gecreëerd. Er is op za-

terdag en zondag straatthea-

ter om mensen op een ludieke

manier naar het centrum te

begeleiden, dweilorkesten,

percussie, live muziek, leuke

winkeltjes en terrassen bieden

genoeg gezelligheid om de

mensen in het centrum

te vermaken. Absoluut

een spektakelstuk op

zondag is de mini Ai

racebaan met radiogra-

fische raceauto's, waar

kinderen tegen elkaar

kunnen racen. Voor de

allerjongsten is gezorgd

voor een springkussen,

schminktafel en draai-

molen. Ook rijdt er een

kindertrein door het

dorp.

Samen staan we sterk

Om dit allemaal te realiseren is er veel geld nodig.

De gemeente Zandvoort is hierin een belangrijke

factor, maar er is meer voor nodig. Uiteindelijk is

er een begroting van ruim € 35.000 opgehoest

door een aantal grote sponsors zoals de gemeente

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort, Circus Zand voort,

Holland Casino, Center Parcs,

NH-Hoteles, Koninklijke

Horeca Nederland en de

Ondernemers Vereniging

Zandvoort, maar net zo be-

langrijk hierin zijn bijna alle

ondernemers van Zandvoort.

Welke ondernemers dit alle-

maal zijn leest u, samen met

het gehele programma van

deze dagen, verderop in deze

krant.

ZFM Ai Radio: drie dagen lang live vanuit NH Hoteles
Geen kaartje kunnen kopen voor het grote race

spektakel, dat aankomend weekend wordt ver-

reden? Geen paniek. De lokale omroep ZFM Zand-

voort zendt drie dagen lang het grote AiGP evene-

ment uit. Ai Radio is te beluisteren op 106.9 FM.

Vanuit het NH Hoteles, pal tegenover de ingang

van het Circuit Park Zandvoort, presenteert ZFM Ai

Radio drie dagen langde A1GP race, live op 106.9 FM.

Met verslaggevers die het hele weekend op het cir-

cuit zullen rondlopen, mis je niets van je favoriete

coureurs. Willem van Densen en Jaap Koper doen

live verslag van zowel de trainingen op vrijdag en

zaterdag als de grote race op zondag 1 oktober. De

presentatie is gedurende de drie dagen in handen

van de reguliere presentatoren.

Volgens de programmaleiding van ZFM wordt de

reguliere programmering omgetoverd tot een waar

AiGP programma. "Op vrijdag beginnen we om
10.00 uur met live radio en stoppen niet eerder dan

21.00 uur. Zaterdagochtend starten WilcoToebak en

Yolande Versteege al om 08.00 uur en eindigen Rob

Harms en Ralph Kras om 17.00 uur 's middags. En

op de grote dag zullen de reguliere programma's

Muziekboulevard en Zondag in Kennemerland ge-

heel in het teken staan van de eerste race van het

AiGP seizoen", aldus de programmaleiding.

Met een prijsvraag, hoofdprijs is een antislipcursus

bij Rob Slotemakers Antislipschool in Zandvoort, in-

terviews met coureurs en live verslaggeving vanaf

het circuit en vanuit het dorp, hoeft u thuis dus echt

niets te missen. Alle radio-uitzendingen zijn ook op

internet te volgen. Via www.zfmzandvoort.nl is er

live streaming.
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Holland Casino
Zandvoort volledig

in AiGP sfeer

De Zandvoortse vestiging van Holland Casino, met

als stuwende kracht directeur Peter Michalides, zal

zich dit weekend volledig focussen op de AiGP. In

de feesttent die naast het casino is opgebouwd, zal

het drie dagen lang één groot feest zijn.

In "It's a mans world", de feesttent waar alles plaats

zal vinden, zal op vrijdag 29 september vanaf 19.00

uur de bekende radio en TV persoonlijkheid Gijs

Staverman een zeer bijzondere interactieve show
presenteren. Zijn 'Toys for Boys' show zal het start-

sein worden voor een spetterend mannenweekend.

Overigens zijn dames uiteraard ook meer dan wel-

kom!

Op zaterdag begint het feest al om 16.00 uur. De

bekende DJ Corné Klein laat u kennismaken met

zijn Kort & Klein show. Dat zal de opwarmer wor-

den voor een optreden van niemand minder dan

Tatjana Simic. Met haar 'Can't take my eyes of you'

zal zij menige man in de stemming brengen.

De zondag moet voor de klapper zorgen. Michalides

heeft het voor elkaar gekregen dat alle 24 Ai race-

teams acte de présence zullen geven bij een show
waar de vonken vanaf zullen springen: de Official

A1GP Podium Party. De bekende Nederlandse cou-

reur Tom Coronel zal dan vanaf 20.00 uur een

show aan elkaar praten waarin hij onder andere

alle teams en coureurs aan u voorstelt. Ook zal hij

voor u een nabeschouwing presenteren. Naast dit

gedeelte kunt u zich vermaken met onder andere

een test of u een goede Formule 1 monteur bent

met het bandenwisselspel, kunt u op de foto met

look-a-likes, racen in een simulator, zullen er diverse

showcars staan opgesteld en zal er een groot aantal

pitspoezen rondlopen.

Kaarten voor de diverse dagen zijn te verkrijgen

bij: Holland Casino Zandvoort, Pole Position in de

Kerkstraat, de receptie van hotel Center Parcs en de

receptie van NH Hoteles,allen in Zandvoort.

De prijzen: vrijdag en zaterdag €10. Zondag €95 en

dat is dan inclusief hapjes en drankjes. Veel plezier

in Holland Casino Zandvoort!
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GP
World Cup of Motorsport'"

Zeestraat 41 - Zandvoort

Tel.: 023-5715110

Geopend: 17.00 - 22.00 uur

M.i.v. oktober ma en di gesloten

Restaurant
Dubrovnik

Vrij 28 sept t/m
zo 1 oktober

Al MENU
VIS OF VLEES

3 GANGEN
a € 18,50 p.p.

Toko Bïntang
Indonesische specialiteiten

Vrij 28-Q, za 2Q-Q en

zondag 1 oktober

Onbeperkt garnalen eten

d €35,- p.p.

Indonesische gepelde

tijgergarnalen met staart

Haltestraat 34,

2042 LN Zandvoort

Tel.: 023-5712800

Speciaal Ai menu:

Haltestraat 7 -Tel.

023 571 66 31

Voorgerecht:

naar keuze
+

Hoofdgerecht:

Rundvlees
uit de oven of

Zalm of

zwaardvis van de gril

(met verse groente,

rijst of frites)

+
Verrassingsdessert

€18,50 pp

<Dc *j4ieuwe Tuur'

SteengriCC

Jondue
(gourmet

"Barbecue

€ 18,50pp.

Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tet: 023-5714497
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€ J6,95p,p.
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Al reserverings

AANBIEDINGEN

Wokbuffet

Aanbieding 1:

Minimaal 5 dames

grote fles Frisita gratis

Aanbiedmg 2:

"Tdames
kleine fles Frisita gratis

Aanbieding 3:

Minimaal 4 personen

fles huiswijn gratis

Enorm gezellige sfeer

• Kinderspeelboek intL. spelcomputer

• Ruime parkeergelegenheid

Rolstoel /roilalor vriendelijk

• Aparte zalen

ZandvDortaelaan 1B7

204? XL ZandYwri

TrL 013.573 55 52
Fm. dïj-573 55 61

Vpot amni^m-BiilÉn

dunl u CMtact

oppiernEn met
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Wethouder Wilfred Tates (WD), politiek verant-

woordelijk binnen de gemeentelijke Ai project-

groep, heeft samen met de Zandvoortse onderne-

mers en Circuit Park Zandvoort alle zeilen bijgezet

om de AiCP succesvol te laten verlopen. De onder-

linge samenwerking heeft een positieve ommekeer

gebracht met als einddoel een zo goed mogelijk

gastheerschap.

Welkom in Zandvoort

"Het is heel belangrijk om de bezoekers van dit

mega-evenement het gevoel te geven dat men in

Zandvoort welkom is. Het kan al beginnen bij juist

de kleine dingen", zegt wethouder Tates. Met de

kleine dingen bedoelt hij onder andere; de weg te

wijzen aan een zoekende toerist of gastvrij aange-

sproken worden in winkels, hotels en horeca. Tevens

heeft de gemeente besloten om de EHBO post bij

de Rotonde voor kleine hulpvragen op vrijdag, zater-

dag en zondag open te stellen. Verder is de veilig-

heid voor bezoeker en bewoner gewaarborgd.

"De naamsbekendheid van Zandvoort moet weer

gekoppeld worden aan het circuit. Na het stoppen

van de Grand Prix van Nederland in 1985 is de com-

binatie Zandvoort/circuit geen automatisme meer.

Als portefeuillehouder van Toerisme en Economie

zal ik die bekendheid weer bewerkstelligen", zegt

Tates, "we moeten hard werken om die situatie

weer terug te krijgen." Van de eerste race op het

circuit herinnert Tates zich nog dat de Thaise prins

Bira in een oude Maserati de race won. Tijdens

de races zat hij altijd op zijn vaste plaats op de

overdekte tribune. Misschien is daarom zijn belang-

stellingvoorde AiGP zo groot.

Om de naam van Zandvoort te promoten wordt

er tijdens de racedagen op het circuitterrein een

regionale promotiefilm vertoond en via een ge-

blokte vlaggenroute vanaf het circuit worden de

mensen verwezen naar het dorp. Tates: "Voor de

vele gasten die drie dagen lang in Zandvoort zul-

len verblijven, zijn er veel activiteiten georganiseerd

en blijven de meeste strandpaviljoens speciaal ge-

opend. De gemeente is ruimhartig omgegaan met

het verlenen van de vergunningen. Daarbij is er al-

tijd goed gekeken naar de belangen van de bewo-

ner en de commercie. Aan alles is gedacht, vervoer,

calamiteiten, bereikbaarheid, activiteiten en gezel-

ligheid in en rond het centrum; alleen het weertype

is niet te regelen."

Gastheer Zandvoort laat zich van zijn beste kant

zien.U bent van harte welkom.

Feiten en Cijfers: Zandvoort, badplaats nummer ï in Nederland!

Foto: Chris Schotanus

De gemeente Zandvoort beslaat een grondge-

bied van circa 34 km 2 en heeft twee woonkernen:

Zandvoort en Bentveld. De geschiedenis gaat meer

dan 700 jaar te rug en wel tot het moment dat Witte

van Haemstede hier dichtbij zijn tenten opsloeg in

de strijd tegen de Spanjaarden. De naam is afgeleid

van Sandevoerde: 'Sande' als zijnde een benaming

voor zand of duinen en 'voerde' als een doorwaad-

bare plaats. Vroeger waren de duinen moerassig en

slechts op een aantal plekken te 'doorwaden'.

Doorde eeuwen heen is Zandvoort een arm vissers-

dorp geweest, totdat eind 19e eeuw de beter gesti-

ueerden Zandvoort als een badplaats ontdekten. In

die tijd was onder andere de keizerin van Oostenrijk,

Sissi, een regelmatige bezoekster. Opmerkelijk was

in die tijd ook de meta-

morfose van de duinen

die niet meer zo moe-

rassig waren als daar-

voor. Hierdoor kon zich

een redelijk grote aard-

appelcultuur vestigen

die wat extra geld voor

de Zandvoorters ople-

verde. De Zandvoortse

'doanpieper' (duin-

aardappel) was, en is,

een zeer smakelijk en

gewaardeerde aard-

appel die nu, na jaren

van verbod op de teelt

in verband met ziek-

ten, weer op redelijke

schaal door 'amateur-

boeren' wordt geteeld.

De gemeente Zandvoort telt op dit moment circa

16.000 inwoners die grotendeels, voornamelijk in

de zomer, leven van het toerisme. Voor gasten die

Zandvoort voor een korte of wat langere tijd willen

bezoeken zijn tal van overnachtingsmogelijkheden.

Allereerst zijn er 55 hotels en pensions met ± 4600
bedden, in allerlei prijsklassen, binnen de gemeen-

tegrenzen. Verder zijn er een drietal kampeerterrei-

nen, zowel voor tenten als voor caravans en cam-

pers. In Zandvoort is tevens een bungalowpark van

Center Parks gevestigd. Jaarlijks wordt Zandvoort

door ongeveer 4 miljoen personen bezocht!

Om de inwendige mens te versterken kunt u

bij 55 restaurants terecht. Niet alleen in de 'pa-

tat klasse' maar zeer zeker ook in de wat chi-

quere prijsklasse en alles daar tussenin. In de

directe omgeving zijn drie restaurants met

een Michelinklassering: De Bokkedoorns (**) en

Chapeau! (*) in Overveen en Het Brouwerskolkje

(*) in Haarlem. Tevens heeft Zandvoort een vesti-

gingvan Holland Casino.

Voor het 'geestrijke vocht' heeft Zandvoort 40 cafés.

Verspreidt over het hele dorp zijn ze in allerlei stijlen

te vinden en grofweg geopend tussen 08.00 uur en

05.00 uur.

Een heel ander soort horeca bevindt zich op één van

de mooiste stranden van Nederland. Niet minder

dan 39 moderne strandpaviljoens bieden een groot

scala aan mogelijkheden. Vele hebben zich de laat-

ste jaren ontwikkeld alsthema restaurant. Zo kunt u

genieten van allerlei 'wereldkeukens': van Australië

tot Frankrijk en van Nederlandse tot Zandvoortse

specialiteiten vindt u op het iets minder dan 9 kilo-

meter lange strand.

Rondom Zandvoort is een groot net van fietspa-

den. Deze voeren u door de mooiste streken van

Nederland:de duinen. Fietsroutes kunt u via de VVV
verkrijgen en fietsen zijn te huur bij het NS station

of, voor de gasten van Center Parks, via de receptie.

Veel plezier op onze trots, Circuit Park Zandvoort en

graag tot ziens in onze gastvrije badplaats!

Zandvoort: meer dan strand alleen!

•aö^^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V.\\\\\\\\\\\\\\\V."



Vrijehuizenmarkt

Raadhuisplein 4C Zandvoort

• Een zeer luxe penthouse in 2001

volledig gerenoveerd met maar liefst

240 m 2 woonoppervlakte!
• Dit appartement is onderdeel van een karak-

teristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het

Zandvoortse dorpscentrum;
• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale

woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes

en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer

luxe badkamers (engels sanitair) met o.a.

whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet

en wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;
• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame,
luxe materialen, waarbij de authenticiteit

van deze woning niet uit het oog is verloren;

absoluut een uniek woonobject!
• Woonoppervlakte ca. 240 m 2

, inhoud ca. 650 m3
.

Woningaanbod Zandvoort

Marisstraat 12 Zandvoor

Vraagprijs:

€428.000,- k.k.

* Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

* Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op
steenworp afstand van strand, zee en duinen

en op loopafstand van het centrum;
* Alle appartementen beschikken over een
eigen woonkamer met zit/eetgedeelte, een
slaapkamer met 2-persoonsbed, een keuken,

een eigen doucheruimte en toilet en een TV;

* Appartementen op de 1ste en 2e etage

hebben zowel duin- als zeezicht;

* Fraai aangelegde voortuin op het oosten en

diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

* Een woning die per direct te aanvaarden is!

* Woonoppervlakte: ca. 120 m 2
,
perceelgrootte

ca. 171 m 2
, inhoud ca. 275 m 3

.

Witte Veld 2 Zandvoort

Vraagprijs:

€239.000,- k.k.

• Fraai 3-kamer hoekappartement met
2 slaapkamers en ruim balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste verdieping van het

in 1998 gebouwde, uitstekend onderhouden
"Residence Delphi", direct tegenover het

station van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over

entreebeveiliging d.m.v. videofoon-installatie

en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, royale L-vormige

living met schuifpui naar balkon, moderne
open keuken, moderne badkamer met ligbad,

separate douchecabine en wastafelmeubel,

2 ruime slaapkamers;
• Royaal van opzet en uitstekend onderhouden:

een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 90 m 2
,

inhoud ca. 215 m3
.

Kerkstraat 6 Zandvoort

N\EUNN • Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkelruim-

te met royale bovenwoning, totaal 4
verdiepingen!

• Winkelruimte (ca. 60 m 2 vvo netto). Frontbreedte

ca. 8 meter;
• Bovenwoning (ca. 100 m 2

), verdeeld over

2 verdiepingen: entree via trap, royale hal, zon-

nige woonkamer, aangrenzende eetkamer met
openslaande deuren naar balkon op
het zuiden, landelijke keuken voorzien van
diverse inbouwapparatuur, berging, 3 slaap-

kamers, moderne badkamer met douchecabine,

wastafel en design radiator, besloten achtertuin

op het zuiden met achterom;
• Kelder (ca. 58 m2 netto) via eigen toegangsdeur
bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, eigen

toilet en af te sluiten kantoorruimte;
• Winkelruimte thans in onverhuurde staat.

Inventaris en winkelinrichting ter overname.

Brederodestraat 8C Zandvoort

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer

appartement met garage en ruim balkon!

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995

gerealiseerde appartementencomplex
"Brederode";

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart" van Zandvoort, op loopafstand van strand,

zee, duinen en centrum;

• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living

met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar

balkon, luxe open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,

separate douchecabine, en wastafel, 2 slaap-

kamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;

• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte: ca. 100 m 2
, inhoud ca. 220 m 3

.

Stationsplein 17-16 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 189.000,-

• Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het klein-

schalige appartementencomplex "La Mer", op
slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op loop-

afstand van winkels, openbaar vervoer en het

centrum van Zandvoort;
• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.

telefooninstallatie en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige
woon kamer met toegang tot balkon, nette

open keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, badkamer voorzien van doucheruimte en
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-

zicht over de "Stationsbuurt" en zicht op zee.

• Woonoppervlakte: ca. 65 m 2
, inhoud ca. 185 m3

.

<0

• Dé leukste courtage van Nederland *;

•No Cure, No Pay;

«Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
i.O A • Enorme database met kopers;

•Gratis waardebepaling van uw woning;

•Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversluiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.: 0655 -13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

pluspunt

iS9*'
Welz\\nsor9a

"'
rt

voor za^0U

Locatie Noord
Flemingstraat 1 80

204 IVP Zandvoort

Tel: 023 57I 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 57 1 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

NIEUW DANSCURSUS (BRONS)
ledere zandvoorter die wil leren dansen moest voor-

heen altijd naar Haarlem. Die tijd is voorbij want Plus-

punt biedt dansles aan op de zondagavond (20.00-2 1 .30)

voor zowel volwassenen als junioren.

Dansen is ontspanning. Gezellig met een partner op de

dansvloer. Maar wie goed wil dansen moet het wel eerst

goed leren. En juist die dansles is al direct een bron van

plezier; voor jeze If en voor je (dans)partner. De bekende

ballroom dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, Engelse

wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes van de

Samba, Rumba, ;Cha-cha-cha, Paso Doble en Jive komen

aan bod. U kunt zich voor deze cursus nog steeds in-

schrijven. Zie ook onze advertentie is deze krant!!!

NIEUW CURSUSTHEATERSPORT
Op maandagavond 9 oktober

(
1 9.30-22.00) aanstaande

starten we met de cursus Theatersport. Dit is een inter-

nationale vorm van theatermaken waarbij improvisatie

centraal staat. Volgens de docente José Poel, die deze

cursus verzorgt kan iedereen improviseren. Maar het

allerbelangrijkste tijdens deze cursus is dat niets moet

en het vooral gaat om de lol en het spelplezier wat je

als groep op de trainingsavond hebt met elkaar. Lijkt het

je leuk om (weer) eens wat aan toneel te doen maar

heb je geen zin om grote stukken tekst uit je hoofd te

leren, geef je dan op voor deze nieuwe cursus waarbij

toneelervaring niet nodig is.Tijdens de cursus (12 lessen

€ 1 00,-) wordt gewerkt met verschillende spelvormen

en er is veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen spel-

mogelijkheden.

NIEUW CURSUS AUTHENTIEK SPREKEN
Authentiek spreken en waarderend luisteren (Speaking

Circles®) vanaf woensdag 1 8 oktober
(

1 9.30-22.00) a.s.

In 8 lessen (€ 97,-) leert u volledig uzelf zijn in commu-
nicatie met één of vele anderen. Dat is de kracht en het

geheim van Speaking Circles®, een simpele methode die

een sterk groeiende belangstelling geniet. In deze trai-

ningen en workshops leert u zowel met groepen als met

één persoon vrij contact te maken, authentiek te spre-

ken en waarderend te luisteren. U wordt zich bewust

van de kracht van het luisteren en u leert uw openheid,

humor en spontaniteit optimaal te gebruiken.

NIEUW SCHRIJFCURSUSVOOR BEGINNERS
'Fantasie aan het woord'

Zou je wel eens meer willen schrijven dan alleen voor

jezelf?

In 'Fantasie aan het woord' maak je kennis met het schrij-

ven van gedichten en van stukjes die uit kunnen groeien

tot een verhaal.Verrassende en soms gekke opdrachten

zorgen ervoor dat je eens heel andere teksten schrijft

dan je gewend bent.

Zo gaan we plagiaat plegen naar aanleiding van de grote

schrijvers.We kruipen in de huid van een personage om
hem of haar aan het woord te laten. En we gaan 'koppen-

snellen'.Wat dat is ontdek je als je meedoet.

Door eenvoudige opdrachten leer je stap voor stap

mensen en dingen beschrijven en de eerste basistechnie-

ken om een verhaal spannend te maken.

Daarnaast leer je je fantasie te ontwikkelen, maar ook

hoe je je eigen werk beter kunt beoordelen en wat je

mogelijkheden zijn als schrijver.

Start: donderdag 5 oktober
(

1 9.30-22.00)

Kledingbeurs Duintjesveld

Op donderdag 5 en vrij-

dag 6 oktober organi-

seert de Zandvoortsche

Hockey Club weer de

halfjaarlijkse kleding-

beurs voor modieuze

(gedragen) winter da-

mes- en kinderkleding

in het clubhuis op het

Duintjesveld. De kleding

kan donderdag van 9.00

tot 14.00 uur worden

ingebracht in dozen en/

of zakken voorzien van

naam. Uiteraard dient

deze kleding schoon en

zonder vlekken en/of

gaten te zijn. Er mogen
maximaal 25 stuks per

klant ingeleverd wor-

den. De (inbreng) in-

schrijfkosten bedragen

€1,50.

De verkoop vindt plaats

op donderdagavond tus-

sen 20.00 en 22.00 uur

en op vrijdagochtend

tussen 9.00 uurtoti2.oo

uur. Van de opbrengst

komt 30% ten goede aan

de ZHC. De rest is voor de

in brengster/er.Afrekenen

en ophalen van de niet

verkochte goederen is

op vrijdagmiddag tussen

17.00 en 18.00 uur. Voor

zowel de inbreng als de

verkoop is iedereen van

harte welkom.

Jeugd EHBO opleiding

Ben jij tussen de 10 en

13 jaar en wil je leren

verbandjes aanleggen,

pleisters plakken, en we-

ten watje moet doen bij

een bloedneus? Maar

ook gewoon een gezel-

lige tijd hebben met

leeftijdsgenoten? Geef

je dan nu op voor de

cursus Jeugd EHBO A.

Je leert hoe je moet om-

gaan met kleine en gro-

tere ongevallen. Naast

de lessen zullen we ook

een aantal uitjes orga-

niseren die gerelateerd

zijn aan het Rode Kruis.

De nieuwe cursus start

op 9 oktober bij het Rode

Kruis afdeling Zandvoort

en wordt gegeven op de

maandagavond van 19.00

-20.00 uur. De kosten zijn

€25 inclusief lesmateriaal

en examenkosten.

Voor meer informatie en

opgeven kun je bellen

of emailen met Marjon

Schouten: 06-27525371 /

marjonschoute@hotmail.

com of Lisette Strijder:

06-23038120 /

lisettestrijder@ hotmail,

com

Lekker meezingen:

Mokum in Zandvoort

Vrijdag 29 september komt Mokumse Kei naar

Pluspunt (locatie Noord) waar ze vanaf 14.00 uur

Mokum in Zandvoort zal voorzien van heerlijke

Amsterdamse muziek.

Mokumse Kei werd

in Amsterdam ge-

boren als Titia ter

Bruggen. Kelly heeft in

verschillende orkesten

gespeeld, waaronder 10

jaar in het dansorkest

van haar vader Wim
ter Bruggen. Daarna

heeft Kelly zes jaar een

eigen Top 40 country-

band gehad, genaamd
The Kelly White band.

Zij wonnen in 1980 het

Internationale Country

festival te Uden. In 1986

werd Kelly door Peter

van Asten en Richard

Dubois gekoppeld aan

de zanger Sjaak Ranzijn.

Zij vormden toen samen

het duo Kelly & Sjaak.

Bel voor meer infor-

matie met Pluspunt,

tel. 5717113 of mail naar

r.koning@pluspuntzan

dvoort.nl. Voor vervoer

met de belbus belt u tel.

5717373-

Kom op tijd want vol is

vol!

J [
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Donderdag 15.30

Nieuwsgierig
aapje
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[W Nederlandse versie
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15,30

Garfield
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til Nederlandse versie
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20,00

MIAMI VICE
Cclin Farrell. Jamie fow

MOVIEDINNER
lülllllllllllll
E iïï>c o o p k o ei r ï c

n

3-gangen diner
|€ 19.00

Woensdag 19.30

Three Times

regie:

Hsiao-hsien Hou

GaslhulspleEn 5

2042 JM, Zmdvoorl
TeU (üï3) 5718***

www.circuszandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen
van deze week

folgende pagina.
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Donderdag 28 sept. t/m woensdag/jTökt.

Malse Runder Rib- of

braadlappen 1 kilo € 8,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

bij boeking van uw vakantJ«l

AUSen tow Zbo*whL pBi-Uwjcten
Vrnng n;i;ir 30 ra3rx.]j-

-

dc-q

Grüfce Kracht 21 - D23-S7t2560

ftoerkoop.nl s&

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
bCIXHTfH

IM1M1MM1MMI
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

1

,a«,re l 44 are

Haltestraat 46 Tel: 573 70 4
www.laurelenhardy.nl

Koene Qeaninq Service KL'Ü

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

FOTO MENNO GORTER
AfBtoóg èn Of^IsiI Manna Ilmi twl ILint*!

Gratis
Een wegwerpcamera , - < i *»

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

mwrojg tui jtwd*g sim' e H uur

www. folome nn og orter. n I

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Onze nieuwe collectie

schilderijen is binnen
Alles voor in en om het huis

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen. Mt%

Haltestraat 30- Zandvoort ^mV
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s).

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze vol ledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze

af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 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 december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

yti^iTTHr" 1 '1 £

tftMn
Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

Nu vakantiekilo's wegwerken
met Herbalife!

Geen consultkosten.
Pashouders: gratis doos heerlijke

proteïnerepen bij starters programma.

Bel: Adèle Schmidt. 0622249100/0235737267
© Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

bruna
Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand oktober

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

JÊ,TROMP
GROTE KROCHT i S ZANDVOORT

Boeren

Take Five
arm*iMMm.TVT ! n i n 111 u n mtv ui ttt

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor houders van de Zandvoortpas:

€ 2,50 korting op een fles huiswijn!

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

sack\ £Jmni«*n

DE HIEUWE CDLUJCTIES flJW BiNNEH

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

Maand oktober op

vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Uï"Wrlljl
Hoofdgerecht naar

Z.intwii
keuze

Raadhuisplein 1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Lijst va n

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand oktober:

Bu oogmeting
GRATIS KALENDER!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Slinger Optiek

Speciale aanbieding:

Complete bril

enkelvoudig €219,00

Speciale aanbieding:

Complete bril

multifokaal € 449,00

Hoogbrekend kunststof 1.6

incl.superontspiegeling.

MODIEUZE GLASBMtLLEN
OP UW 5

Zandvoortpas
korting 10% !!

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

pannenkoekenhuis
Gratis

cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

ïf^" pashouders

^>e <X*chmte ^randweg f

eerover ye{ . {01^ 97% $7 40

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraa

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzakei

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Kn

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vri

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 02} S74°74°

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328-162

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 S7 132 5

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud: I

De Bode woon accessoires - ierkstraat

Comfort Zonwering - Zeestrc at

G reeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van StoIbergweg

Ed Onel Home Decoration - (Irote Krocht

Plaids en Pillows - 023 577 50 84

Spolders BV Loodgieters - Vc Itastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

Jzerhandel Zantvoort - Swal uéstraat



Voor alle

ZandvoortPashouders

de aanbiedingen van

deze week

KrtncY
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Op vertoon van

de Zandvoort Pas:

10% korting op

Russell Athletic joggingpak

Ook voor kids!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

- G reeven

y^J
j

Makelaardij o.g

MT fek
10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl
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LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV I

Voor ZandvoortPas houders:

Bij vervanging van uw CV-ketel

een Grohe 1000 thermostatische

douchemengkraan cadeau.

Hür
Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

hifer JLitlDMJR

mum
10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DclITieS

en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

brodi S tKullit <mter

korting op
zwangerschapscursus

Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
i^.u.ij.m.u.n

wfi
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij een permanente eyeliner.

Zeestraat 56 06-54640714

(advertentie)

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

Vijfenvijftig plus
~)or Ton Timmermans

SoPlusBeurs bewijst het: ouderen tellen mee
De soPlusBeurs stond er bol van. Langzaam maar zeker kantelt

het achterhaalde beeld van de ouder wordende mens 'achter

de geraniums'. De Utrechtse beurs van vorige week toonde

een beeld van soPlussers die vlot en actief willen meedoen. In

die beeldvorming loopt de commercie voorop; de politiek zal

ongetwijfeld volgen.

"Denk wat je wilt, doe wat je

droomt". In de aangrenzende

zaal van een van de stands

op de beurs werden regelma-

tig seminars georganiseerd.

Lezingen als 'Cholesterol, wat

kunt u er zelf aan doen?' maar

ook 'Lijfrente, haal eruit wat

erin zit!' konden op ruime be-

langstelling rekenen. De toon

was gezet: de ouder wordende

mens is vitaal en draait volop

mee.

Verleidelijk

Tijdens een grandioze fi-

nale op de eerste dag van de

5oPlusBeurs zijn de winnaars

gekroond van de 'Verleidelijke

2006'. Frederique van Dalen

uit Den Haag en Gert

Hulleman uit Zegveld wer-

den als winnaars uitgeroepen.

Zelfbewustzijn, vitaliteit, le-

venservaring en persoonlijk-

heid scoorden hoger dan 'rim-

pelvrij' of 'superslank'. Doel is

jong en oud aan het denken

te zetten over beeldvorming

rond het ouder worden.

Van deze tijd

'Het leven is verleidelijk!' Het

thema van de soPlusBeurs.

Met ruim 85.000 bezoekers

is de soPlusBeurs 's werelds

grootste evenement voor ac-

tieve plussers. Het jaarlijkse

Frederique van Dalen

evenement in de Jaarbeurs te

Utrecht besloeg liefst 40.000

rri2, met ruim 500 stands in 5

beurshallen met workshops,

lezingen en presentaties.

Maar ook vele optredens op

podia met muziek, show, dans

en exposities. Dat ouderen

met hun tijd meegaan bewijst

het nieuwe fenomeen speed-

daten. Op het speciale "Speed

Date Terras" is ruim baan ge-

maakt voor het tref-

fen van leeftijdsge-

noten. "Hier treft u

andere deelnemers,

die net als u op zoek

zijn naargezelschap"

legt een groot bord

uit. "Met hen voert

u korte kennisma-

kingsgesprekjes van

5 minuten voor een

eerste indruk". Via

een kaartsysteem

konden de deelne-

mers naar eigen

inzicht vervolgstap-

pen zetten.

Actief

Ook informatie over

diverse reismoge-

lijkheden ontbraken niet. In

een speciale hal werden over

de bezoekers allerlei toeristi-

sche reistips en weetjes uit-

gestrooid. Van een dagje uit in

eigen land tot en met een luxe

zeecruise. Om te onderstre-

pen dat de oudere ook dage-

lijks in actie wil zijn was er op

de soPlusBeurs veel aandacht

voor transport: niet alleen de

auto, ook de fiets kreeg ruime

aandacht. Een Nederlandse

vinding werd gepresenteerd

als'de ideale relax fauteuil'. Het

Creatief Plein bood een scala

aan hobby-mogelijkheden.

Van keramiek tot 3D kaarten

maken, van beeldhouwen tot

workshop cadeau inpakken.

Maar ook de digitale wereld:

emailen met (klein)kinderen

en bankieren vanuit de leun-

stoel. In dagelijkse workshops

leerden bezoekers hoe ze oude

foto's en films met de eigen

computer weer nieuw leven

in kunnen blazen. Uiteraard

werden in meerdere stands de

fabelachtige mogelijkheden

van het internet voor ouderen

belicht.

Een zinvolle en boeiende

tijdpassering. Een circus-

school verzorgde workshops

als trapezewerk, kogellopen,

éénwieleren en jongleren: de

5oPlusser van vandaag is en

blijft energiek.

Nostalgie: recreatie anno 1963

Gezellig, samen de berm in. Picknicken langs de weg; met

het hele gezin auto- kijken. Begin jaren zestig trokken com-

plete families met de picknickmand eropuit. De favoriete

recreatiepiekwas de berm langs Nederlandse wegen. Plaats

genoeg, want geluidsschermen en vangrails waren nog niet

uitgevonden.

'Bermrecreatie', een geliefd weg hun klapstoeltje neer-

uitstapje. Begin jaren zes- zetten om daar eens gezellig

tig haalde het fenomeen de dag door te brengen. In

alle nieuwsrubrieken.

Mensen parkeerden

hun auto langs de

(snel)weg en gingen

dan gezellig picknicken

met het hele gezin. In

1963 was bermtoerisme

in Nederland een op-

merkelijk tijdverdrijf.

Te druk al dat verkeer

recht voor je neus? Wel

nee, dat was nou juist

het leuke! Als het vooral

maar gezellig was. "Als

je buiten woont, wil je Bermtoerisme

wel eens wat verkeer zien", zo de berm geparkeerde auto's,

vatte een man uit Assendelft slapende echtparen, zogende

de lol van het berm recreëren moeders en grote hoeveel-

samen. Begin jaren zestig be- heden zwerfvuil. Voor de ene

steedde actualiteitenrubrie- helft van Nederland was het

ken herhaaldelijk aandacht een echt dagje uit, voor de an-

aan het nieuwe fenomeen, dere helft betekende het pure

Mensen dievlaklangsdesnel- verbazing. Wat bezielde die

mensen? Waarom zochten ze

niet een rustig picknickplekje

in het bos?

Voor de bermrecreanten was

er niets raars aan. Ze zagen

het als een gezellige bezig-

heid, lekker languit in het

gras en ondertussen naar het

langsrazende verkeer kijken.

Die ontspannende bezigheid

zorgde voor wat af-

leiding. De rust van

het bos sprak vonden

ze maar niks. "Je wilt

wat zien, mensen om
je heen, het is gezel-

liger zo", vond een be-

woner van het drukke

Amsterdam.

Tegenwoordig is het

verblijf langs de

snelweg verboden.

Onmogelijk boven-

dien, want de wegen
zijn meestal inge-

pakt met geluidsschermen.

En het aanpalende land-

schap is afgeschermd door

vreugdeloze industrieter-

reinen. De mensen trekken

weer braaf naar picknick-

plaatsen en campings voor

hun dagje rust.

KBO bepleit extra geld armste

ouderen

Koopkrachtherstel van ouderen met een laag inkomen is niet

eenvoudig. Vanwege het beperkte inkomen kunnen zij onvol-

doende profiteren van fiscale maatregelen. De ouderenbond

Unie KBO wil hier verandering in brengen.

Koopkrachtverbetering. Het

toverwoord voor mensen met

een laag inkomen. Veelal ou-

deren zitten in die hoek. De ou-

derenbond KBO is van mening

dat deze groep een steun in de

rug verdiend en introduceert

daarom een nieuwe 'verzilve-

rende' overheidsmaatregel.

VIOM
Ouderen die op dit moment
vanwege hun beperkte inko-

men geen belasting verschul-

digd zijn, moeten in aanmer-

king kunnen komen voor een

inkomenstoeslag, zo vindt de

ouderenbond. De Unie KBO

stelt een nieuw recht voor,

namelijk het recht op 'verzil-

vering van inkomensonder-

steunende maatregelen', af-

gekort VIOM.

Belastingdienst

De Nederlandse fiscus is er

vooral op uit om geld binnen te

halen. Via allerlei formulieren

is teruggave van belasting mo-

gelijk. Maar die moet dan wel

in een eerder stadium betaald

zijn. "Beter dan belastingvrij is

er eigenlijk niet', zo luidt het

motto van de belastingdienst.

Met de recente invoering van

(uitbetaalde) toeslagen wordt

echter de toon gezet en vervalt

dit algemene uitgangspunt

van de belastingdienst.

Toeslagen

Bij de zorgtoeslag gaat het om
een tegemoetkoming in de uit-

gaven aan een ziektekosten-

verzekering. Bij de huurtoeslag

gaat het om een tegemoetko-

ming in de kosten van het hu-

ren van een woning. Beidetoe-

slagen zijn nadrukkelijk niet in

de vorm gegoten van een extra

aftrekpost. Er vindt geen verre-

kening plaats met een eerdere

belasting. Zeer opmerkelijk is

dat zowel de zorg- als de huur-

toeslag worden uitgevoerd

door de belastingdienst.
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Gemeentelijke publicatie week 39 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 19 sep-

tember en de verdere in week 38 door het college

genomen besluiten zijn 26 september vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 3 oktober. Op de

agenda staat:

1 Opening

2 Loting

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen notulen van 27 juni 2006

6 Vaststellen notulen 5 september 2006

7 Hamerstukken:

-Beheersverordening algemene begraafplaats

Zandvoort 2007 en beheersverordening dierenbe-

graafplaats Zandvoort 2007

-Derde wijzigingsverordening leges 2006

-Vaststellen vergaderrooster 2007

-Opdracht aan accountant controle jaarrekening

2006

-Heroriëntatie Stafafdelingen

-Berap 2006-II

8 Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-

steuning

9 Intergemeentelijke Samenwerking Belastingen

10 Reactie op voorgenomen vergunning vuurwerkop-

slag

11 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de

Middenboulevard

12 VNG-Manifest van de gemeenten

13 Benoeming voorzitter raadscommissie Projecten en

Thema's

14 Slu iting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaan om 19.30 uuropen. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-

te agenda op de website. Van de definitieve agenda

zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-

baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale

Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-

baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en

22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,

ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 4
oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst vergadering van 6 september 2006
- Vaste agendapunten:

a inbreng van derden

b Informatie college/burgemeester

c informatie projecten - zie agendapunt 6

- Presentatie Hulpverleningsdienst Kennemerland

- Presentatie parkeergarage LDC

- Inspectierapport VROM
- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agen-

da als over een eigen onderwerp. Degene die over een

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven

aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-

ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het

onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.

Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst

worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.

Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >

Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te

vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 5 oktober vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De verga dering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Reiniging CFT rolemmers
Van 2 t/m 6 oktober worden de GFT-rolemmers

schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het

legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het

legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.

Let op: Dit kan ook na 17.30U zijn.

Artikel 2$ WRO: vaststelling bestemmingsplan

"Jaarrondpaviljoens"

Bij besluit van 5 september 2006 heeft deraadvande

gemeente Zandvoort het bestemmingsplan

"Jaarrondpaviljoens" vastgesteld. Het bestemmings-

plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp in die

zin dat aan de begripsomschrijving"bijgebouw" de

volgende zinsnede toegevoegd is: ..dat niet vanuit het

hoofdgebouw rechtstreeks toegankelijk is".

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raads-

besluit ligt met ingang van 29 september 2006 voor

de duur van zes weken vooreen ieder ter inzage gedu-

rende de openingstijden bij de centrale balie van het

raadhuis van Zandvoort (ingang Swalüestraat 2) te

Zandvoort.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad

naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-

ten dat hij niet overeenkomstig artikel 23 Wet op de

Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de

gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedu-

rende de termijn van terinzageligging bedenkingen

inbrengen tegen het bestemmingsplan bij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,

2000 MD Haarlem.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het

plan daarin wijzigingen heeft aangebrachtten opzich-

tevan het ontwerp, kan een ieder gedurende de in voor-

noemde termijn bij Gedeputeerde Staten daart

gen bedenkingen inbrengen.

Toestemming voor laten staan standplaatslocatie

Op 18 september 2006 hebben Burgemeester en wet-

houders van Zandvoort toestemming verleend (ver-

zonden 20 september 2006) aan mevrouw Treffers om
de verkoopwagen op de standplaatslocatie te laten

staan tijdens de Ai races op 29 en 30 september 2006

en 1 en 2 oktober 2006.

Vergunningen

Milieuvergunning Verleend

Het college van Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort maakt het volgende bekend:

- Kroon Vis BV, een veranderingsvergunning voor een

visverwerkend bedrijf aan de Curiestraat 2 Imn te

Zandvoort.

De milieuvergunning ligt van 29 september tot 11

november 2006 ter inzage bij de Centrale Balie en bij

de Milieudienst Umond.Tot 11 november 2006 kan

tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep

worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den

Haag.

Bij van spoedeisende belangen kan tevens een voor-

lopige voorziening worden aangevraagd bij de

Voorzitter de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad

van State. Geen beroep kan worden ingesteld door

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden

verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen

de ontwerpvergunning.

Algemene informatie Milieudienst Umond -

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres:

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38

63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-

ijmond.nl

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 110, uitbreiden woning, verzon-

den 18 september 2006, 2006-116RV.

- Perceel duingebied Kraansvlak nabij het Zwarteveld,

verzonden 18 september 2006, 2006-117LV.

- Oosterparkstraat 8, verwijderen draagmuur, verzon-

den 20 september 2006, 2006-147LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

kingisde verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het

is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zien in gen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-

gel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.
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VOETBAL (Zaterdag)

Nipte winst op Duintjesveld

Wat eigenlijk 'een makkie' had moeten worden, bleek in de

praktijk toch een stuk moeilijker. Het keurcorps van Pieter Keur

leek naar een gemakkelijke overwinning te gaan, maar moest

een groot gedeelte van de tweede helft toch nog oppassen om

een remise tegen Monnickendam te voorkomen.

Jeffrey v.d. Broek in een pas de deux

Het duurde 39 minuten voor-

dat het sterkere Zandvoort

op voorsprong kon komen.

Vincent Hompes kreeg van

Robin Castien uit een snel

genomen vrije trap de bal op

maat en liet het net bollen, 1-

o. Na de thee ging Zandvoort

door en binnen 7 minuten was

de stand al 3-0 in het voor-

deel van onze plaatsgenoten.

Eerst verschalkte Castien met

een schitterende lob keeper

Remco Wortel, even later stel-

de hij Hompes in staat om
zijn tweede doelpunt van de

dag aan te tekenen.

Tien minuten later zag de

warrig leidende scheids-

rechter uit zijn ooghoek

dat Zandvoort keeper Jorrit

Schmidt een trappende be-

weging maakte naar één van

zijn tegenstanders met een

strafschop als gevolg. Jesse

Lissouer maakte geen fout en

bracht zijn team terug in de

wedstrijd, 3-1.

Met een kwartier te gaan

kon Lissouer zelfs de aan-

sluiter scoren. Hoog boven

zijn tegenstanders kopte hij

een mooie voorzet achter

Schmidt, 3-2. Zandvoort kreeg

het aanvankelijk steeds moei-

lijker, maar omdat de gasten

meer aanvallende inspira-

ties kregen, kreeg Zandvoort

meer ruimte die dan ook be-

nut werd. Helaas konden Ivo

Hoppe, Sven van Nes en Ferry

Boom het net niet meer vin-

den. Een verlossend eindsig-

naal van de scheidsrechter

zorgde voor opnieuw drie

punten voor Zandvoort.

Stand 2e klasse A:

1 Z0B:4-1O
2 SVZandvoort:4-9

3 EDO hfc:4-g

4 HCSG4-7
S Wieringermeer:3 -6

6 EVG4-5
7 Kennemerland:4-5

8 Castricum:4~4

9 ZCFQ3-3
10 Marken: 4-

2

11 Aalsmeer:4-2

12 Monnickendam:4-i

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort kon niet doordrukken

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben in Vijfhuizen

tegen DSOV een goed begonnen wedstrijd niet af kunnen

maken. Enigszins geflatteerd werd het een 3-1 nederlaag.

Een jong Zandvoort had van-

af het begin het betere van

het spel. Redelijk gemakkelijk

konden zij op het middenveld

een meerwaarde opbouwen
en zodoende enige doel pogin-

gen creëren. Toch zou DSOV
als eerste een voorsprong

nemen. In deiöe minuut kon

Zandvoort keeper Edward

de Jonge Urbach de aanstor-

mende Marco Oltshoorn niet

stoppen. Ook een vertwijfelde

poging van Aron Kuilder kon

het tegendoelpunt niet meer

in de weg staan, 1-0. Toch zou

Zandvoort vlak voor rust ge-

lijk komen. Een schitterende

vrijetrapvan Ismael El Bakkali

spatte op de blonde krullen

van Patrickvan der Oord uit-

een en vond het net, 1-1.

Na rust een ander Zandvoort.

Veel onzorgvuldige passes,

een te laag tempo en een

doelman die al de pech van

één jaar in één wedstrijd over

zich heen kreeg. Het was de

pech van een slecht genomen
achterbal die via de kruin van

een DSOV'er precies in de voe-

ten van Remco Meerstra viel.

De aanvaller wist daar wel

wat van te maken, 2-1.

Nadat Faisel Rikkers met rood

de kleedkamer mocht opzoe-

ken (opzettelijke overtreding

buiten de lijnen), konden

de thuissupporters nog een

keer juichen. Een schot dat

van richting werd veranderd,

sprong over de duikende De

Jonge Urbach heen, 3-1.

Komend weekend zijn alle

teams van SV Zandvoort vrij

in verband met de AiGP races.

De KNVB is uiteindelijk ge-

zwicht voor de argumenten

van SV Zandvoort dat om op-

schorting had gevraagd.

Stand 4e klasse D:

1

2

Olympia:4-7

Bloemendaal:4-7

3

4

S

Ripperda: 3 — 6

DSS:3-6
Schoten:4~ 6

6 Zwanenburg:3~5

7

8

De Brug:4~5

DSOV: 4-

5

9 SV Zandvoort: 3 -4
10 BSM:3-i
11 DIOS:3-0

Basketbal

Dames winnen, heren verliezen

De eerste thuiswedstrijden van de dames en heren teams

van The Lions zijn met wisselend succes verlopen. De dames

wonnen met groot gemak en verschil van Hoofddorp 2,

de heren waren

nietopgewassen

tegen Challen-

gers, eveneens

uit Hoofddorp.

Al in het eerste

kwart lieten

de dames van

coach Johan

Beerepoot zien

dat ze geen moeite hadden

met hun tegenstanders.

Vooral de break leverde veel

punten op. Bij rust was het

verschil al 14 punten (27-13).

In het derde kwart, normaal

gesproken voor de teams
van Lions een ramp, brach-

ten onze plaatsgenoten deze

stelling volledig om zeep.

Door snelle aanvallen en

goed verdedigend werk was
de stand bij aanvang van

het derde kwart 42-14. Met
andere woorden: Hoofddorp

had slecht één puntje in tien

minuten basketbal weten

te verzamelen. Uiteindelijk

werd er een simpele maar
verdiende overwinning ge-

boekt: 53-20.

Heren
Bij de heren was er in eerste

instantie niets aan de hand.

Vooral een degelijke verde-

diging zorgde ervoor dat bij

rust een voordelige marge

van 7 punten op het score-

bord stond: 37-30.

Wat bij de dames om zeep

werd geholpen, was weer

standaard bij de heren.

De voorsprong werd wel

om zeep geholpen. Veelal

slecht genomen schoten

en een wat haperende aan-

valsrebound, zorgde ervoor

dat Challengers dichterbij

kwam en ook nog de leiding

in handen nam. Onterechte

irritaties over het goed lei-

dende duo was als een voor-

bode dat Zandvoort waar-

schijnlijk niet zou winnen,

hetgeen ook geschiedde.

Na wat stuiptrekkingen die

Lions tot twee keer toe bijna

op gelijke hoogte bracht,

werd een 68-75 nederlaag

geleden.

Sportpark feestelijk gesloten

Na ruim een halve eeuw
is afgelopen zaterdag het

Kennemer Sportpark met

een feestelijke dag beslo-

ten. Het sportpark was
vele jaren de thuishaven

van de sporters van de

rksv The Zandvoort Boys,

dat in 2003 samen met
Zandvoortmeeuwen hand-

bal de Zandvoortse Sport

Combinatie vormde. De

voetbal-, honk- en softba-

lafdelingen verhuizen per 1

oktober naar het sportcom-

plex Duintjesveld waar nu al

de handbal -en tennisafde-

lingvan ZSC hun accommo-
daties hebben.

Afgelopen zaterdag was het

vanaf 13.30 uur een trefpunt

van een groot aantal oud-

leden en bestuurders. Het

programma bestond uit

een voetbalwedstrijd voor

dames en heren, die beiden

zeer geanimeert verliepen.

Een zelfde opzet voor de

softbalafdeling, waar het

opvallend was dat de teams

van oud-spelers/speelsters

nog uitstekend uit de voe-

ten kwamen.

De dag werd besloten met
een barbeque gevolgd door

een feestavond met live

muziek. Met het sluiten van

het sportpark is een stukje

Zandvoortse sporthistorie

afgesloten.

\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V-".V.V.V.V^^^^
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Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ijp^l tv *r. Mfrtjwun MiiM /ÖQ\
MTI *fi QtbCuii lil MKA £ lü

IITIE T«..Ö21ïTl4S« >Q>^
www.autobed rïjfza ridvoort.nl

lleautysaCon Sara
Na 6jr. metpCezier bij 'KapsaCon

Marjo Jijma te hebben gewerkt, was ik

Jos Spierleus
weer toe aan een nieuwe uitdaging]

Daarom Ben ik deze maandweer
voor mijzeCf begonnen bij

'BeautysaCon Sara - Achterweg ia
- Zandvoort

(geopend: di-do-vrij-en zaterdag
"TeC: 06 21 95 og 48

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige. Doe een cursus

bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!

Kom kennis maken tijdens de Week van het

Leren. Van 25 t/m 28 september bent u elke

dag welkom op de Nassaulaan 37 te Haarlem.

U ziet ons ook op alle markten. Als u zich gelijk

inschrijft, betaalt u geen administratiekosten.

Bellen kan ook. Tel. 531 95 53

vraag naar Annet Flink.

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jrjflr Uw Speciqlï^f

Sloten &n inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 IS

Montage w%ens FoJHie Keumwrfc Veifcg W&nen

r H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK J

RjJ«-ri-», iVf1 ii'.iJJLiiM

LwTKrj bvwAi^giriYib*rHCTT>

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

TM© aTM ttë)Mm \Ëm

Dineren op het strand met uitzicht over zee.

Voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht met de taxi.

Geniet van het tweewekelijkse

driegangen-menu (€ 24,50)

of van de culinaire gerechten van

de a la carte kaart

en laat u verwennen door u letterlijk

van deur-tot-deur te laten rijden.

Geen nat pak, geen BOB nodig

en toch een lekker wijntje bij het diner.

Deze actie met Taxicentrale Zandvoort geldt alleen

binnen Zandvoort

van 2 oktober 2006 tot 31 maart 2007.

Voor informatie en reserveringen kunt U bellen

naarTake Five

Take Five aan Zee

Taxi Centrale Zandvoort

023-5716119

023-5712 600

WHH^irvr l u utr "u mi rrr

~**1

* a u e w o o

't Lokaal aan de Haltestraat 32

Elke donderdagavond

"Blues Night"

met medewerking van

dutchcoastradio.nl

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

Wie wordt Zandvoorter van het jaar 2006?
Geef uw kandidaat op via juTy@zandvooTtsecourant.nl

Autosport

Eerste kampioenschappen bij Trophy of the Dunes

NUMMER 39

(advertentie)

28 SEPTEMBER 2006

Tijdens het afgelopen weekend zijn de eerste kampioenschap-

pen binnen gehaald bij de Trophy of the Dunes. In de Dunlop-

SportMaxxClioCup en in de Van Uitert Formule Ford First Divi-

sion zijn de kampioenen bekend.

Prins Bernhardjunior (!) en Allard Kalff

Bij de Clio Cup ging Mike

Verschuur met de titel aan

de haal en in de Formule

Ford werd Zandvoorter Jan

Paul van Dongen opgevolgd

door het jonge talent Nicky

Catsburg.

Clio Cup
In de DunlopSportMaxxClio-

Cup had Emmenaar Bertus

Sanders slechts een theore-

tische mogelijkheid om het

kampioenschap binnen te ha-

len. DaarvoormoestVerschuur

een misser maken, iets wat

de jonge Nijmegenaar niet

deed. In de tweede race leek

Sanders zich goed te revan-

cheren voor de tegenslag die

hij in de eerste race had, maar

door een technisch manke-

ment, de vlammen sloegen

onder de wagen vandaan,

was een hoge notering niet

meer mogelijk. Uiteindelijk

wist Verschuur ook de twee-

de race te winnen, waardoor

hij onbereikbaar werd voor

de concurrentie. In de tweede

race verdween Tim Buijs op

hardhandige manier uit de

race. De Clio-rijder sloeg over

de kop en kwam met de wie-

len naar boven, bovenop de

vangrail terecht bij het ingaan

van de Slotemakerbocht.

Formule Ford

In de race bij de First Division

in de Formule Ford was de

spanning tussen Romano de

Ruit en Nicky Catsburg om te

snijden, maar de heren hiel-

den het netjes. In de eerste

race wist veteraan Michel

Florie de race te winnen voor

Catsburg. In de tweede race

wist de Fransman Benoit

Perret de winst naar zich toe

te trekken, waard oor Catsburg

andermaal de beste in de First

Division was.

Cupra Cup
De Shell Helix Seat Cupra

Cup heeft het hele seizoen

last van een mager startveld.

Dit weekend bleken maar

tien wagens mee te doen.

Waaornder Landmacht cou-

reur Marcel Duits, die onder

meer door de afwezigheid van

regerend kampioen Ronald

Morien en Ferry Duivenvoorde

de lange afstandsrace wist te

winnen met zijn teamgenoot

Ronald Sarink. Tweede wer-

den Hoekzema en Oudshoorn

en derde, ook opvallend, prins

Bernhard junior samen met

Zandvoorter Allard Kalff. In

de sprintrace werd de Prins

andermaal derde en gaf toe

dat het samenrijden met

Allard Kalff wel degelijk heeft

geholpen om dit resultaat te

behalen. "Natuurlijk neem je

daar iets van mee en dit is wel

een aanmoedigingsprijs om
met de sport door te gaan",

aldus een dolgelukkige prins

Bernhard junior.

1301 Cup
Bij de BenO Siemens BMW
1301 Cup was na een aantal

akkefietjes Bas Schothorst de

winnaar van deze race. In het

kampioenschap gaat het tus-

sen Riccardo van der Ende en

Jan Joris Verheul. Deze twee

kregen straffen opgelegd

vanwege een aantal dingen

die volgens de wedstrijdlei-

ding niet door de beugel kon-

den. Door de tijdstraf die van

der Ende kreeg, ging de derde

plek naar Zandvoorter Dillon

Koster die een fantastische

race reed, na zijn teleurstel-

lende kwalificatie. Ook Allard

Kalff reed mee, maar meer

dan een plek buiten de top

tien zat ervoor hem niet in.

De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor Gemeente Zandvoort Van der Valk & Dubrovnik

K.Willemse G reeven, Swart notarissen Holland Casino

Autobedrijf Zandvoort Makelaardij o.g. Willemse Laurel & Hardy

Bakker Paap IJzerhandel Zantvoort Elektrotechniek Parfumerie

Beach ClubTien Jos Spierieus Zandvoort Optiek Moerenburg

Bertram & Brood Lokaal 't Ai bijlage Pole Position

Bloemsierkunst Monuta Asian Delights Promotie Groep

Jef& HenkBluijs Nova College Auto Strijder circuit en centrum

Boudewijn's Visservice Pluspunt Bertram & Brood Take Five

Cense en van Lingen Pluspunt Boomhut Bruna Toko Bintang

Circus Zandvoort Radio Stiphout Café Neuf Van Schaik, makelaar

Club Nautique Take Five Café Oomstee Vrijehuizenmarkt.nl

CNG Groep Trade Ard Automobieler Danzee Wok Palace

\^ De Heeren Wapen van Zandvoort De Nieuwe Puur Zaras, Café Restaurant _J

(herhaalde oproep)

Aan de ondernemers
van Zandvoort

Tijdens een openbare commissievergadering over het

Louis Davidscarré is ons gebleken dat er onder de onder-

nemers van Zandvoort de wens bestaat parkeerplaatsen

af te nemen in een nog te realiseren parkeergarage in

het centrum van Zandvoort. De parkeergarage zal naar

verwachting in 2009/2010 beschikbaar komen.

Via deze advertentie willen wij (vrijblijvend) deze be-

hoefte inventariseren zodat de uitkomst meegenomen
kan worden in de besluitvorming over het benodigde

aantal parkeerplaatsen in de garage.

Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop of huur van

één of meerdere plaatsen in de nog te realiseren par-

keergarage dan verzoeken wij u dit via onderstaande

bon aan te geven.

College van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

Vrijblijvende behoefte-inventarisatie parkeerplaatsen in

parkeergarage in de Louis Davidscarré:

Naam bedrijf

Adres

Postcode/woonplaats

Naam contactpersoon

Heeft behoefte aan:

- minimaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen

- maximaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen

en/of

- minimaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen

- maximaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen

en

- is bereid te betalen per parkeerplaats per jaar aan huur

€
- is bereid te betalen per parkeerplaats bij koop

U kunt deze inventarisatiebehoefte in een ongefrankeer-

de enveloppe toezenden aan:

Het college van Burgemeesteren wethouders van Zandvoort

t.a.v. mevr.W.v.d. Poel

Antwoordnummer 25

2040 VB Zandvoort

Gemeente Zandvoort

k
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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virtual tour

RONALD KETELLAPPERSTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamermaison nette met een hippe

uitstraling door gebruik van niet-alledaagse materialen

• Achtertuin (west) met achterom, balkon en een garage

• Moderne woonkeuken, uitgevoerd in jaren 50 stijl

• Moderne badkamer voorzien van wastafelmeubel,

douchecabine en ligbad

• Woonoppervlak ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 279.000,-

LOUIS DAViDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

• Midden in het centrum van Zandvoort gelegen,

goed onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)

Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig

dakterras van ca. 40 m 2 op het zuidwesten gelegen

Moderne open keuken, 2 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine

• Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs: € 239.000,-

DORPSPLEIN 5 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en verrassend woonhuis midden

n het centrum en op ca. 200m van het strand gelegen

• Moderne keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers
• Tuin (west) met achterom en parkeren op eigen terrein

• Door de aparte entree is het mogelijk om het souterrain te

verhuren of als praktijkruimte/kantoor aan huis te gebruiken

• Woonoppervlakte ca. 1 15 m 2
, inhoud ca. 430 m 3

Vraagprijs: € 324.500,-
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ooiste voortuinen Wijn van de ma

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

Sport
P23 AiGP raceverslag

www.zandvoortsecourant.nl

AiGP brengt nostalgie bij velen

De afgelopen seizoensstart van de

AiGP heeft bij veel Zandvoorters

een gevoel van nostalgie gebracht.

Oude tijden herleefden. Vooral op

de zondag, toen vele duizenden be-

zoekers Circuit Park Zandvoort be-

zochten. De grote stroom toeschou-

wers werd door de NS, gemeente

Zandvoort (en buurgemeenten),

Circuit Park Zandvoort en de politie

bijna routineus verwerkt.

W
j.

Ondanks de mededeling dat

Jos Verstappen niet zou star-

ten en er gevreesd werd dat

dit een nadelige invloed op

het bezoekersaantal zou heb-

ben, tijdens het drie dagen

durende evenement vonden

toch circa 140.000 bezoekers

de weg naar onze nationale

motorsporttempel. Bij de or-

ganisatie was al verbaasd

gereageerd toen vrijdag een

slordige 30.000 bezoekers,

velen in het oranje alsof het

een voetbalinterland was, de

verrichtingen van de coureurs

gadesloegen. Toen er zaterdag

nog eens 40.000 kwamen en

zondag als klap op de vuurpijl

bijna 80.000, werd duidelijk

dat A1GP in Nederland leeft,

met of zonder Verstappen.

De Mannetjes

Te veel geluid

tijdens Ai-weekeinde

'Ze hebben zeker net

gemeten toen die Fió's

over kwamen vliegen'

In drie dagen tijd passeerden

NS had problemen
De racedag op zich begon re-

delijk chaotisch bij de NS. Van

tevoren was er met 25.000 rei-

zigers rekening gehouden. Het

werden er uiteindelijk 40.000!

Nadat er extra materieel was

ingeschakeld, was de massa

mensen snel verwerkt. Aan de

oproep van de overheden om
vooral per openbaarvervoerof

perfiets of brommerte komen,

werd dus, gezien de rijen twee-

wielersdiein de omgeving van

het circuit stonden, massaal

gehoor aan gegeven.

Veelal positieve reacties

De inwoners van onze bad-

plaats hebben voornamelijk

positief gereageerd op dit

weekend. Veel emails zijn bij

de redactie van deze krant bin-

nengekomen waarin vooral

werd aangehaald dat men
aangenaam verrast was over

vooral het geluid dat deze

klasse met zich meebrengt.

Opmerkingen als: "ik ben lek-

ker buiten gaan zitten om van

het geluid te genieten" en "dit

doet mij weer aan de gouden

ca. 140.000 bezoekers de poorten van

tijd van voor 1986 herinneren,

van de formule 1" werden veel

geplaatst.

Horeca

Ook de horeca in het centrum,

veelal een mopperende be-

drijfstak in Zandvoort, was

zeerte spreken over het aantal

mensen dat het centrum wist

te vinden. Dit kwam vooral

door een goede samenwer-

king tussen diverse onderne-

mers. Er was een route van

vlaggen uitgezet vanaf het

circuit richting centrum, waar-

door de circuitbezoekers na

afloop van de race eenvoudig

de weg naar het dorp wisten

te vinden. Ook was er gezorgd

voor gratis pendelbussen die

af en aan reden.

Nauwelijks file

Ook de 'afvoer' van de auto's

verliep 'gesmeerd'. Slechts

een betrekkelijk korte tijd

was er sprake van file binnen

Zandvoort. Het leed was dan

ook al circa 20.00 uur voorbij.

Dat komt mede door de sa-

menwerking (eindelijk!) tus-

het circuit Foto: Femke Stroes

sen de gemeente Zandvoort en

haar buurgemeenten Haarlem,

Heemstede en Bloemendaal.

De doorstroom vanuit

Zandvoort kreeg voorrang op

het lokale verkeer. Een woord

van lof derhalve aan de poli-

tiekverantwoordelijken en hun

ambtenaren voor het overleg

dat aan deze maatregelen ten

grondslag heeft gelegen.

Nog driejaar

Niet alleen de toeschouwers

waren tijdens het weekend

'spekkoper'. Ook Hans Ernst, di-

recteur Circuit Park Zandvoort,

heeft goede zaken gedaan.

Zaterdag werd met de AiGP

World Cup of Motorsport or-

ganisatie een contract gete-

kend, waardoor dit geweldige

race-evenement ook de ko-

mende drie jaar in Zandvoort

plaatsvindt.

Mercedes ML320 Automaat
b.|. 1999, 218900km, €15950

nu €15500 [ MM
WWWTRADE-ARD.NL

X

S)BKtnm

Geldig t/m zondag 8 oktober

• Korenspelt brood €1,25

• Appelkanjer € 1,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

crtG GROERNL
KINANCIAI SKRVICKS

7 oktober

haalt de ecocar weer

Klein Chemisch Afval op
Gemeente Zandvoort

SSa
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Familieberichten

"Zo !ei:*n is geen lenen, deftn-alileit

is zork dus sluit H/ dit ixxk.
H
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• 18 juni 1326 * 29 september 2006
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Lieve Opa,

Je bent nu een "STER".

Ik kan je niet meer knuffelen,

want je bent heel ver...

Ik zal je héél erg missen!

Jordey

Monuta •? Westerveld en Van Beek 1
Uifu*4r|[«nlrA:

Hoa'ddoip.

Borntnlm 5-i.

Til lOïïlWi 7010

(teven stjfiboor)

Nieuw V«irt#[>.
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Brfam gwusr.

Burgerlijke stand

22 SEPTEMBER 2006 - 29 SEPTEMBER 2006

Gehuwd:
Zwemmerjan emOerlemans, Catharina Jacomina

Helder, Wouter emWagner, Natasja

Logmans, Emil en Lefferts, Yvette Annemarie

Overleden:

De Vries, Elly Adalberta Florence, 65 jaar oud

Oomkes, Garreld,79 jaar oud

Kerkdiensten
a iiiii

ZONDAG 8 OKTOBER

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

14.30 uur ds.J.Tiersma en prof. dr. M.J. Brinkman

Deze laatste reguliere dienst is uitsluitend

toegankelijk voor genodigden!

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

l Colofon * Zandvoortse
COITHANT

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732752 Email:joop®
Email: redactie@ zandvoortsecou rant.n 1

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -43429783 Verspreiding:

Email: letty@ Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties@ tussen 14.00 -18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 -5716 105 of

06 -121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl Oplage: 25.000 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke

V
toestemming van de uitgever.
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WATERSTANDEN"—*^

Club Nautique ©
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Tot volgendjaar!

Oktober Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Do 5 02.44 11.14 15.05 22.59 ^H
Vr 6 03.22 12.59 15.50 23.39 -

Za 7 04.10 14.06 16.31 IH |^|
Zo 8 - 00.19 04.51 14.50 17.10

Ma 9 ^H 01.04 05.31 15.34 17.51

Di 10 - 01.48 06.14 14.14 18.36

Wo 11 - 02.48 06.59 14.58 19.19

Do 12 - 03.38 07.45 15.49 20.01

Boeiende hobby op

de vierkante centimeter

jubileert

Vol vuur en passie praten ze over hun hobby. Op

de tafels vóór hen staan de postzegelalbums strak

in het gelid. De Zandvoortse postzegelclub orga-

niseerde afgelopen zaterdag een ruilbeurs. Naast

eigen leden waren ook liefhebbers uit de regio naar

Pluspunt in Noord gekomen.

door Ton Timmermans

Uit een berg postzegels

diept hij een exemplaar

op dat nog ontbreekt in

zijn collectie. Zoals bij

de meesten het geval is,

begon zijn verzameling

ergens in zijn jeugd. "Ik

verzamelde alle soorten

postzegels, van enige

structuur was in het be-

ginvan mijn hobby geen

sprake", vertelt voorzit-

ter Frans Tervelde.

De meerderheid van

de verzamelaars op de

beurs in Pluspunt Noord

is 5oPlusser en heeft in

zijn of haar verzameling

inmiddels ordening ge-

bracht. De collecties zijn

keurig gerubriceerd op

land of thema. Daarbij

is ondersteuning van

het verzamelen in club-

verband best welkom.

Voor haar leden orga-

niseert de Zandvoortse

Postzegelclub regel-

matig postzegelveilin-

gen in het gebouwvan
Pluspunt, maar ook op

internet: http://www.

xs4all.nl/~an naggfr/

Postzegel.

Met veel plezier, maar

met gemengde gevoe-

lens voor de toekomst,

vertelt Frans Tervelde

over zijn club. "Precies

25 jaar geleden heb ik

samen met Jan Alblas

de club opgericht", her-

innert de oprichter zich

nog, "Het is moeilijk

van het stempel 'suffig'

af te komen." De club

onderhoudt contacten

met filatelisten in de

hele regio. Tweemaal

per maand organise-

ren de Zandvoortse

Postzegelclub en de

Verzamelbeurs Zand-

voort een gezamen-

lijke avond. De club telt

ongeveer 45 leden,

waarbij penningmees-

ter Heiny den Duijn

aantekent dat de club-

avonden best gezellig

zijn en "We verdwijnen

niet in de massa."

Nadere inlichtingen:

tel. 5378129.

Hans Ernst

blikt terug op AiGP
"Wij kijken terug op een zeer succesvol AiGP weekend", aldus

Hans Ernst, directeur van Circuit Park Zandvoort. Met 140.000

bezoekers is de AiGP één van de succesvolste evenementen

die ooit op Circuit Park Zandvoort zijn georganiseerd.

Volgens Ernst zijn er tot nu

toe over het algemeen weinig

op- of aanmerkingen:"De be-

zoekers waren fantastisch, de

coureurs hebben een span-

nende race laten zien en het

eindfeest georganiseerd door

het Holland Casino was zeer

geslaagd. Kortom, de AiGP

World Cup of Motorsport kan

volgend jaar terugkomen."

En dat doet de organisatie dan

ook. Circuit Park Zandvoort

heeft afgelopen weekend een

driejarig contract afgesloten

met de Ai organisatie. "We

weten nog niet welke race-

datum wij krijgen toegekend,

maar het zal wel eind septem-

berof in begin oktobervallen",

aldus Ernst. De enige smet op

het evenement is de boete

die Circuit Park Zandvoort van

de Provincie Noord-Holland

waarschijnlijk gaat krijgen.

Volgens de provincie zijn de

geluidsnormen overschreden

maar volgens Ernst is daar

geen enkele sprake van.

"Wij hebben gewoon een

vergunning om drie dagen

maximaal 75 dBa te mogen
produceren. Alle drie de da-

gen zijn we onder deze maxi-

male waarde gebleven. Het is

dus grote onzin wat de pro-

vincie Noord-Holland zegt",

Hans Ernst

aldus Ernst, "waar wel sprake

van kan zijn is het verschil van

inzicht. In de wet staat dat

als is aangetoond dat het ge-

luid dat wordt geproduceerd

hinderlijk en eentonig is, dat

de maximale waarde van de

geluidsnorm wordt terugge-

draaid naar7odBa. Maar daar

is naar mijn mening absoluut

geen sprake van geweest, dus

ik ga er vanuit dat eventu-

ele boetes ongegrond zullen

zijn", verklaart Ernst. "Als het

Circuit toch de boetes krijgt

opgelegd worden er stappen

ondernomen. Natuurlijk gaan

wij naar de rechter en zorgen

ervoor dat wij in ons gelijk ko-

men te staan. Al moeten we
door tot aan de Hoge Raad,

betalen gaan we niet", sluit

hij strijdvaardig af.

Cartoon Hans van Pelt

140.000 BEZOEKERS

Sfeervol

Zandvoort tijdens AiGP
Niet alleen op het circuit was het een feest afgelopen week-

end. Ook in het dorp was het één en ander te beleven. De

werkgroep Promotie Circuit & Centrum Zandvoort (vertegen-

woordigers van 132 (!) ondernemers en de Gemeente) heeft de

aankleding, de logistiek en het programma van dit weekend

verzorgd.

Het grootste deel van het

publiek was natuurlijk op

en rond het circuit te vin-

den, maar het was zater-

dagmiddag zeker niet saai

in het dorp. Integendeel,

er heerste een gezellige en

vrolijke sfeer. Vooral op het

Raadhuisplein, waar kinder-

spelen, orkesten, Percussion

en straatartiesten voor ver-

maak zorgden. Op het plein

was onder andere een race-

parcours gemaakt, waar

kinderen met hun raceau-

to's een wedstrijdje kon-

den houden. Dit met op de

achtergrond de Braziliaanse

klanken van de trommels.

Staverman, bekend van ra-

dio en televisie, voor de mu-
ziek. Er waren verschillende

activiteiten in de feesttent

georganiseerd, alles had

met raceauto's en snelheid

te maken. Je kon bijvoor-

beeld in een simulator racen

en daar prijzen mee winnen.

Er was een bandenwissel-

spel, een aantal Fi-show-

cars waren te bewonderen

en je kon op de foto in een

Fi bolide van Midland. Ook
liep er een look-a-like van

Michael Schumacher rond,

samen met twee sexy pits-

poezen. 'It's a man's world'

was het thema en dat was

Muziek en kinderspelen op het Raadhuisplein

Het zonnetje hielp uiteraard duidelijk. De vrouwen waren

ook mee aan de sfeer. De ter-

rasjes waren goed gevuld.

Veronica Roadshow
Zaterdagavond was het

swingen in de feesttent op

het Gasthuisplein tijdens de

Veronica Roadshow. Helaas

ging de stekker erom 00:00
uur uit, maar velen wisten

hun weg te vinden naar de

verschillende uitgaansgele-

genheden in Zandvoort.

'It was a man's world'

Speciaal voor de AiGP

stond er afgelopen week-

end een grote feesttent

naast Holland Casino.

Vrijdagavond zorgde Gijs

ruimschoots in de minder-

heid. Het was vrijdag niet al

te druk. Zaterdagavond liep

de feesttent een stuk voller.

Publiekstrekker Tatjana had

zich helaas (?) op het laat-

ste moment ziek gemeld,

maar voor haar in de plaats

traden Sonja Silva en Valerie

Zwikker (eveneens bekend

van televisie) op. Het man-
nelijke publiek was eerst af-

wachtend, maar de zingen-

de dames wisten door hun

spontaniteit de tent toch

goed mee te krijgen. Een

stralende Peter Michalides,

directeur van Holland Casino

Zandvoort, mocht het laat-

ste nummer (LUV) meezin-

gen op het podium.

Column

Nazomeren in

Zand voort

Met zo'n heerlijke nazo-

mer is het fijn thuis komen.

Toch moet ik altijd weer een

'knopje' omzetten. Altijd.

Na een kort of lang verblijf

in het buitenland. Want
daar heb ik tijd om te lezen.

Dagelijks te zwemmen. Het

licht is in zuidelijker landen

anders. De mensen vriende-

lijker? Of lijkt dat nou maar

zo. In Spanje stoppen ze in

ieder geval wél bij een zebra-

pad. Je hoeft je voet maar op

de rand te zetten of er wordt

gestopt. Hier ben ik, nu al,

bijna plat gereden.

'Knopjes'omzetten.lkdoehet

ook als ik naar de tandarts

moet. Bij een trieste begrafe-

nis. Lang wakker liggen. En

noem maar op. Die 'knopjes'

werken écht. Alleen de eerste

nacht thuis in bed lukte dat

niet. Ik kreeg de knop maar

niet om gedraaid. Wakker lig-

gend miste ik het ruisen van

de zee. De vage geluiden van

deflat. Hetgetjoeketjoekvan

in de verte voorbij varende

boten. Blij om thuis te zijn?

Ja, natuurlijk. Altijd weer. De

grijnzende toet van echt-

genoot achter het raam op

Schiphol. Zwaaiend. Hallo, ik

ben er hoor! De knuffels van

de kinderen en kleinzoon. Fijn

dat je weer heelhuids thuis

bent mam, oma. Weggaan is

fijn. Thuis komen altijd weer

heerlijk. Ik las in de krant over

eenzame vijftig plussers.

Nooit iemand die je wel-

kom heet als je thuis komt.

Een arm om je heen slaat. 'k

Neem me voor om dat vaker

te doen. Ik hoorde laatst een

(nog) ouder iemand zeggen:

"Ik krijg bijna nooit meereen

kus." Mensen hebben het

tegenwoordig zo druk met

zichzelf. Winkelen. Uitgaan.

Bioscoopbezoek. Theater.

Telefonerend staan ze je te

woord. Met een walkman op

lopen ze op straat. Alles om
zich heen vergetend. O jee! Ik

dwaal af. Vergeet het knopje

'column schrijven' om te zet-

ten.... Na dit artikel gaat het

knopje 'tuinieren' en daarna

'wassen en strijken'op alarm.

Welk knopje ik het leukst

vind? Met vakantie gaan na-

tuurlijk!
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Zandvoorter van het jaar 2006
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zandvoortse Courant

de verkiezing 'Zandvoorter van het jaar'.

U heeft nog twee weken om een kandidaat nomineren door onderstaande

strook met uw motivatie, vóór 15 oktober, ingevuld te versturen naar:

Jury Zandvoorter van het Jaar, Hogeweg 32,2042 GH Zandvoort of via een e-mail

naarjury@zandvoortsecourant.nl waarop ook uw motivatie staat.

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^
Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:

Ad res/Postcode:

Tel:.

Mijn keuze voor de
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Ad res/Postcode:

Tel:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voorde titel:

Handtekening: HZandvqortse
tfWKAJfT

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s).

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze

af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.5769.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Voor de
Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort

zoeken wij een:

• fulltime bedieningsmedewerk(st)er
Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:

Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden

Postbus 269

2040 AG Zandvoort

of: kennemer@hetbosch.com

Tevens zoeken wij een:

• parttime afwasmedewerk(st)er
Telefonische reacties via tel. 5713189

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat is het verschil tussen gerookte en gestoomde Makreel?
Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt beloond met

ié wrJ—"Su

een heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing tot uiterlijk 31 oktober

2006 naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK te Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!

Deze prijswinnaars gingen u voor : mevr.Lopez uit Almere.dhr.Duivis uit Zaandam,

fam.vd Mije uit Zandvoort, S.van Staveren uit Zandvoort, fam.Schmeider uit Amstelveen, fam.de

Boer uit Zandvoort, dhr.Zonneveld uit Zandvoort, dhr.Taris uit Zandvoort, dhr.Keur uit Zandvoort,

fam.Kok uit Hoorn, mevr.Kol uit Zandvoort, P.Wilschut uit Haarlem, mevr.Landman uit Zandvoort,

1 mevr.Dorsman uit Zandvoort, Ferry Amsen uit Hoofddorp, mevr.Huider uit Emmen

«reoomss

Helnekeife
yftsf««tffttofti

Café Oomstee

ledere dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Snackbar Het Plein
MP " JC: =^-

Zelfgemaakte frites Ha us ge machte pomm es Home made Fries

Dinsdag en dortd«tag aësLtrtenP f 1 \H

Kerkplejn 023 -5732625 Zandvoort 1

Raad laat zich niet

zomaar verplichten

De Zandvoortse gemeenteraad heeft zich afgelopen dinsdag

niet laten verplichten een door het college voorgesteld samen-

werkingsverband met vier buurgemeenten op het gebied van

de belastingen, klakkeloos aan te nemen. De 'licht' gemeen-

schappelijke regeling voor onbepaalde tijd werd omgebogen

naar een regeling die na drie jaar kan worden geëvalueerd en

waar dan eventueel uitgestapt kan worden.

Ê
Aan het begin van wat later

een nogal heftige vergadering

zou worden, meldde plaats-

vervangend voorzitter Pim

Ku ijken dat de Zandvoorts

amendement voorbereid had

om het verschil in 2007 te

kunnen 'inverdienen', en Fred

Paap (VVD) konden zich daar

niet in vinden.

Burgemeester Rob van der Heijden moet
binnenkort bypassoperatie ondergaan

burgervader zeer binnen-

kort een bypassoperatie zal

moeten ondergaan. Het is af-

wachten hoe het een en an-

der verloopt, voordat bekend

is wanneer Van der Heijden

weer aan het werk zou kun-

nen. Namens de Zandvoortse

Courantveel sterktevoor hem
en zijn eega.

Samenwerking
Het punt waardevergadering

veel moeite mee had was het

voorstel van het college om
per 1 januari aanstaande een

licht samenwerkingsverband

op het gebied van de ge-

meentelijke belastingen aan

te gaan met Bloemendaal,

Heemstede, Bennebroek

en Haarlemmerliede &
Spaarnwoude.

Struikelblok

In de eerste termijn werd al

duidelijk dat er grote weer-

stand was in de raad. Met

name de korte tijd tot 1 janu-

ari was een struikelblok en

daarnaast de jaarlijks terug-

komende overheadkosten.

Deze zijn circa €250.000,

terwijl er een voordeel van

circa €60.000 zou zijn. Vooral

Gert-Jan Bluijs (CDA), die een

Schorsing

Het was toch al een VVD-

avond want Michael van

Praag, die met zeer redelijke

argumenten kwam, wilde

zich niet schikken in het klak-

keloos aannemen zonder de

mogelijkheid om vervroegd,

indien de regeling niet zou

lopen, zonder kleerscheuren

uit het samenwerkingsver-

band te kunnen stappen. Hij

kreeg bijna de hele raad aan

zijn kant, slechts de PvdA

wenste wethouder Toonen

te volgen in deze zaak. Na

een schorsing van circa 40 (!)

minuten kwam er een voor-

stel op tafel dat ondertekend

werd door een meerderheid.

Daarin wordt het college op-

gedragen om na drie jaar te

gaan evalueren. Indien de za-

ken dan niet naar wens van

Zandvoort zouden gaan, zou

er nog een periode van twee

jaar in acht worden genomen
om wel tot voldoening te ko-

men. Als dat dan wel lukt, kan

er overgegaan worden naar

onbepaalde tijd en indien

niet, dan kan Zandvoort uit-

treden. Het CDA haalde tot

opluchting van Toonen haar

amendement van tafel en zal

bij de begrotingsbehandeling

hier verder op door gaan.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

In de steigers

Misschien was het u ook

opgevallen? Het politie-

bureau aan de Hogeweg
heeft een poosje in de

steigers gestaan. De nood-

zaak van de plaatsing was
in eerste instantie erg

onduidelijk. Zou het

groot onderhoud zijn,

moesten de gekleurde

ramen gelapt worden

of werd er al een aan-

vang gemaakt om het

politiebureau uit te

breiden voor de omstre-

den vuurwerkopslag?

Bij navraag bij de politie

werd het raadsel snel

opgelost. De gekleurde

panelen zijn er uit gehaald

en komen niet meer terug.

Vreemd is het wel dat tij-

dens de opening van het

politiebureau in 1985 de

panelen nog niet in het

staalskelet aanwezig wa-

ren. Of de panelen toen

een functie hadden of dat

ze ooit als kunstwerk zijn

geplaatst, is onbekend. Wie

het weet mag naar de re-

dactie bellen of mailen.

Dierendag (1)

Heb je op 4 oktober je huis-

dier extra verwend en wil

je nog meer over dieren le-

ren? Dan ben je in het duin-

centrum de Zandwaaier in

Overveen aan de Zeeweg
van harte welkom om leu-

ke en spannende dingen te

gaan doen. Je kunt onder

de microscoop de eitjes

van een wandelende tak

bestuderen en de insecten

in eigen persoon in hun

terrarium bekijken. Je kunt

meedoen aan een leuke en

leerzame dierenquiz, hoog-

landertje-prik-je spelen én

je duinvondsten aan de

boswachter laten zien. Hij

kan je er van alles over ver-

tellen en je op een nieuw

spoor zetten. Ook de nieu-

we magische kinderten-

toonstelling 'Toverbodem',

over het leven van bodem-
diertjes, staat klaar en kan

je bezoeken. De activiteiten

vinden plaats van 13.30 tot

16.30 uur. Boswachter Walter

Oosterom is aanwezig tus-

sen 14.00 en 15.00 uur.

Dierendag (2)

Op de dag voor Dierendag

zijn bij de vijver in Park

Du inwijk zeven eendjes ge-

boren. Natuurliefhebber Ton

Dicker heeft zich ontfermd

over de 'ducklings'. Op de

foto rechts dochter Elvira

met vriendinnetje Lisa Aker,

ieder met één van de jonge

eendjes.

Urinoir

Speciaal voor de zeurkousen

had men afgelopen week-

end pal naast de voordeur

van het Raadhuis de over-

bekende plaspaal neergezet.

Klagers die behoefte had-

den om eens flink bij de ge-

meente te gaan 'zeiken' over

het AiGP weekend konden

op deze speciale plek hun

kleine boodschap afleveren.

Oranje boven
TPG Post vervangt de ko-

mende weken de vertrouw-

de rode brievenbussen in

Zandvoort. Mogelijk zou-

den er op een paar plekken

de nieuwe brievenbus op

een andere plaats komen

te staan. Op de getoonde

kaart staat dat alleen

bij Nieuw Unicum de

brievenbus naar een

andere plek verplaatst

wordt. In plaats van

de rode brievenbus-

sen krijgen straks alle

bussen in Zandvoort

een lekker opvallend

feloranje kleurtje. Dat

is weer eens wat an-

ders dan rood.

Nieuwe
zenderfrequenties

In de nacht van woensdag
11 op donderdag 12 oktober

wijzigen de frequenties

van de televisiezenders in

Zandvoort. Om diensten

zoals Casema Digitale

Televisie, HDTV en toekom-

stig nieuw zenderaanbod

van de hoogst mogelijke

kwaliteit te garanderen,

past Casema de indeling

van de televisiezenders

aan. Praktische informa-

tie hierover is te vinden

op www.casema.nl/ste-

luwTVin en op het Casema
Service Kanaal (teletekst-

pagina 400). Voor som-

mige mensen is het een

lastige zaak om televisie

en videorecorder opnieuw

in te stellen. Voor hen biedt

Casema een instelservice,

waarbij een monteur aan

huis komt om de appara-

tuur in te stellen (€ 22,50

per toestel en € 15,00 voor

elk volgend apparaat).

Deze frequentiewijzigin-

gen gelden overigens al-

leen voor abonnees met

het Standaard of Budget

RTV-pakket. Abonnees van

Casema Digitale Televisie

hoeven hun digitale ont-

vanger niet opnieuw in te

stellen; de kanaalnummers

en frequenties worden au-

tomatisch aangepast.



Nieuwe mijlpaal in het bestaan van Nieuw Unicum
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De langgekoesterde wens, een nieuw dagbestedingcentrum,

werd eindelijk vervuld. Peter Kühn, lid van de raad van be-

stuur van Nieuw Unicum, zei tijdens de officiële opening:

"Het centrum is het uiteindelijke resultaat van wat in 2002

van start is gegaan. Met een uitgebreid regionaal onderzoek

is er gekeken naar de wensen van de cliënten met een licha-

melijke beperking. Nieuw Unicum kan trots zijn op dit mooie

gebouw." door Nel Kerkman

De naam "de Boog"en het kunstwerk zijn onthult bij dagbestedingcentrum Nieuw Unicum

Op spectaculaire wijze werd

de verhuizing naar het nieuwe

centrum op de Brinck aange-

kondigd. Omringd door vuur-

werk stonden alle 47 activitei-

ten op een scherm vermeld.

Daarna ging men in optocht

naar buiten voor de volgende

openingsceremonie. Voorop

reed bewoonster Annie

Bourgogne, zij bracht sym-

bolisch een verhuisdoos naar

het nieuwe dagbestedingcen-

trum. "Het is bijna een traditie

van Nieuw Unicum om elk jaar

een feest te organiseren",zei

Wim Bos, voorzitter van

Stichting Vrienden Van Nieuw

Unicum, in zijn toespraak.

Deze stichting werft gelden

voor projecten om het woon-

en leefklimaat van de bewo-

ners te bevorderen en heeft

onder meer het kunstwerk

gefinancierd.

Kunstwerk onthuld

Onder grote belangstelling

van genodigden en bewoners

verrichtte Joop v.d. Werken

(bouwzaken) de opening

van het centrum. Na 35 jaar

trouwe dienst was dit zijn al-

lerlaatste bouwproject. Door

een druk op de knop, begeleid

door opzwepende muziek

en rondvliegende serpen-

tine, werden gezamenlijk de

naam van het centrum en het

kunstwerk onthuld. In een van

de drie gebogen plexiglazen

van het kunstwerk staat de

toepasselijke naam 'De boog'

gegraveerd. Na de onthuldi-

ging verzorgden medewer-

kers van de dagbesteding een

rondleiding door het nieuwe

gebouw.

Dagbestedingcentrum
Omdat cliënten en bewo-

ners buiten de eigen woon-

omgeving, maar wél op het

terrein van Nieuw Unicum

dagbesteding willen volgen,

heeft het centrum een onaf-

hankelijke status. Het ligt aan

de voorzijde op het terrein en

de entree is gericht naar de

Zandvoortselaan.

In de toekomst kunnen ook

externe cliënten (met een

verwijzing) gebruik maken

van de activiteiten in het dag-

bestedingcentrum. Architect

Pauline Heijmans van archi-

tectenbureau EGM legt uit

dat de gebogen vorm van het

centrum een uitnodigend

gevoel geeft en het daardoor

ook een relatie heeft met het

hoofdgebouw. Binnen ver-

sterkt de half ronde vorm de

mooie lichte ruimtes waar de

cliënten en bewoners aan 47

activiteiten kunnen deelne-

men. De kantoren zijn aan de

straatkant van het gebouw
en de activiteitenruimtes be-

vinden zich bewust aan de

achterzijde, om zoveel moge-

lijk'prikkels'te vermijden.

Arbeidsmatige dagbeste-

ding

Veel MS-patiënten zijn ge-

baat bij een lagere omge-

vingstemperatuur, daarom

kan de vloerverwarming ook

gebruikt worden als koeling.

Speciaal voor de cliënten met

MS is er een rustruimte in het

centrum gecreëerd. De kook-

studio is een plaatje, met in

hoogte verstelbare appara-

tuur. De kleine zaal zal wor-

den gebruikt voor educatieve

activiteiten en het atelier is

ruim en licht. In de 4 compu-

terruimtes kunnen de bewo-

ners 's ochtends computerles

volgen. In de middag is er in

deze ruimtes, onder deskun-

dige leiding, arbeidsmatige

dagbesteding.

De bewonersband 'Building

on Sand' sloot met zang en

muziek het officiële gedeelte

af. Onder het genot van een

drankje en een overheerlijk

buffet werd ondertussen de

volgende mijlpaal besproken.

Euronics is een onderdeel van united retail Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de

arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Oi

Agent neemt afscheid na 35 jaar trouwe dienst

Na 35 jaar nam agent

Gerritsen afgelopen woens-

dag afscheid van de politie

Kennemerland. Voorafgaand

aan de receptie op het poli-

tiebureau aan de Hogeweg,

werd door Gerristen en col-

lega's een één ronde tel-

lende race op mountainbikes

verreden op het Circuit Park

Zandvoort, welke, uiteraard,

werd gewonnen door de

scheidende agent.

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

hXCLUBTIEN
Wij willen iedereen bedanken

voor een fantastisch eerstejaar!

Groetjes Jan & Robin

Maandabonnement op het weer
Het lijkt er warempel op of het weer per maand 'besteld'

wordt dit jaar. Telkens zagen we dat bepaalde weerpatro-

nen het welgeteld precies een maand uithielden.

De recordhitte in juli duurde

exact een volle maand, de

neerslaghausse in augustus

eveneens en de voorbije Zuid-

Franse se ptembermaand wist

het -met nog nooit zoveel

warmte in ons land- ook een

dag of dertig vol te houden.

Oktober tenslotte gaf op de

eerste dag regionaal al meer

neerslag dan in de gehele

voorafgaande maand. Als

de wijnmaand dus ook weer

trendvolger wordt, zou het

een erg natte maand moe-

ten worden, maar laat dat dit

keer nu hoogstwaarschijnlijk

niet het geval zijn.

Er is namelijk zicht op dro-

ger en stabieler weer vanaf

komend weekeinde, dus een

trendbreuk lijkt onvermijde-

lijk, maar niemand zal daar

rouwig om zijn. Eerst is het

nog wisselvalligheid troef

met tot en met zaterdag be-

hoorlijke neerslagperikelen

en er is al zoveel gevallen.

Bloemendaal bijvoorbeeld

alleen al 26 millimeter in de

nacht naar dinsdag. Het ge-

bied rond Zandvoort heeft

reeds zo'n 40-50 millimeter

oktoberregen te pakken tot

nu toe. De verwachting is dat

er in deze regio tot zondag

nog wel eens ruim 25, mo-

gelijk 35 liter per vierkante

meter kan bijvallen. Toch zul-

Do. Vr.

len er ook een aantal fraaie

buitenmomenten zijn met

uitstekend horizontaal zicht

(50-60 km) en felle uitklarin-

gen in diep blauw.

Maar met name de vrijdag

zou wel eens een erg matige

dag kunnen worden met pe-

riodiek intensieve regenval

en bovendien veel wind in de

achterkamer van een rand-

storing. Eerst zondag en be-

gin volgende week is de no-

dige stabilisatie mogelijk bij

gratie van een uitstralend ho-

gedrukgebied tot boven onze

contreien. Deze ontwikkeling

zit al enige tijd in de belang-

rijkste prognosekaarten.

Het lijdt geen twijfel dat de

middagmaxima van de tem-

peraturen academisch zijn

dezer dagen en ook de nach-

ten geven niet het thermi-

sche verval tot richting het

nulpunt vooralsnog, hetgeen

heel gebruikelijk is in oktober.

Zelfs nachtvorst behoort al

tot de mogelijkheden rond

deze tijd. Nagenoeg record-

koud was het exact acht jaar

terug in 1998, toen het bijna

afzien was buiten bij een

graad of vijf of zes overdag,

terwijl de snerpende oosten

w

ind het deed aanvoelen alsof

het vroor.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 15-16

Min 12-13 12-13

Neerslag 65% 95%

Wind w.z.w. 4-5 z.w.4-6

16-17 17-18

13 11-12

65% 40%

WEST 4-5 WEST 4-5
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van Stol bergweg 1 Tel. 57 17093

De Volkswagen Fox tijdelijk

voor maar € 8.995,-.
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Auto Strijder Zandvoort
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V
Dineren op het strand met uitzicht over zee.

Voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht met de taxi

Geniet van het tweewekelijkse

driegangen-menu (€ 24,50)

of van de culinaire gerechten van

dea la carte kaart

en laat u verwennen door u letterlijk

van deur-tot-deur te laten rijden.

Geen nat pak, geen BOB nodig

en toch een lekker wijntje bij het diner.

Deze actie met Taxicentrale Zandvoort geldt alleen

binnen Zandvoort

van 2 oktober 2006 tot 31 maart 2007.

Voor informatie en reserveringen kunt U bellen

naarTake Five

Take Five aan Zee 023-5716119

Taxi Centrale Zandvoort 023-57 12 600

_fSp£p*4f8|frf(jpiF-

Take Five
pi RvtjmvT mrwMiuofj* vu tornt u« rrr

.14

\an het centrum van Zandvoort, 200 mtr van het Strand in de bekende Zeestraat.wordt Villa Asteria gesitueerd. Ontworpen door Remo De Biase

Een kleinschalig project van 5 appartementen en 1 penthouse en voorzien van eigen parkeergarages.

De appartementen zijn zeer ruim van opzet met woonoppervlaktes van 118 m2 t/m 173 m2 excl. de ruime balkons, allen op de zuidzijde met uitzicht over de

dorpskern.

Een luxe en vooral complete afwerking (paneel-deuren keuken, badkamer, tegelwerk etc.) Variaties in indeling en keuze uit keukens etc. zijn mogelijk.

Uiteraard is het complex voorzien van een lift en video/phone installatie bij de zeer mooi afgewerkte entree.

Prijzen vanaf € 377.600 v.o.n. Parkeerplaats in de beveiligde parkeergarage v.a. € 25.000 v.o.n.

Voorgevel - zeestraat Zuid gevel

5 luxe appartementen * 1 penthouse * parkeergarage
Bouwvergunning reeds verleend.

Planning aanvang bouw
november 2006

Oplevering oktober 2007

ZIE OOK : WWW.VISTAVASTGOED.NL

CENSE I IIS I

livmLINGEN
Tel 023-5715715

1
Rabobank

Rabobank n1 in Hypotheken
profiteer nu van een

aantrekkelijke instapbonus

tel. 023-5120340

Ontwikkelaar

Vista Vastgoed B.V.

023-5714165
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Politiek Interview

Fred Paap

met raadslid WD

VVD'er Fred Paap kent Zand-

voort als geen anderen Zand-

voort kent Fred Paap als geen

ander. Als een echte Paap,

raadslid van deze gemeente

en al jarenlang horeca-on-

dernemer, kunnen we niet

om hem heen. Zijn band met

Zandvoort zit hem in hart en

nieren, dat staat buiten kijf.

"Zandvoort is een prachtdorp,

en om het mooi en leefbaar

te houden moet je meeden-

ken en meehelpen. De poli-

tiek is daar een mooi instru-

ment voor", legt Paap simpel

uit. In zijn horeca-ondeme-

ming Café Koper, gevestigd

aan het kerkplein in het hart

van Zandvoort, zit ik met Fred

Paap aan een tafeltje. Een

aantal vaste klanten zit al lek-

ker aan de cappuccino.

Paap is een prater, zo wordt

al snel duidelijk. Allerlei ver-

schillende onderwerpen ko-

men voorbij en overal heeft

Paap wel een bepaalde me-

ning of visie over. "Ik ben in

dat opzicht vrij simpel. Een

van mijn valkuilen is dat ik

af en toe wat te kort door de

bocht ben. Dat heeft mij zo-

wel zakelijk als politiek wel

eens tegengewerkt. Maar ja,

daar leer je van,toch?"vertelt

Paap lachend.

Op het moment dat het on-

derwerp politiek ter sprake

komt verschijnen er twee

lichtjes in zijn ogen. "Het is

heerlijk om te doen, echt

waar. Je mag over ontzettend

veel zaken die in Zandvoort

spelen of gaan spelen mee
bepalen en mee beslissen.

Dat is toch schitterend? Wie

wil dat nu niet? En natuurlijk

kost dat tijd, maar daar maak
je tijd voor. Mensen die altijd

zeggen dat ze geen tijd heb-

ben zijn niet efficiënt", vindt

Paap.

Een van de levenslessen die

Paap graag meeneemt in de

politiek is het feit datje altijd

dingen zelf moet doen, wil je

dat ze tot stand komen. "Je

moet niet achterover leunen

en delegeren. Nee, zelf actie

f

h

ÉH
ondernemen. Iedereen wil

het beste voor Zandvoort en

iedereen heeft daar een be-

paalde visie over. Het moeilij-

ke is alleen datjeje eigen visie

zogoed mogelijk moet vertel-

len en verkopen en de een kan

dat beter dan de ander", aldus

Paap. Toch ziet de VVD'er geen

grote tegenstellingen in deze

politiek Zandvoort. "Er leiden

verschillende wegen naar

Rome, de kunst is om deze

wegen redelijk parallel langs

elkaar heen te laten lopen."

Wat Paap jammer vind is

dat veel mensen zo weinig

vertrouwen hebben in de

Zandvoortse politiek. "We
hebben hier een groot pape-

gaaiencircus, iedereen praat

elkaar na zonder echt te we-

ten hoe het zit. Elk geruis en

gerucht wordt opgeblazen en

men gelooft ook alles. Aan de

gemeente de taak om beter

te communiceren, alleen is

dat in theorie makkelijker dan

in de praktijk."

Zijn er nog andere zaken die

besproken moeten worden?

"Jazeker", antwoordt Paap en-

thousiast, "mensen moeten

altijd het positieve van elkaar

inzien. Ook in de politiek. Daar

merk ik dat mensen teveel op

regels letten. Neem nu de

nieuwe mobiele skatebaan.

Een hardstikke goed plan,

alleen nu zegt een overijve-

rige ambtenaar weer dat dat

niet mag en dat een mobiele

skatebaan in strijd is met het

huidige attractiebesluit. In

plaats van datje zegt 'nee dit

kan of mag niet', moet je kij-

ken hoe het wel geregeld kan

worden. Regels zijn er om za-

ken makkelijker te maken en

niet moeilijker, toch?"

Voortuinen in Zandvoort & Bentveld van hoog niveau

'Als tuinieren je hobby is'. De officiële naam van de vereni- 70.000 leden. De afdeling

ging is de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde.

De afdeling Bloemendaal en omstreken maakte afgelopen

maandag bekend welke voortuinen de mooiste van de regio

zijn. In Zandvoort en Bentveld blijken uitmuntende tuiniers

te wonen.

door Ton Timmermans

"Het karakter van de tuinman

weerspiegelt zich in de tuin."

Secretaris Thea Adegeest

maakte de winnaars bekend.

In de klasse voortuin tot 501TI
2

gaat de eerste, tweede en der-

de prijs naar respectievelijk de

Zandvoortse inwoners Sonntag,

Reinwardtstraat 3; Enderman,

Reinwardtstraat 13 en Van der

Molen, M.Nijhoffstraat 54. In

de klasse tot 20om 2
zijn de

winnaars Koenders, Taxuslaan

12, Bentveld; Post, Taxuslaan

10, Bentveld en De Leeuw

Wilhelminaweg 7, Zandvoort.

De categorie groter dan 20om 2
:

Van der Hoven Zandvoortselaan

216, Bentveld; Alandt, Teunis-

bloemlaan 14, Bentveld en

Nederlof Kostverlorenstraat

107, Zandvoort. De ereprijs gaat

naar de gemeentelijke orga-

Bloemendaal en omstreken

organiseerde voortuinkeurin-

gen in Zandvoort en Bentveld.

Voor een volle zaal in de

Zandvoortse bibliotheek wer-

Eén van de winnende tuinen in Zandvoort

nisatie. De kleurenpracht van

de gevulde bloembakken kan

de jury zeer waarderen: "Het

maakt de badplaats extra zon-

nig", aldus de jury.

In de wandelgangen heet

de vereniging kortweg Groei

& Bloei, genoemd naar het

periodiek van de vereniging.

Landelijk telt Groei & Bloei

150 afdelingen met in totaal

den de winnaars van de mooi-

ste voortuinen in het zonnetje

gezet. Daaraan voorafgaand

hield hovenier Willemsen uit

Veenendaal een met veel hu-

mor gebracht verhaal over de

behandeling van vaste plan-

ten. 'Groei & Bloei' organiseert

regelmatig workshops en le-

zingen op het gebied van tui-

nieren. Nadere inlichtingen:

023-5276357.

Gerestaureerd tram stel NZH-museum
De Stichting NZH vervoer-

museum presenteerde afge-

lopen vrijdag met trots wat

in vervoers jargon bekend

staat als de BY2. Een tram-

stel dat, samen met de al

eerder gerestaureerde A14,

het Waterlandstel, in actieve

dienst in de omgeving van

Volendam het openbaar ver-

voer verzorgde. Na vele jaren

hard werken door een grote

groep vrijwilligers, waaron-

der ook een aantal Zand-

voorters, kon de Zandvoortse

voorzitter van de Stichting

NZH vervoersmuseum Cerrit

Schaap, de voormalige NZH-

directeur Jhr. Testa uitnodi-

gen om het tramstel officieel

aan de museumcollectie toe

te voegen.

Tijdens de bijeenkomst kon

Schaap de aanwezigen ook nog

meedelen dat de problemen

omtrent de huisvesting van het

museum zijn opgelost. Hoewel

Het motorrijtuig A14 en aanhangrijtuig BY2 zijn

grondig gerestaureerd.

de voormalige tram- en bus-

remise in de nabije toekomst

plaats zal maken voor woning-

bouw, heeft de stichting on-

langs de toezegging gekregen-

dat het niet het veld hoeft te

ruimen en zelfs een vergroting

van het nu beschikbaar terrein

tegemoet mag zien.

Het NZH vervoersmuseum

geeft een beeld van de uit

1881 daterende Noord-Zuid-

Hollandse Vervoer Maat-

schappij. Een aantal jaren

geleden is NZH opgegaan in

Connexxion. Aanzet voor de

totstandkoming van het mu-

seum was het eeuwfeest van

de NZH in 1981. In

het toenmalige

hoofdkantoor aan

de Leidsevaart was

een tentoonstelling

ingericht, waarvoor

grote belangstelling

bestond van zowel

medewerkers als

hobbyisten. Op 11

april 1986 opende

detoenmalige NZH-

directeur Jhr. Testa

een bescheiden be-

drijfsmuseum, waarin onder

andere de door de Tramweg

Stichting gerestaureerde

'Boedapester één' te bewon-

deren was. In het huidige mu-

seum zijn nu, naast de nodige

attributen van zowel trams als

bussen, ook vier gerestaureer-

de tramstellen te bewonderen.

Het museum op het terrein van

streekvervoerder Connexxion

aan de Leidsevaart is elke za-

terdag geopend van 11.00 tot

16.00 uur. Voor groepen zijn

er bezoekmogelijkheden op

maandagen donderdagtussen

9.30 en 12.00 uur. Het museum
is tijdens de openingstijden te

bereiken op 023-5152607.



pluspunt

Locatie Noord
Flemingstraat 1 80

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Welzijnsorga"' rt

voorZandvü

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

NIEUW CURSUSTHEATERSPORT
Op maandagavond 9 oktober (19.30-22.00) aan-

staande starten we met de cursus Theatersport. Dit

is een internationale vorm van theater maken waarbij

improvisatie centraal staat. Volgens de docente José

Poel, die deze cursus verzorgt kan iedereen improvi-

seren. Maar het allerbelangrijkste tijdens deze cursus

is dat niets moet en het vooral gaat om de lol en

het spelplezier wat je als groep op de trainingsavond

hebt met elkaar. Lijkt het je leuk om (weer) eens wat

aan toneel te doen maar heb je geen zin om grote

stukken tekst uit je hoofd te leren, geef je dan op

voor deze nieuwe cursus waarbij toneelervaring niet

nodig is. Tijdens de cursus (12 lessen € 100,-) wordt

gewerkt met verschillende spelvormen en er is veel

ruimte voor het ontwikkelen van eigen spelmogelijk-

heden.

NIEUW CURSUS AUTHENTIEK SPREKEN
Authentiek spreken en waarderend luisteren

(Speaking Ordes®) vanaf woensdag 18 oktober

(19.30-22.00) a.s.

In 8 lessen (€ 97,-) leert u volledig uzelf zijn in com-

municatie met één of vele anderen. Dat is de kracht

en het geheim van Speaking Circles®, een simpele

methode die een sterk groeiende belangstelling ge-

niet. In deze trainingen en workshops leert u zowel

met groepen als met één persoon vrij contact te ma-

ken, authentiek te spreken en waarderend te luiste-

ren. U wordt zich bewust van de kracht van het luis-

teren en u leert uw openheid, humor en spontaniteit

optimaal te gebruiken.

PEUTERS IN BEWEGING
Op dinsdag 10 oktober aanstaande starten we met

de cursus Peuters in beweging. Tijdens deze gezellige

cursus ontdekt u kind onder begeleiding van een er-

varen docent de wereld door te bewegen. Uw kind

krijgt namelijk volop de gelegenheid zijn/haar wereld

spelenderwijs te verkennen. Er wordt met verschil-

lende soorten speelgoed en muziek gewerkt, waar-

door kinderen hun motorische, sociale en emotionele

vaardigheden ontwikkelen en de band tussen ouder

en kind wordt versterkt. Kortom een leuke veelzij-

dige cursus van 8 lessen voor peuters vanaf twee jaar

samen met ouder(s).Voor deze cursus zijn nog enkele

plaatsen beschikbaar.Tijd: 10.15 tot 11.15 uur.

COMPUTER INLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft

geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast op

de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord (Fle-

mingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrijdag-

ochtend van 9.30 tot I 1 .30 uur de mogelijkheid om
gebruik te maken van de aanwezige computers. Op
deze uren is ook een begeleidster aanwezig die u

verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-

gelopen bent op de computer. De computer inloop-

mogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u (nog)

geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien wij uw
komst tegemoet.

RADIO

Zondag

08.00 Countrytrack(H)

io.oo ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 ZieFilMbijZFM

19.00 ZFMJazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 Decultuurvanheteten

19.00 Countrytrack o/

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Jeweekend inmetZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

io.oo Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 Club ZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Miami Vice

De cocaïn e-cowboys

uit de jaren 80 zijn er

niet meer. Maar Miami,

met de charme van

Casablanca, de under-

coveragenten en de

succesvolle uitstraling

en invloed van de tele-

visieserie van Michael

Mann zien we op volle

sterkte terug in deze bi-

oscoopfilm van Miami

Vice.

RicardoTubbs (Academy

Award-winnaar Jamie

Foxx) is een levensge-

nieter en uiterst slim.

Hij woont samen met

de in de Bronx geboren

informatie-analist Trudy

(Naomie Harris). Ze wer-

ken undercover mee
aan het vervoeren van

drugs naar Zuid-Florida,

met als doel een bende

te pakken die drie moor-

den gepleegd heeft.

Sonny Crockett (voor

het ongeoefende oog

gaat hij soms onortho-

dox te werk, maar hij

gaat nooit buiten z'n

boekje) heeft uitstraling

en flirt graag. Tot hij een

liefdesrelatie krijgt met

Isabella, de Chinees-

Cubaanse vrouw van

een wapens- en drugs-

handelaar. Crockett

werkt undercover met

de leverancier van de

drugs voor Zuid-Florida.

Als undercoveragent

kun je het best gewoon
jezelf blijven met het

volume hoog, gewoon

lekker los gaan. De hef-

tigheid van deze zaken

drijft Crockett en Tubbs

tot het randje. Hun ware

en valse identiteit lopen

door elkaar, agent en to-

neelspeler worden één.

Dat geldt voor Crockett

in zijn verhouding met

Isabella en voor Tubbs

in het uitlokken van een

aanslag op mensen die

hem dierbaar zijn.

Fi lm p rog ramm a

U5 t/m 1 1 oktober
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Jazz in De Krocht 2006-2007

Alweer voor het vijfde seizoen vindt er een serie

jazzconcerten plaats in het Zandvoorts theater De

Krocht. Op zondag 15 oktober wordt om 14.30 uur

het seizoen geopend met niemand minder dan

Louis van Dijk. De bekende pianist wordt begeleid

door Eric Timmermans (contrabas) en Frits Landes-

bergen (slagwerk).

Louis van Dijk is natuurlijk

een muzikaal fenomeen.

Improvisatie, klassieke muziek,

jazz... Louis speelt alles met

een ongeëvenaarde intensi-

teit. Niet voor niets dat deze

musicus al decennia lang tot

de absolutetop behoort.

Louis studeerde aan het

Amsterdams Conservatorium

piano en orgel. Hij slaagde

cum laude voor solospel pi-

ano, tijdens zijn studie raakte

hij gefascineerd door jazz-

muziek. In 1961 werd hij win-

naar van het Loosdrechts

J a zzco n co u rs, wat d e sta rt va n

een veelzijdige en glansrijke

carrière betekende. Veel suc-

cesvolle albums maakte Louis

onder eigen naam. Daarnaast

werkte hij graag samen
met muzikanten vanuit di-

verse disciplines zoals Elly

Ameling, Daniel Wayenberg,

Jaap van Zweden, Rogier van

Otterlo, Ann Burton, Rita Reys,

Pim Jacobs, Dizzy Gillespie,

Thad Jones, Frank

Rosolino, Jean

'Toots' Thielemans,

Thijs van Leer en

Michel Legrand.

Ook speelde hij

pianoconcerten van

Bach.Mozart.Ravel,

Mendelsohn, Pou-

lenc en Gershwin

'••?
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Foto-exposities tonen Zandvoort
op verassende wijze

Schijnbaar alledaags, tóch origineel. Foto's waarin vluchtige

momenten zijn bevroren en voor de eeuwigheid zijn vastge-

legd. Op oorspronkelijk manier laat Onno van Middelkoop via

zijn camera beelden van Zandvoort zien. Fotoreeksen van zijn

hand zijn te zien bij zowel Pluspunt aan de Flemingstraat als

de ABN-Amro aan het Raadhuisplein.

Louis van Dijk

met verschillende symfonie

orkesten. Tournees maakte

hij o.a. met zijn fameuze

trio Jacques Schols en John

Engels, Ramses Shaffy en

Liesbeth List, Gerard Cox en

Frans Halsema, Thijs van Leer,

Chris Hinze, Jules de Corte,

Daniel Wayenberg, Conny

Stuart, Pim Jacobs, Cor Bakker,

Frits Landesbergen, Jan

Vayne, Jasperina de Jong en

met zijn eigen dochter Selma.

Daarnaast zijn er concerten

voor het Fonds slachtoffer-

hulp samen met Mr. Pieter

van Vollenhoven. Wie nog

meer wil weten over Louis:

www.louisvandijk.nl.

Ook voor de rest van het sei-

zoen staan jazz artiesten ge-

programmeerd die de moeite

van het beluisteren meer dan

waard zijn. Madeline Bell,

Scott Hamilton, Lilian Vieira,

Hermine Deurlo, Gé Titulaer

en vele anderen. Het totale

programma staat op www.
jazzinzandvoort.nl . Ook voor

verdere informatie over het

Jazz in Zandvoort project kan

men deze site aanklikken.

Kaarten kosten €15 en zijn te

bestellen via de website, per

telefoon: 5310631 of per fax:

5421331. Tot ziens op zondag

15 oktober, 14.30 uur in De

Krocht.

Duintoppen die nét nog bo-

ven de mist uitsteken. Een

meeuw die lijkt stil te han-

gen boven de golvende zee.

Alledaagse momenten, die

in een flits voorbijgaan en

daardoor voor menigeen

onopgemerkt blijven. Zoals

ieder kunstwerk, roepen ook

de foto's van Onno gevoel op.

Emoties waardoor de kijker

even zijn pas inhoudt en be-

wonderend stil blijft staan.

Het is of de fotograaf wil zeg-

gen: "Mensen, kijk eens goed

hoe grappig, sierlijk of amu-

sant deze voorstelling is".

Hoe bepalend de directe om-

geving waarin een kunstwerk

staat of hangt wel is, bewijst

het feit dat de mooi ingelijste

fotowerken op twee totaal

van elkaar verschillende plek-

ken hangen. In de gang van

Pluspunt staan de werken er

(nog?) treurig en ondankbaar

bij. Een tiental ingelijste foto's

staan op de vensterbank met

ernaast een tafel vol tweede-

hands boeken. Door die slor-

dige presentatie komen ze

absoluut niet tot hun recht.

Daarentegen hangen de wer-

ken in de kantoorruimten van

de Abn-Amro tegen neutraal

gekleurde wanden. Door die

autonome presentatie wordt

hun sterke zeggingskracht

benadrukt en betekenen de

werken een meerwaarde

voor hun omgeving. Zoals de

foto van een rij bomen die

een wolk 'ondersteund' en de

lucht in tilt. De foto's zijn tot

half oktober te zien.

t *

I
Door het hele kantoor hangen ingelijstefoto's van Onno van Middelkoop

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of autos

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

7

8

9

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Wij kunnen geen enkele aansprakel ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond var

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

rdenvoorschade

tijdig of onjuist

inhoud zonder

UwZa

Telefoc

idvoortp

n
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Grand Café 25

zoekt een

medewerker bedie-

ningvoor de zondag.

Leeftijd vanaf 18 jaar.

Bel voor info

:

tel. 5713510 en vraag

naar Kirsty Hynes

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te huur per direct:

bovenwoning (ChinChin)

Gemeub. kamer, toi-

let/douche/keuken.

Voor 1 pers.,

geen huisdieren.

I nel. G/W/L: €500
p.mnd. + i mnd. borg.

Info: 06-53344660

Garage te huur

aan de Van Galenstraat

€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. H.W. Coster:

Tel.: 0294-412942

Ma rek

Onderhoudsbedrijf.

Schilder- en

timmerwerk,

stucadoren,

renoveren, tegelwerk.

Tel. 06-23 101 T9 1

£>



vl-a-ai Hp-a-z . mr - -.rMln»_ -

Donderdag 5 okt/ t/m woensdag 11 okt.

500 gram Shoarma + 5 broodjes

+ gratis bakje saus € 5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

IM1M1MM1MMI
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

1

atueM4a
Haltestraat 46 Tel: 573 70 4

www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Onze nieuwe collectie

SIA is weer binnen!
Alles voor in en om het huis

PROEFDE
ZON BIJ

NH ZANDVOORT
Gedurende de maand
oktober bieden we aan alle

Zandvoortpashouders een

viergangen surprise diner

voor €24,50 (als 4
e gang

serveren wij een Petit Grand

Dessert a la Chef).

Dit menu wordt geserveerd

in het dagelijks geopende
restaurant Thetys.

Reserveren is gewenst.

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63

2041 KG Zandvoort

nhzandvoort@nh-hotels.com

T: (023) 576 07 60

llfl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbdingen van deze week m

2SSIE3
bij fcwflhlng van uw vakanttal

AUSen mor Zbo*whL P**-h0udért.
Vrnng naar no rajrwuj-TJc-q

Orat» Kracht 21 - D23-S7t2560

^toerkoop.nl s&

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
bCnTTTTM

Koene Qeaninq Service KL'Ü

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen. Mt%

Haltestraat 30 -Zandvoort ^mV
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Ttaids & Tittöivs
Voor Zandvoortpashouders

5% kgrting opgordijnen.

<Dr. J. QMezgerstraat3Z lel: 5715084

www.pttraspïaidspillows.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

FOTO MENNO GORTER
AnÉfcOg én GniüMl UÉVidkMIlM ÉrtffiÉ*!

Gratis
Een wegwerpcamera I-. i?«

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpca mera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

«W KirrN J* fandvcnl • T»l Mi Sïlöfiöfl

tnHnNo im lYM-iwi -/trut BHlmi
www.fotome nnogorter.nl

A>L ONriOUAr, V DDlLKOOP

03) FOTOGRAFIE
REPDRTAW5 ÏVLNEMENTLN- PORTRETTEN

20% korling op poM rat-

en gazinsreportage

t-*ill. Inl0#o?mr« antilit rt

WWW.OVMFOTOC RA.FI E.Nl

Zemdvoart tn ZaïHtvoortan op 1

Li ijcand.rr.fi inöninr n lb**M

« Vi'diJ mal d. kxAto lote-'i * kdryw^di

^iT^y*hY rc'iomi 1

WWW.ZANDVOORTINEiEELD.NL

aZASDVpORT
&ö(uwloi/^ Personal Styling

Alle ZandvoortPas

aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand oktober

1 paar gratis oorbellen naar keuze bij

een nagelbehandeling v.a. € 30,- *

* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg la, Zandvoort,
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

3-(eatfier
Aanbieding voor pashouders

io% korting

Nieuwe collectie is binnen!

(7oAt/m85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

HOMG KOMG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Voor de

ZandvoortPashouders

10 L. Pulux
Latex prof.

2e halve prijs

(ook op kleur)

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005

website: www.ed-onel.nl

ftdOmd

BiEL
fan Mioeb

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

j 4 uiJTiij"**

Jfa krHsrd Liïfmt

Voor alle klanten in oktober

bij complete verfbeh andeling

een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:

of 5% korting of pot gel

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

i.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

'ta- Clothmg Company

Op vertoon van uw ZandvoortPas

van 5 oktober t/m 18 oktober

10% korting op de nieuwe

collectie van Jackpot!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• ••••
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

A
TOPSLAGER

VREEBURG* Zr,

1 Kilo

Schouder-
karbonade
€5,50

,

Haltestraat 54 -T. 023-5712451 Jm *=m
OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

Lijst va n

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

^/Vieuw /pannenkoekenhuis

^e pochende ^-eerover

ÏBij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

4 <A voor pashouders

* „Strandweg 1

Tel: foiïj Ï7Ï 87 40

^ W7i-v.vi.xxv; tut, :

Óp vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

VAIlDiiri
'n> 'Of l

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting
op alle jeans

Kerkstraat 3a

^tGB<SIfZER^
Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde

Badhuisplein 8

naast Casino

Geopend van

10.00- tot 18.00 uur.

Maandags gesloten.

Tel.: 023-5714441

10% korting op alle lampvoeten en -kappen!

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN
WINTERPRIJZEN

ZEKERHEID VOOR ALLES

ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:

Ongewenst bezoek, warmte,

Koude, en lawaai.

20% korting

OPRUIMING: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%
Wegens vakantie gesloten van 16 oktober tot 6 november

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPTT/M 1 MAART 2007

WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraa

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzakei

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Krc

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vri

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 S74°74°

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328-162

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 5

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud: I

De Bode woon accessoires - ierkstraat

Comfort Zonwering - Zeestrc at

G reeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van StoIbergweg

Ed Onel Home Decoration - (Irote Krocht

Plaids en Pillows - 023 ;yi 30 84

Spolders BV Loodgieters - Vc Itastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

Jzerhandel Zantvoort - Swal uéstraat



Ouderwets gezellig!

\

weer open
Zaterdag 7 oktober

Live Music met het

Mainstream Jazz Combo
o.l.v. Ger Groenendaal

Aanvang: 17.00 uur

Gasthuisplein 10 • Tel.: 5714638

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur
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Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Maandag en dinsdag gesloten

Geopend:

Woensdag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Keuzeweekmenu (ma t/m vrij)

Goulashsoep
Gamba's Al'Ajillo

Gebakken mosselen

Tilapia Filet

Varkenshaasje Stroganof

Zalmfilet botersaus

IJstruffels

€16,75
Ifrmr ttfrrnHtlir ^"(tmtjuttt trt, &33-5/t(ï45@

f.ifapt>jii v/iti 17.00 tot 22-00, attfiiait?^ gfflttKw

JÏHrg. l:HgrtirrrI*tr.1M 72, jfjIinL-nati

Take Five
Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 7 t/m 20 okt. € 24,50
take ataxi to take five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!
niet nat worden en zonder gevaar

eenwijntje bij hetdiner

Bitterballetje van carnalenrisotto
EN MOSTERDZALF

Groene asperges met pomodori,
BASILICUMMAYONAISE EN EEN GEBAKKEN KWARTELEITJE

Open ravioli
MET KALFSBALLETJE EN SPINAZIESAUS

• ••
ZWAARDVISSTEAK MET PEPER JUS DE VEAU,

PENNE, PESTO EN POMODORl'S

°f
Ossenhaas met xosaus,
PANDANRIJST EN VERSE GROENTES

Croustade van verse groente
EN EPOISSE-ROOMSAUS

• ••
Dessert van de dinerkaart

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

Ouderwets gezellig!

\

Zoekt:
Full-time medewerkers m/v

Part-time medewerkers m/v

Keukenmedewerkers m/v

Gasthuisplein 10 • Tel.: 5714638

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

I
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Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

' Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

' Babi Pangang Speciaal

' Si Tjap Kai

(Kipblokjes met tauzie saus)

' 3 Stokjes kipsaté

' 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

i7*"

n

mippeteap
OOK VOOR FEESTEN EN PART1JE>

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL* 023 - 57 37 100

Elke maand wordt door vinologe Judith van Celder een

bepaalde wijnstreek nader beschreven. Ze geeft allerlei

informatie over de streek en schrijft over de druiven die er

worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een 'wijn van de

maand' uit dezelfde streek.

Wijnstreek onder de loep:

Périgord pourpre ofBergerac

In de zuidwesthoek van Frankrijk, nabij de Bordeaux streek, bevindt zich de

Dordogne, die ook wel de Périgord wordt genoemd. Het departement kan ver-

deeld worden in vier gebieden waarvan de Périgord Pourpre met als hoofdstad

Bergerac, de meest zuidelijke is. De naam pourpre verwijst naar de druivenstreek

waar de bladeren in de herfst paars kleuren.

De Bergerac streek vormt

de ideale bestemming om
voluit te genieten van alle

rijkdommen die Frankrijk

biedt: het goede leven, cul-

tuur, historie en een ge-

weldige gastronomie. De

harmonieuze streek biedt

veel Nederlanders al een

tweede thuis; niet zo gek

als je de loof- en naaldbos-

sen op de zachtglooiende

heuvels in ogenschouw

neemt, de lieflijke dorp-

jes, slingerende rivieren

en sprookjesachtige kas-

telen. Een aangenaam en

zonnig klimaat maken
het geheel compleet. Ook

sportief valt hier het een

en ander te beleven: mooie

golfbanen, kanoën, het

maken van wandeltoch-

ten, mountainbiken, fiet-

sen en paardrijden. U kunt

hier de geboorteplaats van

Cyrano (die met die lange

neus!) ontdekken: de mid-

deleeuwse stad Bergerac

die beroemd is om zijn wij-

nen. Monbazillac, Cötes de

Bergerac en Pécharmant

zijn herkomstbenamingen

van het wijngebied van

Bergerac.

Verder is de Périgord be-

kend om zijn walnoten,

truffels, aardbeien, gekon-

fijte gans of eend en ganze-

of eendelever.

Het Bergeracgebied heeft

op wijngebied veel over-

eenkomsten met zijn grote

buurman Bordeaux. Zelfs

de druivenrassen komen

overeen. Er worden met

name rode en witte wijnen

gemaakt. Bergerac is zeer

zeker geen slap aftreksel

van de beroemde Bordeaux.

In beide streken tref je goede

en slechte wijnen aan, maar

Bergerac wijnen bieden veel

meer waarvoor hun geld dan

vergelijkbare Bordeaux.

Deze maand heb ik de wijn in

Zandvoort gehaald bij de pas

gerenoveerde Trompwinkel

van Peter Tromp. Behalve het

feit dat kaas een meer promi-

nente rol inneemt in de win-

kel, staan de wijnen ook cen-

traler en dus aantrekkelijker

opgesteld.

Een van de wijnen die bij

Tromp wordt verkocht, is

de Bergerac wijn die komt

van het wijngoed Domaine
de la Rogère. De wijngaard

wordt gerund door twee

Nederlanders die samen
met hun kinderen in 2002

in Frankrijk voor een nieuw

avontuur kozen. Zij zijn in

Minzac gaan wonen, na ja-

ren de beroemde kaasspe-

ciaalzaak 'het Zuivelhoekje'

in Wageningen te hebben

gehad. De oud-winnaars van

het Gouden Kaasmes moes-

ten echter noodgedwongen
de kaaszaak opgeven.

Op het wijngoed worden

rode, witte en rosé wijnen

geproduceerd. In hun bro-

chure geeft de familie aan

dat hun wijnen geen echte

typische Bergerac wijnen

zijn. Dit heeft te maken met

de ligging van het domein

dat slechts zo'n 200 meter

van de grens met de A.O.C.

Bordeaux verwijderd is. Het

bodemtype komt dan ook

meer overeen met die van de

beroemde Pomerol en Saint-

Emilion wijnen: vette klei,

ijzer, mineralen, wat kiezel en

zand.

Zelf heb ik de droge witte

wijn geproefd die voor

70% uit de Sauvignon druif

bestaat, voor 25% uit de

Semillion en 5% Musea de He

druif. De wijn ruikt heerlijk

naarananasen citrusvruch-

ten. Hij is bleekgeel van

kleur en heeft een mooie

frisse en fruitige afdronk.

Een eenvoudige, maar heer-

lij ke wijn voor bij witvis (met

niette rijke saus) of een lek-

keregeitenkaas, zoals jon ge

of half-rij pe Tom me. De wit-

te wijn smaakt ook goed bij

kaasfondue en raclette, zo

meldde PeterTromp mij.

De prijs/kwaliteit van de

Bergerac wijn is prima

en zeer concurrerend.

Momenteel zijn de wijnen

zelfs in de aanbieding bij

Tromp. Zoals Peter Tromp

zelf zegt: "Vraag niet hoe

het kan, maar profiteer er

va n
."

Wijn van de maand
oktober:

Chateau Chevalerie de

la Rogère - Domaine

de la Rogère -A.O.C.

Bergerac - 2004

Per fles € 5,95, nu

voor maar€4,95.

Een doos van 6 flessen

voor slechts € 25,-

J.van Gelder (vinoloog)
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ZandvoortPas:

Verdienen op monturen en

likeur bij de koffie

Zandvoort Optiek

De opticien in de Kerkstraat

heeft al vanaf het begin

van de ZandvoortPas aan-

biedingen. Op dit moment
krijgt u op vertoon van uw
ZandvoortPas bijvoorbeeld

10 % korting op het hele as-

sortiment. Rob Verstraten, ei-

genaarvan Zandvoort Optiek:

"Op dit moment hebben we
zelfs nog een aanbieding.

Om ruimte te maken voor de

nieuwe collectie, gaan alle

monturen weg voor de helft

van de prijs. Ook zonnebril-

len doen we goedkoper weg
maar dan met 25% korting.

Ik vind het alleen jammer
dat onze klanten niet vragen

naar korting als ze in het be-

zit zijn van een ZandvoortPas.

Daar is de pas toch voor?"

Als u de artikelen rondom de

ZandvoortPas hebt gevolgd

weet u dat hij niet de enige

is die dat zegt. "Het lijkt wel

of de mensen zich generen

en dat hoeft absoluut niet",

aldus Verst raten. Toch gaat de

actieve ondernemer komend

jaar weer meedoen met de

ZandvoortPas. Hij is van me-

ning dat iedere actie die voor

de ondernemers goed is, ge-

steund moet worden.

Take Five

Ook het tot nu toe enige

permanente strandpaviljoen

doet mee met de Zand-

voortPas. En ook hier mer-

ken ze dat er door de gas-

ten nog te weinig gebruik

wordt gemaakt van de

ZandvoortPas. Bedrijfsleider

Chris Kuin: "Op dit moment
krijgen onze gasten bij de

koffie een Licor 43, Cuarenta

y Tres, een Spaanse likeur,

maar we hebben ook andere

acties gehad. Er komen wel

wat pashouders, maar vol-

gens mij moeten er meer

passen in omloop komen."

Kuin heeft nog een nieuwtje

te melden:"Binnen afzienbare

tijd zal ons interieur totaal

veranderen. Nieuwe stoelen

en banken in mooie kleuren.

U zult zien: het is nog

steeds 'top-of-the-bill' bij Take

Five!"
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Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Makreelcurry met naanbrood
Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten:

1 gestoomde makreel

(ca. 350 gr.),

i ui,

1 bloemkool,

3 etl. Olijfolie,

4 etls milde currypasta

(pot a 285 gr.),

1 blik tomatenblokjes

(400 ml),

200 ml. kokosmelk,

1 pak naanbrood met

knoflook en koriander

(280 gr),

verse koriander.

Bereiding:

Makreel schoonmaken en in stukken verdelen. Ui pel-

len en snipperen. Bloemkool schoonmaken en in kleine

roosjes verdelen. In braadpan olie verhitten. Ui 2 minu-

ten zacht bakken. Currypasta toevoegen en 2 minuten

meebakken. Tomatenblokjes, kokosmelk en bloemkool

toevoegen en geheel aan de kook brengen. Curry 8 mi-

nuten zacht laten koken. Naanbroden volgens gebruiks-

aanwijzing verwarmen. Makreel aan curry toevoegen

en nog 2 minuten mee verwarmen. Met zout en peper

op smaak brengen. Koriander fijn knippen. Curry met

koriander bestrooien en met naanbrood serveren.

Provincie en gemeenten
Noord-Holland sluiten

overeenkomst met
rampenzender RTV N-H

Op donderdag 28 september hebben alle Noord-

Hollandse gemeenten, de provincie Noord-Holland

en RTV N-H een nieuw en uiterst modern rampen-

convenant afgesloten. Het convenant past binnen

het concept dat rampen niet vallen te plannen,

maar voorbereidingen wel.

De regionale omroepen

waren in het geval van

een calamiteit offici-

eel al aangewezen als

'rampenzender', maar

het rampenconvenant

is mede door techni-

sche ontwikkelingen

verfijnd. Zo is het vanaf

nu mogelijk dat, nadat

eerst de sirenes in wer-

king zijn gesteld, de re-

gionale meldkamers bij

een ramp rechtstreeks

in kunnen breken in de

radio- en tv-uitzendin-

gen van RTV N-H met

een officiële overheids-

mededeling. Met een

druk op de knop kan een

meldkamer op afstand

24 uur per dag op radio

en tv een tekst active-

ren (zoals bijvoorbeeld:

'sluit ramen en deuren

en gaat u niet naar

buiten'). Naast de offi-

ciële berichten in het

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

witte vla kjes in te vullen. De optelsom van de vak-

jes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven

de kolom. Indien u in een donker vlakje bijvoor-

beeld 4X8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4
moet uitkomen en horizontaal op 8. Let op: er zijn

soms meerdere oplossingen mogelijk.

Oplossing

week 36

7 9 2 6

5 6 3 4 9

5 1 e 13

4 1 8 '

9 2 9 e

Jyudobu
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

7

6 7 3

7 6 3 8 9

7 2 5

1 6 7 2

4 2 3

8 7 4

2 1 3 7 6

Oplossing

week 36

1 4 8 9 2 6 3 7 5

e 9 7 3 8 5 4 2 1

3 5 2 7 1 4 8 9 6

5 8 9 4 3 2 6 1 7

7 3 1 6 5 8 9 4 2

2 6 4 1 9 7 5 3 8

9 2 6 8 7 3 1 5 4

4 7 3 5 6 1 2 8 9

8 1 5 2 4 9 7 6 3
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1 GA DIR

2 SLUIT DEUREN EN RAM
3 ZET RTV N-H AAN

IfN SW<T OCRfllEvFMBuSl

RTV
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kader van het rampen- zelfsprekend ook zelf

convenant zal de re- verslag doen in geval

gionale omroep van- van een calamiteit.

Dier van de Week

*
Deze week hebben we onze lieve EVI, een kruising

whippet teef van een jaar. Een schatje... echt waar,

een lievere hond kan je je niet wensen. Ze knuffelt

het liefst de hele dag en als het kan ligt ze zelfs op

schoot. Het is een hele vriendelijke en makkelijke

hond in de omgang. Lief naar mensen kinderen en

andere honden. Allemaal geen probleem. Ze kan ook

een paar uur alleen zijn. Het enige probleem met Evi

is dat ze niet met katten overweg kan. Dat zit natuur-

lijk wel een beetje in het ras. we zoeken voor deze

lieve schat dan ook een huis ZONDER katten. Als ze

buiten loopt, gaat ze ook achter katten aan, dus ei-

gen lijk zou ze aangelijnd over straat moeten. Evi luis-

tert wel heel goed dus in een bos of park zou ze wel

lekker los kunnen rennen. Dat kan natuurlijk pas als

ze helemaal gewend is aan de nieuwe omgeving. Evi

is al twee keereerder bij ons binnen gebracht in haar

korte leventje en dit is hopelijk de laatste keer. Dus

voor deze schat zoeken we mensen die super zeker

weten dat ze Evi een goed leven kunnen bieden.

Kom gerust kennis maken met deze windhond, of

met andere leuke honden die in ons asiel zitten. Dat

kan van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00

en 16.00 uur. Keesomstraat 5, tel. 5713888. www.die-

rentehuiskennemerland.nl

Zondag 8 oktober is er een Open Dag. Met een

aantal demo's en iedereen kan dan gewoon
even een kijkje komen nemen in het asiel. Ook
dit kan tussen 11.00 en 16.00 uur.

HOROSCOOP • •*•.

TRAM
21 mrt. - 2oapr.

In deze on dernemen de tijden kun

je beter ijzer vreten dan calo's tel-

len. Zéker wanneer een smakelijk

slecht mens je pad kruist.. ..Zoek

op je werk altijd naar de bron van

kwalijke roddels. Dat bespaartje

meer energie.

\t STIER

** 21 apr. - 20 mei

Een valse kat uit het verleden

bezorgt je alsnog een fikse kater.

Misdraagje tot je een ons weegt,

single, maar zorg dat je nooit

spijt krijgt. Als deel van een unit

krijgjehemmetéénwenkaanje

voeten!

Tweelingen

21 mei - 20 juni

Ga een weekend gidsloos

Antwerpen- Modestadten. Allicht

slaat een vrije babe daareen stoe-

re zake nbink aan de haak. Van een

schouderklop voor je baas wordt

écht je neus niet bruin. Wél glim-

mend, als je de moed hebt om
een fout te bekennen.

rtJS Kreeft

^J' 21 juni- 22 juli

Je inhouden als je zó verraden

bent, is héél erg taboe! Net zo

taboe als de vrijer van je vriendin

inpikken trouwens. En goed con-

tact met je is fijn, maar al té in-

tiem is niet zo slim. Kijk daarbij

uit.

JT\ Leeuw
vt 21 juli - 22aug.

Je tasje puilt deze maand uit van

charisma. De vlieg die daarop af-

komt, is helaas van het eendags-

soort. De prooi al binnen? De

jungle blijft lokken voor dierlijke

avonturen...Deze week ben je een

tikkeltje irritant.

B Maagd
23aug. - 22 sept.

Leef je uit, want de P van party is

van toepassing deze week. Aan

nieuwe contacten geen gebrek.

Een déja vu voor de vrije Maagd:

die nieuwe lover lijkt verdacht

veel op een ex. Een oude droom

komt steeds dichterbij.

4% Weegschaal
i^Hi 23 sept.- 220M.

Bepaalde info voor jezelf houden

kan je duur komen te staan. Gooi

terug, dat superei dat je aan de

haak slaat! Op het thuisfront sco-

ren kaarsen en zwijmelmuziek

enorm als voorspel. Zorg dat je

deze in huis hebt.

m Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Als je de symboliek in je eigen

dromen begrijpt, vind je een

gouden tip. Single? Helaas, die

fijne spetter gaat meer voor (zijn?

Jouw?) looks dan voor liefde. Met

de Ware is het is het tijd voor spij-

kers met koppen.

J( Boogschutter TÉ^

23 nov. - 21 dec .

Met een totaal nieuwe look ga je

het najaar in. Genoeg van je vrij-

heid? De gym is dé plek om een

smakelijke take-away te scoren.

Het lekkers al in huis? Zonde om
je eetlust te vergallen door jaloe-

zie op zijn ex.

IA* Steenbok
W* 22 dec. - 20 jan.

Je krijgt geen spijt van die grote

verandering. Wél van een date

waarmee een familielid je opza-

delt. Je bent niet de minste als je

een vete met een collega bijlegt.

Druk bij ongevraagd advies snel

op delete.

Waterman
21 jan.-igfeb.

Vitten is één, maar houd kritiek

voor jezelf. Krijg je spijt van de

verse breuk met je ex? Zorg snel

voor rebound! Hét voorbehoed-

middel tegen stress op het werk

heet delegeren. Dek je in als je

Groots en Gevaarlijk gaat leven.

U Vissen

'^ 2ofeb. -20 mrt.

Een flitsend sociaal leven geeft

inspiratie voor nieuwe plannen.

Deze week is het wél behelpen

met het herenvolk. Tja, blote

kleertjes naar je werk dragen is

toch echt not done! Bedekt naar

je werk gaan kan ook sexy zijn!

DE TIEN
Een streepje hier, een streep-

je daar, een kleurtje hier

een kleurtje daar-, zonder

kwasten en penselen is een

zelfstandige meid nergens

meer tegenwoordig (qua

make-up!). Helaas moet je

bij sommige een flinke duit

betalen....

1 Chanel Poederkwast

(om losse poeder

aan te brengen) €35,00

2 Dioreyeliner

(per set van vijf) €95,80

3 Hema eyelash

(voorde wimpers) € 1,80

4 Guerlain Terracotta

brush

(voor gezicht) €25,76

5 Dior Lip Pencil

(per set van vijf

voor de lippen) €95,80

6 Biotherm concealer

(per set van vijf) €36,50

7 Yves Saint Laurant face

brush blush €35,00

8 Lancömeeyes €12,50

9 Pupa pupart brush

no.50 eyes &
eyebrows € 8,75

10 Chanel eyes €22,50

WH EW AND WH
Wat is de absolute haarmode voor aankomend najaar en winter?

De haarlijn van dit najaar en

deze winter heet Shape. Het

kapselvormteen eenheid met

het gezicht, de kleding en de

make-up. Daarbij heeft de lijn

één algemeen kenmerk: kap-

sels zijn opgebouwd uit geo-

metrische vormen, die zowel

symmetrisch als a-symme-

trisch gestileerd en geknipt

kunnen worden. Hoekige vor-

men worden afgewisseld met

zachte rondingen.

Shape onderscheidt zich

in drie duidelijke stylingen:

Victorian Rock, Noblesse

Oblige en Shapes 'n Colours.

Victorian Rock laat zich ken-

merken door Victoriaanse,

gothic-achtige details, ge-

mixt met rockachtige invloe-

den uit de jaren tachtig. De

uitstraling is wild en stoer en

het haar heeft veel volume

en textuur. Of juist het te-

genovergestelde: een gladde,

maar toch rommelige sty-

ling. Sexy en ruig, absoluut

niet tuttig en makkelijk han-

teerbaar. Noblesse Oblige is

een op de oude adel geïnspi-

reerde styling, met invloeden

vanuit de Balkan en Engeland.

Een luxueuze, romantische

en rijke uitstraling. Het haar

is rustig gestileerd met een

glamoureuze touch. Het haar

heeft volume en de kapsels

zijn voornamelijk in symme-
trische vormen en lagen ge-

knipt.

Bij Shapes 'n Colours staat de

ultra-moderne architectuur

centraal. Duidelijke lijnen en

kleurvlakken in sobere stof-

fen zien we bij deze styling

terug in de kleding. Ook in

het kapsel zie je deze strakke

en duidelijke belijningen te-

rug. Hoekig wordt afgewis-

seld met zachtere lijnen. Het

haar wordt vlak gestileerd in

diverse richtingen en is mak-

kelijk te restylen. Plukken en

gladde lokken wisselen elkaar

af. Een stoere, zelfverzekerde

look, die je alle kanten kunt

stylen is het resultaat.

Je ziet steeds meer vlakkleu-

ringen. Grotere gedeeltes van

het haar worden gekleurd,

waarbij de verschillende

kleuren harmonisch in elkaar

overvloeien. Geen grote con-

trasten, maar subtiele nuan-

ces, waarbij het haar glanst

en een rijke uitstraling krijgt.

(Bron-, www.beautyweb.nl)

Alleen op reis

"Wat? Helemaal alleen?

Jeetje, wat knap. Vind je

dat niet eng dan?" Mensen

kijken me vaak met grote

ogen aan als ik vertel dat

ik alleen op reis ga. Ik hoor

ze den ken: "Ah h, dat meisje

heeft helemaal niemand

om mee op vakantie te

gaan en nu moet ze in haar

eentje." Maar gelukkig zie

ik het zelf niet zo. Ik vind

het geweldig om alleen

met een backpack en de

bijbel der backpackers (The

Lonely Planet) verre reizen

te maken. Ik koop een vlieg-

ticket, ik boekvoorde eerste

nacht een hotel of hostel en

dan ga ik. Heerlijk! Eigenlijk

is het een soort van egoïs-

me. Je hoeft met niemand

rekening te houden, je kan

lekker je eigen gang gaan.

Je hoeft aan niemand iets

te verantwoorden, je bent

helemaal vrij. Een ander

voordeel van alleen reizen

is dat je veel meer men-

sen ontmoet dan wanneer

je samen met iemand op

vakantie bent. Mensen

die je niet kent en die jou

niet kennen, maar met

wie je toch een connectie

voelt, omdat die mensen

ook in hun eentje aan het

backpacken zijn. Maar de

grootste plus aan zo'n reis

naar een onbekend land,

is toch wel dat je even kan

ontsnappen aan alle drukte

en stress in Nederland. Je

moet hier altijd maar van

alles. Goed presteren om
mee te mogen doen. Alles

in een razend tempo. Als ik

eentijdje weg ben geweest,

merk ik weer hoe druk

Nederlanders zich maken

om de kleinste dingen. Er

zitten natuurlijk ook min-

der leuke kanten aan alleen

reizen. Bijvoorbeeld dat ik

aankomende Kerst en Oud

en Nieuw in een voor mij

onbekend Costa Rica zit.

Een Kerst zonderfamilie en

vrienden, in een warm land.

Ach, het is weer eens wat

anders. In je bikini op het

strand in december!

McU/
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Huizen; Huizen! Huizen!

r

Ontvanger Schoutenstraat 1

te Zandvoort

"%.im
Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

U zoekt een hoekwoning met een royale

zonnige tuin?

Op circa 100 meter van het strand gelegen deze

goed onderhouden hoekwoning met oprit voor

meerdere auto's. In de directe nabijheid van het

centrum en openbaar vervoer gelegen

• de woonkamer is v.v. een parket vloer, de

moderne open keuken heeft een beuken werk-

blad in u-vorm en diverse inbouwapparatuur;

• door de dakkapel op de zolder is extra ruimte

verkregen;

• voor- en achtertuin met stenen schuur;

• perceeloppervlak 175 m 2
,

woonoppervlak ca. 100 m 2
.

Max Euwestraat 63

te Zandvoort
Wacht niet af, maar kom snel kijken!

In de geliefde Max Euwestraat gelegen deze

fraaie hoekwoning met zonnige tuin! Aan de

rand van de duinen gelegen ideaal voor natuur-

liefhebbers én hondenbezitters.

• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;

• stenen berging en terras in achtertuin;

• start bezichtigingen: vrijdag 6 oktober a.s.;

• perceeloppervlak 114 m 2
,

woonoppervlakic>5 m 2
.

U zoekt een grote opslagloods

in Zandvoort?

In Zandvoort Noord staat deze grote opslag

loods van ca. 280 m 2
.

parkeren voor de loods op eigen terrein;

Vraagprijs: € 1.550,= per maand

» VBO u'Wfï.-i-iH Ons totale aanbod vindt u op
jr >J jt. npri JpLl www.greevenmakelaardij.nl !

!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

»Ty Telefoon: 023-57 39 234 - Fax; 023-57 39 227
^^T Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Greeven Makelaardij bij

RTL 4 Verhuisbericht!

Het nieuwe TV seizoen

is begonnen en de op-

names voor de serie

Verhuisbericht van RTL

4 zijn in volle gang. Bij

dit programma kunnen

mensen zich opgeven

om de gehele verhui-

zing te laten verzorgen.

Tevens komen alle as-

pecten van het 'huis ko-

pen' aan bod. Hypo-

theken, verzekeringen,

overwaarde, belastin-

gen, etc.

Het programma wordt

gemaakt door TV pro-

ducent Eyeworks van

Reinout Oerlemans.

Een vast onderdeel

van het programma is

een vergelijk van wo-

ningen op twee ver-

schillende plekken in

1 1
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Makelaar Timo Greeven tijdens de

Nederland. Bijvoorbeeld

in Groningen koop je

een luxe villa met een

lekker stuk grond voor

€275.000 en in Zandvoort

koop je voor hetzelfe

geld een appartement.

Voor dit item is door RTL

4 de hulp van Greeven

Makelaardij ingeroepen.

Want een appartement

in Haarlem, wat deze

Zandvoortse makelaar

te koop aanbiedt, is voor

opnamen

deze vergelijking uit-

gekozen. Het staat aan

de Jan Campertweg in

Haarlem Noord.

Een cameraploeg heeft

een paar uur opnames
gemaakt en het zal bin-

nenkort uitgezonden

worden. Bellen voor de

woning is niet meer no-

dig want het is inmid-

dels al verkocht onder

voorbehoud!

y^ Wie wordt Zandvoorter J*V
IfcV van het jaar 2006? ƒ#
W é Geefuw kandidaat op via

p^%> juTy@zandvooTtsecourantUil vj^

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaor Uw 5p$tialisl

Sloten &n inbraak-

beveiligingen met
eigen monïagedienst

bij U aan Hgï$

Tel: 023 - 571 24 IS

Monlage volgens Politie Keurmtrfc Ve+g Wonen

Lknukhn H**mit*4t . Zon*o#r

r H.WILLEM SE
ELEKTROTECHNIEK

Iz-.tl^r.VjVi., j-vH

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

I 1

En dat
is één..

Help 43 mïljoc-n kinderen <n

conflictgebieden naar school.

tijk *p -*ïww.i4yeiri«fiilrfr y.-i.r,

QK? Sfl^ the ChilJren Crö fl*9 ©
*- _-f —

s

5iuijs

Het worctt

btoemvolte
her ftt!

Hnftetfivwt L<wvhoart tef.: OiJ-57 120 éO

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK hfiurstaiion

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

FM
BIY1E :•.-..,

Vijfenvijftig plus
~)or Ton Timmermans

Internet voor huiverige ouderen
Meedraaien in de maatschappij, ook op internet. Wederom is

er een nieuwe internetcomputer speciaal voor senioren. De

producent claimt dat mensen zonder computerervaring snel

en eenvoudig kunnen leren sociale contacten te onderhouden.

Het apparaat is vooral geen Personal Computer (PC).

PICA 77 inch scherm

De naam is 'Persoonlijk Inter-

net Communicatie Apparaat',

afgekort PICA. "Met de PICA is

internet net zo eenvoudig als

het licht aandoen en water uit

de kraan tappen", zo verzekert

het bedrijf Netiva. De wereld

die door internet is ontstaan

biedt ouderen een schat aan

mogelijkheden. Steeds meer

senioren maken gebruik van

briefwisselingen met hun

(klein)kinderen. Ook het 50-

PlusNet en SeniorWeb zijn

zeer actieve internetdiensten

die zich richten op ouderen.

ADSL Router/Modem

De PICA kent maar4functies:

internetten, e-mailen met

familie en vrienden, brieven

lezen of bewerken en foto-

boeken maken. Netiva richt

zich met de Pica vooral op

de ouderenmarkt. Het is een

klein apparaat, dat achter op

een plat beeldscherm wordt

'geplakt'. Het legt een inter-

netverbinding via breedband

en gebruikt een centrale

computer. Gebruikers, be-

weert Netiva, hoeven zich

nooit meer druk te maken

over allerlei technische zaken

als updates, virussen en data-

verlies. Alles wordt geregeld

vanuit een centrale computer

(server). De Pica kost, inclu-

sief een 17 inch led-scherm,

een toetsenbord, een muis en

adsl-router €300. Daar komt

€30 per maand bij aan abon-

nementskosten voor verbin-

dingen ondersteuning.

Het is een Chinees-Neder-

landse vind ing. Woordvoerder

Netiva: "De ontwikkeling be-

stond vooral uit de kunst van

het weglaten. 80% van de pc

wordt eigenlijk niet gebruikt.

Het is een server-gebaseerd

concept, waarbij alle progam-

ma's draaien op de server bij

ons." Het concept van de Pica

lijkt enigszins op de SimPC

die vorig jaar op de markt

kwam. Zoals destijds in de

Zandvoortse Courant gemeld,

is deze ook gericht op de ou-

derenmarkt, maar is volgens

de uitvinder niet te vergelij-

ken met de PICA.

Met unieke krant ronddwalen in het verleden
Grootouders zijn pratende geschiedenisboeken. Verhalen

van vroeger zijn een dankbaar gespreksonderwerp, met

name voor dementerende ouderen en hun verzorgers. Uit

een gezamenlijk project van twee organisaties is een unieke

steun in de rug ontstaan.

Verhalen van 'Toen' betekenen

rondlopen in de historie. Het

verleden geeft grip op het le-

ven: vertellen over de tijd van

'vroeger' is dan ook zinvol.

Dat geldt bovenal voor men-

sen die lijden aan dementie.

Omdat hun lange termijnge-

heugen vaak nog uitstekend

werkt, betekent herinnerin-

gen ophalen aan hun jeugd

het ervaren van vaste grond

onder hun voeten.

Mensen met dementie zijn

het houvast in het heden

kwijt, om meer grip op het

leven te krijgen kan praten

over 'vroeger' dan een grote

steun zijn. Gebeurtenissen

en omstandigheden uit hun

jeugd kunnen zij zich nog

prima herinneren. Het kan

dan heel prettig zijn om over

het verleden te praten, juist

omdat het een gevoel van

veiligheid geeft. Het koppe-

len van herinneringen aan ac-

tuele gebeurtenissen wordt

gemakkelijk gemaakt door

een nauwe samenwerking

tussen de stichting Anno en

Alzheimer Nederland. Het

resultaat van die samenwer-

king is een bijzondere krant

die veel betekent voor betrok-

kenen. De Geschiedeniskrant

van Anno, met daarbij een

lijst met voorbeeldvragen,

kan worden aangevraagd

door zorginstellingen. Deze

biedt kinderen, kleinkinderen

en verzorgers van patiënten

een handvat om te praten

over de onderwerpen in de

krant én over hun eigen leven.

Deze krant zal in een oplage

van 650.000 exemplaren gra-

tis verspreid worden bij zor-

ginstellingen in Nederland.

Anno is een stichting die

Nederlandse geschiedenis

toegankelijk maakt voor een

groot publiek. Alzheimer

Nederland is dé organisatie

voor mensen met demen-

tie en hun familie. Het is dit

jaar precies honderd jaar

geleden dat de hersenziekte

Alzheimer door de Duitse

arts Alois Alzheimer werd

beschreven. Reden voor Anno

en Alzheimer Nederland om
samen een bijzondere krant

te maken. Een krant waarmee
mensen met dementie sa-

menmethun familie of bege-

leiders herinneringen kunnen

ophalen aan vroeger. Verdere

informatie op de website

www.alzheimer-nederland.

nl/reminiscentie.

-*
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Gezond eten voor Senioren
Als paddenstoelen duiken ze op. Kookboeken en bundels met maal-

tijdadviezen. Dat vooral de ouder wordende mens op zijn voeding

dient te letten, weet zo langzamerhand iedereen. Enkele handza-

me hints en tips van een voedingsdeskundige voorouderen.

Evenwichtige voeding is zeker

voor de ouder wordende mens

belangrijk. De dagelijkse maal-

tijden dienen voldoende vezels

en vocht te bevatten om een

goede spijsvertering te bevor-

deren. Er is niet één product

dat alle benodigde voedings-

stoffen in voldoende mate be-

vat: gevarieerd en regelmatig

eten is van groot belang.

Minder zout

Door minder zout te eten,

gaat de bloeddruk meestal

omlaag. Verse voedingsmid-

delen bevatten van natureeen

weinig zout. Let op de verpak-

kingvan producten op het na-

triumgehalte (NA). Producten

waar meestal veel zout aan is

toegevoegd zijn vooral kant-

en-klaarmaaltijden, kroketten,

soep uit een pakje of uit blik.

Kies voor natriumarm zout

(bijvoorbeeld J0Z0 Vitaal).

Zeezout bevat evenveel natri-

um als gewoon zout en is dus

geen geschikte keuze. Teveel

zout kan leiden tot hart- en

vaataandoeningen, en mo-

gelijk tot een beroerte. Als u

zelf kookt, kunt u in plaats van

zout beter kruiden gebruiken.

Zoutvervangende producten

bevatten maar 1/3 van de nor-

male hoeveelheid natrium.

Aan kant-en-klaar voedsel,

zoals voedsel uit blik of diep-

vriesmaaltijden, is vaak al zout

toegevoegd.

Samen eten

Als u grote verpakkingen een

probleem vindt, of als u niet

van koken voor u alleen houdt,

is het misschien een idee om
samen met vrienden of be-

kenden te eten. U kunt dan

de kosten en het werk delen

en bent bovendien in prettig

gezelschap. Zandvoort kent

via de welzijnsorganisatie

Pluspunt-zuid de maaltijdser-

vice'TafeltjeDekje'en regelma-

tig worden in Pluspunt-noord

gezamenlijke maaltijden voor

ouderen verzorgd.

Nieuwe geldservice voor ouderen:
Thuis Pin

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk. Geld uit de muur

halen vormt voor ouderen en mindervaliden vaak een pro-

bleem. Bij de anonieme apparaten in de openbare ruimte voe-

len ze zich soms onveilig. Een inventieve Brabander denkt een

oplossing gevonden te hebben.

Probleem: geld pinnen is

voor ouderen geen pretje.

Oplossing: thuis pinnen.

De oplossing van Fred van

Tiel is simpel, zo meldde het

Brabants Nieuwsblad onlangs.

De Brabander is ervan over-

tuigd in een grote behoefte

te voorzien met zijn 'vinding'.

Ambtelijke molens denken

daar genuanceerder over: voor

geldelijke diensten gelden im-

mers strenge regels.

Het ministerie van Financiën

ziet nergens een wet die het

thuis pinnen voor ouderen

en gehandicapten verbiedt.

Zeer zeker niet omdat Van Tiel

een beveiligingsbedrijf heeft,

waardoor hij een vergun-

ning heeft van het ministerie

van Justitie. Maar daar staat

nergens in vermeldt dat hij

ouderen of mindervaliden

mag helpen bij het pinnen.

De Nederlandse Bank (DNB)

denkt wel beren op de weg
te zien en geeft Van Tiel het

advies "zich eerst maar eens

bij de Bank te melden." Van

Tiels idee is simpel en werkt

perfect. Ouderen en mensen

die moeilijk ter been zijn kun-

nen hem -telefonisch- vragen

om contact geld te leveren.

Hij brengt dat dan tot hun

voordeur waarna de klant het

verschuldigde bedrag intikt op

de mobiele pinautomaat en

zo komt het weer terug op de

rekening van Van Tiel. Zoiets

heet dan 'Thuispin'. Er zijn ter

beveiliging de nodige proce-

dures en waarborgen inge-

bouwd. Voor de service vraagt

Fred €18 per jaar en eenmalig

€7 administratiekosten. Voor

dat geld mag de klant zo vaak

om geld vragen als hij wil.

www.autohed rïjfza ndvoort.nl éD



Uitagenda +&r
Holland Casino
Zandvoort
Oktober 2006

Poker
Elke maandag Poker Night NIEUW!
(behalve 2 oktober ivm Private Party)

Texas Hold'em Limit - Cash Games
Vanaf 20.00 uur

Feesten & Events
Zondag 1 oktober

It's a man's weekend

Nedertands Musical Ensembte

vanaf 16.00

17.45-21.15

Maandag 2 oktober

Private Party Casino gesloten vanaf 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober

Donya & The Gaddo's

21.30 - 00.00

Zaterdag 7 oktober

Nederlands Musical Ensemble

21.30-01.30

Zondag 8 oktober

C'est si Bon

17.00-22.00

Vrijdag 13 oktober

Nederlands Musical Ensemble

21.30-00.00

Zaterdag 14 oktober

King Size Trio

21.30-01.30

Zondag 15 oktober

Nederlands Musical Ensemble

17.45-21.15

Maandag 16 oktober

Chinees Maanfeest

Vrijdag 20 oktober

Serenata Mexicana

21.30-00.00

Zaterdag 21 oktober

Nederlands Musical Ensemble

21.30-01.30

Zondag 22 oktober

Mike Silk Duo

17.00-22.00

Woensdag 25 oktober

Special Ladies Day De smaak van.

vanaf 19.00

Vrijdag 27 oktober

Nederlands Musical Ensemble

21.30-00.00

Zaterdag 28 oktober

Adagio Music

21.30-01.30

Zondag 29 oktober

Nederlands Musical Ensemble

17.45-21.15

>

Maandag 16 oktober

Chinees Maanfeest
Het Chinees Maanfeest staat traditiegetrouw in het teken van

familiehereniging. Neem daarom uw familie mee
en vier met ons dit feest met veel live entertainment.

• Piao met professionele Chinese artiesten en

originele Chinese instrumenten

• laat uw naam in het Chinees kalligraferen

• uitgebreid buffet en Chinese hapjes

• Chinese dansen, originele instrumenten en zang
• een spannend Mahjong-toernooi; u kunt zich op de avond

zelf vanaf 18.00 uur in het casino inschrijven

• en u gaat niet met lege handen naar huis

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Woensdag 25 oktober

Special Ladies Day: De smaak van...
De smaak van culinair genieten is waar het om gaat vanavond.

Wat is smaak, hoe herken je smaak en vooral hoe kun je daar volop van genieten.

• de Wijnproeverij van Vino d'Amigo laat ons de heerlijkste wijnen proeven,

inclusief de wijnen die in het casino geschonken worden

Inschrijving op de dag zelf én vol = vol

• een overheerlijke kaasproeverij

en presentatie

• kans op één van de 25 kaarten

(2 personen) voor het concert van

Willeke Alberti op 25 november
in het Concertgebouw in Haarlem

• Gehele dag gratis entree

en 1 gratis drankje

Dit smaakt naar meer!

Tea Special Sunday

Zondag 29 oktober

om 12.30 uur

en om 14.30 uur een

overheerlijke

traditionele High Tea

voor € 15,- p.p.

Reserveren via onze

arrangementenlijn

023-5740542 (alleen

tijdens kantooruren).

IV] D'AMIGO

LVIJVOl Vanaf 19.00 uur

Mystery Bonus
10 Sony LCD schermen
In oktober valt de Mystery Bonus maar liefst

10 keer. Kijk in het

casino op welke

speelautomaten dat

zal zijn.

De actie geldt van

1 (vanaf 12.30 uur) t/m
31 oktober en is niet

tegen geld inwisselbaar. —

Zandvoort. Een mooie gelegenheid om uit te gaan. -HOLLAND^
CASINO

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7
', 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

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.

Verkiezing

Afgelopen week heb ik in deze

echte Zandvoortse courant een

oproep gelezen om iemand te

nomineren als 'Zandvoorter' van

hetjaar 2006. Een zeer moeilijke

opgave! Ik denk aan veel men-

sen... Die vrouw die ondanks haar

drukke gezin en werk elke dag eten

voor haar moeder kookt, haar

man die het dan nog even snel

naar weg brengt? Talloze vrijwilli-

gers die zich, op welke manier dan

ook, inzetten voor andere men-

sen. De jongen die/het meisje dat

elke dag toch maar weer de krant

brengt? De politicus die zich inzet

voor een nog beter Zandvoort,

maar het toch nooit goed doet?

Maar... al deze mensen vallen

af, want de genomineerde moet

iemand zijn die aan bepaalde

voorwaarden voldoet! Zoals de

naam van Zandvoort op positieve

wijze buiten de gemeentegrenzen

brengen, ja, toen werd het pas

echt moeilijk!

Maar gelukkig, zoals in de meeste

gevallen komt er een oplossing.

Zondag 24 september bezocht ik

samen met mijn man het Shanty-

en Zeeliederenfestival. Een acht-

tal koren werkten mee, waaronder

het Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble. Om 12.00 uur ver-

zamelden zich alle koren voor

het Raadhuis van Zandvoort om

na een 'Zandvoorts kwartiertje'

aan te vangen met hun liederen.

Het Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble opende met een prach-

tig, warm welkomstlied, waarvan

het refrein door velen werd meege-

zongen. Ik kreeg er kippenvel van.

je zult maar op deze manier wel-

kom worden geheten in Zandvoort!

Dat gun je toch een ieder! Nu blijkt

degene die dit lied geschreven heeft

Gré van den Berg te zijn. Reeds

10 jaar wonende in Zandvoort en

al jarenlang accordeoniste bij dit

koor. Niet alleen speelt zij voortref-

felijk accordeon, maar zoals uit dit

lied blijkt, draagt zij Zandvoort

een zeer warm hart toe. Dat

bleek een aantal jaren geleden

ook al, door haar mooie lied

'Zandvoort ik wil je wel vertellen,

dat ik zoveel van je hou!'.

Als 'echte Zandvoortse' vind ik

het fantastisch dat iemand, die

nog niet echt lang in Zandvoort

woont, precies mijn gevoelens

kan verwoorden met haar koor.

Daarom wordt mijn nominatie

van 'Zandvoorter van het jaar

2006' Gré van den Berg. Ik

hoop dat er veel Zandvoorters

op Gré van den Berg gaan stem-

men, die Zandvoort op een po-

sitieve muzikale wijze ook buiten

de gemeentegrenzen brengt.

Marijke van Diemen-Koning

(Kokke).

Noot van de redactie: Mevrouw

Van Diemen, zoekt u een baan als

PR manager?

Prachtig weekend

Afgelopen weekeinde heb ik ge-

noten van de A 1 races op het

circuit! Ik woon tussen het NS
station en het circuit en heb

vooral op zondag genoten van

de duizenden racefans die 's

ochtends en 's avonds mijn

woning langs liepen. Wat een

gezelligheid, wat een plezier en

totaal geen agressie of narig-

heid! Zelf heb ik de start van

de race op TV bekeken en ben

vervolgens naar buiten gerend

om het 'echt' te kunnen horen.

Geweldig, wat een sfeer!

Hulde aan de organisatie van

dit evenement, hulde aan de NS

(40.000 mensen

aan- en afgevoerd

met slechts enkele

problemen), hulde

aan de politie

Zandvoort, hulde

aan alle hulp-

diensten, maar

bovenal hulde aan

de bezoekers: jullie

waren fantastisch!

Hopelijk tot volgend jaar!

Veronica Yegen, Van Speijkstraat.

Nieuwe bewoners Nieuw Noord
verkennen routes

In de nota genaamd 'Zandvoort Noord, de mogelijkheden benut-

ten, november 2001'werden dooreen projectgroep diverse voor-

stellen verwoord. Een van de belangrijkste daarvan was sloop

van de Pagéehal en het Pluspunt (toen nog AKZA) en op deze

locatie een nieuw Pluspunt bouwen met o.a. specifieke ruimtes

voor ouderen en lichamelijk gehandicapten, naast ruimtes voor

sociaal-culturele werkzaamheden en voor jeugdwerk.

In het kader van zelfstan- Unicum. Wanneer de nieuwe

dig wonen in het nieuwe

Pluspuntgebouw, gingen vier

bewoners van Nieuw Unicum

de routes van en naar Nieuw

Unicum en het centrum ver-

kennen. Eind 2005 is begon-

nen met de nieuwbouw voor

Pluspunt en de woningen

voor de bewoners van Nieuw

huisvesting gereed is, naar

verwachting in het voorjaar

van 2007, gaan 15 mensen ver-

huizen vanuit Nieuw Unicum

naar Zandvoort Noord, bo-

ven het nieuwe Pluspunt ge-

bouw.

Zij zullen veelal naar Nieuw

Unicum moeten voortherapie

en werk en naar het centrum

voor allerlei andere zaken. Om
te voorkomen dat de nieuwe

bewoners op hun tocht ob-

stakels of andere hindernis-

sen tegenkomen, hebben

vier toekomstige bewoners

samen met ambtenaren van

de gemeente Zandvoort deze

route verkend. Voor zowel de

bewoners van Nieuw Unicum

als de gemeente werd het

een ontdekkingstocht door

Zandvoort. De bewoners wa-

ren niet altijd op de hoogte

van de kortste en vaak de vei-

ligste route en de ambtenaren

van de gemeente ontdekten

dat op papier vaak wel wordt

voldaan aan allerleivoorwaar-

den maar dat de praktijk toch

anders uit kan wijzen.
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To£n & nu
Aan de hand van oude foto's gemaakt ergens in

Zandvoort, maakt onze fotograaf een foto van de

huidige situatie van dezelfde lokatie. Vandaar dus

de naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke historie die ruim 700 jaar te-

ruggaat. In die periode is er natuurlijk het een en ander

in onze badplaats veranderd. Gebouwen zijn veranderd

of gesloopt en vaak is er iets anders voor in de plaats ge-

komen. Straten hebben een andere loop gekregen of zijn

zelfs helemaal verdwenen. Deze situaties willen wij voor

u gaan vergelijken.

Haarlemmerstraat toen

Haarlemmerstraat nu

Heeft u ook een foto van 'Toen' en het lijkt u leuk om die

eens in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte

welkom om uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan

. zorgen dat de foto van 'Nu' ernaast geplaatst wordt.

De moeilijk overzichtelijke

bocht in de Kostverlorenstraat

werd door de ontdekkingsrei-

zigers ervaren als de meest

gevaarlijke plek op de route.

Door het ontbreken van een

goede oprit en door overhan-

gend groen vanuit de privé

tuinen, kan men de stoep

moeilijk of niet gebruiken

en moet men dus het fiets-

pad op. Ook kwam het voor

dat men wel de stoep op kon

maar wanneer er dan aan het

einde links of echts afgesla-

gen moest worden, er geen

afrit was. Conclusie van zowel

de bewoners als de gemeen-

te was dat de route op veel

plaatsen goed is maar dat er

nog wel de nodige aanpassin-

gen moeten plaatsvinden.
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Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info® zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 40-2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 26 sep-

tember en de verdere in week 39 door het college geno-

men besluiten zijn 3 oktober vastgesteld. De beslui-

tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 oktober haalt de ecocar van Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-

io.oo uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Wijziging legesverordening 2006
In de vergaderingvan 3 oktober 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de 3e Wijzigingsverordening ver-

ordening leges 2006 vastgesteld. Deze verordening

treedt in werking op 6 oktober 2006 en ligt ter inza-

ge bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de

website. De verordening betreft een aanpassing in het

tarief in verband met de invoering van het nieuwe rij-

bewijs per 1 oktober 2006.

Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-

steuning gemeente Zandvoort

In de vergaderingvan 3 oktober 2006 heeft de gemeen-

teraad van Zandvoort de Verordening voorzieningen

maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort

vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1

januari 2007 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in

het Raadhuis en staat op de website. De verordening

beoogt het regelen en vastleggen van de voorzienin-

gen maatschappelijke ondersteuning.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Zeestraat 60, slopen woning, ingekomen 22 septem-

ber 2006, 2006-163S.

- Zandvoortselaan 137, vergroten woning, 28 septem-

ber 2006, 2006-1 64.Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balieter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorzien ing indienen bij de voorzien in gen

-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 -16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Autosport

Goede begeleiding bij The Lions!

De 125 leden tellende basketbalvereniging The Lions maakt de

laatste jaren een positieve ontwikkeling door. Bij de senioren,

maar vooral ook bij de jeugd. Aan de competitie 2006/2007

wordt deelgenomen met 12 teams.

"Alles is er op gericht iedereen bereid is zich in te zetten", zegt

zo prettig mogelijkte laten bas- secretaris Johan Beerepoot. Het

ketballen. Dat kan alleen met vraagt van het bestuur, onder

een grote groep vrijwilligers die leiding van voorzitter Guido

Weidema,weldezaken zodanig

te regelen dat alles goed ver-

loopt. "Een voorbeeld van hoe

we de zaken aanpakken is dat

ieder seniorenlid een scheids-

rechters-en juryopleiding volgt,

zodat bij iedere wedstrijd gedi-

plomeerde leiding aanwezig is",

schetst Beerepoot de gang van

zaken. "Uiteraard krijgt ook de

jeugd de nodige aandacht en

wordt erveel aandacht besteed

aan de trainingen. We hebben

een speelster in het eerste da-

mesteam met een ClOS-oplei-

ding die trainers en trainsters

opleidt en begeleidt. Een ander

aspect van het jeugdbeleid is

dat we ook aan jeugd van ou-

ders met minder financiële

mogelijkheden de kans bieden

om te komen basketballen. Dat

kan door de Haarlempas, waar-

aan de gemeente Zandvoort

sinds een jaar ook deelneemt.

Ouders met zo'n pas kunnen

tot 80% van de contributie te-

rugkrijgen en ook wordt voor

kleding nog eens €50 beschik-

baar gesteld", zegt de man die

naast zijn werkzaamheden als

secretaris ook nog actief is als

coach van het eerste dames-

team en een jeugdteam.

Competitie

Het eerste herenteam kon

gebruik maken van een ver-

sterkte promotie en net als de

dames komen zij nu uit in de ie

klasse. De dames moeten het

dit seizoen doen zonder Kim

Montauban die voor studie

naar Amerika vertrok. "Maar

we beschikken nog steeds over

een sterk team en ook kunnen

we een beroep doen op speel-

sters uit de A-junioren", zegt

Beerepoot, die nog eens bena-

drukt dat The Lions een goed

georganiseerde vereniging is

waar met een geringe finan-

ciële armslag zoveel mogelijk

wordt gedaan voor de leden.

We hebben geen sponsor en

geen inkomsten uit een kan-

tine. Daarom moeten we het

allemaal doen van de contribu-

tie, die varieert van €80 (benja-

mins) tot €195 (senioren).

Wie belangstelling heeft voor

basketbal is van harte welkom.

Internet: www.thelions.nl,

email: info@thelions.nl,

tel.: 023 8882909.

AiGP groot succes in Zandvoort
Nadat Jos Verstappen de Nederlandse fans in de steek liet,

maakte Jeroen Bleekemolen het gemis van één van Neder-

lands succesvolste coureurs meer dan goed, nadat het de Aer-

denhouter afgelopen seizoen op bepaalde momenten wel eens

flink tegen had gezeten.

Zondag ochtend om 11.00 uur al volgepakte tribunes bij de sprintrace.

Nederland kwam hier nog niet verder dan een tiende plek.

Na het afhaken van Verstap-

pen mocht Bleekemolen het

doen. Tijdens de DTM liet

Bleekemolen al doorscheme-

ren datje niet moest zeuren,

als er een gelegenheid zich

zou voordoen om in een auto

te rijden die niet onmiddellijk

op je lijf is geschreven. Het

typeert de jonge coureur uit

Aerdenhout die laat zien dat

hij, net als de Nederlandse

seatholder van het Ai team

Nederland Jan Lammers, van

alle markten thuis is.

In het avontuur bij het

Futurecom team in de DTM
was Bleekemolen een speel-

bal en slachtoffervan een po-

litiek steekspel tussen inves-

teerder en teamleiding. De

race in de Duitse Porsche Cup

bleek voor Bleekemolen een

keerpunt. Afgelopen week-

end liet Bleekemolen zien dat

hij ook de A1GP klasse aan

kan. Op Zandvoort werd dat

duidelijk door een zinderende

hoofd race te rijden, waarin er

eigenlijk zelfs meer in zat dan

de behaalde vierde plaats. De

fans waren de streken van

Verstappen snel vergeten en

sloten, zeker na zijn optreden

in de hoofd race, Bleekemolens

in de armen.

In de sprintrace moest

Bleekemolen nog toezien

dat anderen hem nog flink

te vlug af waren, maar in

de hoofdrace kwam hij na

de eerste pitsstop als een

bliksemschicht naar voren.

Toepasselijk overigens, omdat

op dat moment pluvius de

poorten wijd openzette. Dat

ging gepaard met de nodige

bliksemflitsen. Bleekemolen

viel eerst nog terug naar plek

veertien, maar kwam daarna

ineens naar voren om vervol-

gens zelfs aan de leiding te

komen. Hij maakte drie ma-

bij. In de slotfase passeerde

ook team Australië met

aan het stuur Ryan Briscoe

de Nederlander. Opvallend

was het eerbetoon dat de

Australiër deed aan het pu-

bliek in het Scheivlak. Briscoe

plakte een sticker op zijn wa-

gen met Scheivlak.nl waar-

mee hij de hondstrouwe fans

van het Scheivlak een hart

onder de riem stak. "Die gas-

ten zijn er altijd, bij elke race,

door weer en wind", aldus de

Australiër.

Er reden ook Zandvoorters op

de baan dit weekend. Deze

waren hoofdzakelijk terug

te vinden in de BRL V6 en de

BRL light. Echte hoofdrollen

eisten Danny van Dongen,

Sebastiaan Visser, Patrick de

Jong en Jan Lammers niet op,

maar strijd werd er wel gele-

verd. Visser had wederom een

pechvol weekend. De beide

races in de BRLV6 werden ge-

wonnen door Donny Crevels.

De Belg Mare Goossens wist

in beide races beslag te leg-

gen op de tweede plaats. In

de eerste race werd Jeroen

Reijntjes derde en de tweede

Donald Molenaar.

Jan Lammers op de schouders bij defamilie Bleekemolen na het behalen van een

uitstekende vierde plaats in de hoofdrace.

gistrale inhaalacties; team

Groot Brittanië met Darren

Manning, team Duitsland

met Nico Hulkenberg en ver-

volgens team Frankrijk met

Nicolas Lapierre werden ge-

passeren. Tien ronden hield de

Aerdenhouter het vol, daarna

gingen door een opdrogende

baan eerst Philip Giebler van

het team USA en vervolgens

Nico Hulkenberg van team

Duitsland Bleekemolen voor-

In de BRL light reden Theo

Stor en Peter Furth voorin

mee, maar tot een overwin-

ning kwam het niet. Dick

Freebird werd in de eerste

race eerste, terwijl Marijn van

Kalmthout de tweede race

won. Peter Furth wist nog een

podiumplek te behalen in de

tweede race door, voor 75.000

toeschouwers, achter Marijn

van Kalmthout als tweede te

finishen.
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Dit jaar twee WhoZnext-teams:
Wim Certenbach college en SV Zandvoort

iLfi'i;4fl&Hrf
Team Certenbach

Afgelopen woensdagzijn twee

whoZnext-teamsvan start ge-

gaan.Van hetWimGertenbach

Col lege is het team de Sjon nies

aan de slag gegaan met de

organisatie van een heuse

schuimparty. WhoZnext-team

De Musketiers van voetbal-

vereniging SV Zandvoort is

begonnen met de organisa-

tie van een '3 tegen 3' voetbal

toernooi, met aansluitend een

knalfeest.

Het project whoZnext is be-

doeld voor sportieve jongeren

(14 t/m 20 jaar). Doelstelling is

om jongeren meer bij de sport

te betrekken, met het uitein-

delijke doel om het sportaan-

bod aantrekkelijker en jeugd-

vriendeliikerte maken.

Fors verlies handbalsters
De handbalsters van ZSC heb-

ben ook de vierde wedstrijd van

develdcompetitie niet kunnen

winnen. De Zandvoortse da-

mes begonnen uitstekend en

namen door doelpunten van

Debbie Tibboel een 2-1 voor-

sprong. Het goede begin kon

echter niet worden voortgezet

omdat de Vijfhuizense keep-

ster een vrijwel onneembare

veste bleek. Het sterke optre-

den van de keepster inspireer-

de DSOVzo.dat ook aanvallend

voor de thuisclub de zaken

naar wens verliepen. Nadat de

achterstand was weggewerkt

liep DSOV gestaag uit, waar-

door ZSC bij rust tegen een 7-2

achterstand aan keek.

Dat ZSC over een goede men-

taliteit beschikt en bereid en

in staat is hard te werken,

bleek aan het begin van de

tweede helft. Martina Balk,

Romena Daniels en Debbie

Tibboel wisten het DSOV-

doel te vinden en brachten de

achterstand terug tot 8-5. De

uiteindelijke 12-5 overwinning

van DSOV viel gezien de veld-

verhouding eigenlijk te hoog

uit. Komende zondag spelen

de ZSC dames de uitwedstrijd

tegen Muiden.

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adver-

teerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde) Fairy Golf

Administratiekantoor Gemeente Zandvoort

K.Willemse G reeven, Makelaardij o.g.

Asian Delights Het Plein

Auto Strijder Holland Casino

Autobedrijf Zandvoort IJzerhandel Zantvoort

Beach ClubTien Kippetrap

Bertram & Brood Meijershof, Restaurant

Bloemsierkunst Monuta

Jef& Henk Bluijs P.van Kleeff

Boudewijn's Visservice Pluspunt

Café Oomstee Radio Stiphout

Cense en van Lingen Take Five

Circus Zandvoort Trade Ard Automobielen

Club Nautique Vista Vastgoed

CNG Groep Wapen van Zandvoort

Danzee Willemse Elektrotechniek

. Del Mar, Café Restaurant Zandvoort Optiek .
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VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale

5-kamerhoekmaisonnette met veel lichtinval

• In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage

• Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers

en een riante studio op de 3 e verdieping

• Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen

• Woonoppervlakte ca. 1 50 m 2

Vraagprijs: € 349.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa

• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,

5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto's

• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te

houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m2
, inhoud ca. 645 m3

,
perceelopp. 476 m2

Vraagprijs: € 749.000,-

U u _ 11 t

.

VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

• Royale 5-kamermaisonnette nabij strand en zee gelegen

• Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen.

• Parkeergarage en berging in de onderbouw
• L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer

• Geheel in lichte tinten gestuukt

• Woonoppervlak ca. 135 m2

Vraagprijs: € 309.000,-

LOUIS DAVIDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

Midden in het centrum van Zandvoort gelegen, goed

onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)
1 Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig dakter-

ras op het zuidwesten gelegen van ca. 40 m 2
.

• Moderne openkeuken, 2 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine

Woonoppervlakte ca. 75 m 2

Vraagprijs € 239.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3-etages

tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland,

4 slaapkamers en een moderne badkamer.
1 Design radiatoren in de woonkamer en keuken
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage

Woonoppervlakte ca 165 m2
, inhoud ca. 450 m3

Vraagprijs € 349.000,-

RONALD KETELLAPPERSTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamermaisonnette meteen hippe

uitstraling door het gebruik van niet alledaagse materialen

• Achtertuin (west) met achterom, balkon en een garage

• Moderne woonkeuken, uitgevoerd in de jaren 50 stijl

• Moderne badkamer voorzien van wastafelmeubel,

douchecabine en ligbad.

• Woonoppervlak ca. 90 m2

Vraagprijs: € 279.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VAN GALENSTRAAT 184 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt, royaal

3-kamerappartement, verbouwd naar 2 kamers

• Gelegen op de 2 e verdieping van het in 2002 luxe

gerenoveerd complex Sonnevanck, beschikt over een lift

• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht

• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs € 195.000,-
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Open Atelierroute succesvol verlopen

De waardering voor Kunst groeit. Dat heeft

de tiende Open Atelierroute weer bewezen

afgelopen weekend. De organiserende vereni-

ging 'Beeldende Kunstenaars Zandvoort' (BKZ)

registreerde weer méér bezoekers dan het jaar

ervoor. De aftrap van het Kunstweekend werd

gegeven in strandpaviljoen Take Five.

Afgelopen weekend werd de

Open Atelierroute gehou-

den. BKZ organiseerde voor

de tiende achtereenvolgende

keer dit jaarlijkse evenement.

Het tweede lustrum werd

in strandpaviljoen Take Five

ingeluid met een extra fees-

telijke opening. Daartoe was

de ruimte in Thaise sfeer aan-

gekleed en de Thaise mini-

taxi's, de TukTuks, verzorgden

die dag het vervoer tussen de

twintigateliers. Met krachtige

stem declameerde dorpsom-

roeper Klaas Koper een mid-

deleeuwse handleiding voor

toenmalige atelierbezoekers.

Sport
P23 Basketbal

www.zandvoortsecourant.nl

Stevig kunstbeleid

Tijdens zijn openingswoord

verzekerde wethouder Gert

Toonen dat het gemeente-

bestuur zich sterk zal maken

De Mannetjes

Hester Maij

waarnemend
burgemeester

'In A'dam wilde ze terreinwa-

gens weren en 100 damherten
laten schieten in de duinen.

Dat kan nog leuk worden.'

voor een actief kunstbeleid:

"Met dat ha psnap gedoe moe-

ten we maar 'ns ophouden."

Binnenkort kan Zandvoort

een stevig kunstbeleid te-

gemoet zien. De gemeente

gaat, indien de Raad ermee

instemt, een professional

aantrekken die een en ander

vorm zal geven. "En wel in sa-

menspraak met Zandvoortse

organisaties zoals BKZ,"bena-

drukte de wethouder.

Erelid

Voorzitter Mark Sjerps

maakte bekend dat naast

Marrianne Rebel nu ook Han

van Leeuwen, als 'man van

het eerste BKZ-uur', tot erelid

werd uitgeroepen. Een Thaise

schone stapte uit een schilde-

rijlijst en bood Van Leeuwen

de kunstzinnig vormgegeven

handleiding aan.

"Als een applaus"

Het gehele Kunstweekend

bleef strandpaviljoen Take

Five ingericht als centrale

presentatie. "Onafgebroken

liepen groepjes bezoekers

binnen," vertelde Herman
Harms, die in het paviljoen de

bezoekers ontving tijdens het

weekend. De achtentwintig

deelnemers presenteerden

hun kunstwer-

ken verspreid

over de bad-

plaats. "Als ik

aan bezoekers

mijn schilde-

rijen toelichtte,

hoorde ik alleen

maar plezierige

reacties: zoiets

is als applaus

voor de artiest."

Een oudere

kunstenaar, glunderd nage-

nietend: "In mijn atelier was

zóveel belangstelling dat ik

nu op mijn wenkbrauwen

loop."

Dik geslaagd

Net als Harms meldden

enkele kunstenaars dat er

opvallend weinig kinderen

waren komen kijken en dat

er wel veel bezoekers van bui-

ten Zandvoort waren. "Vooral

door de uitstekende sfeer zijn

de Open Ateliersdagen 2006

dik geslaagd."

Trade Ard
WEEKAANÖEBNG

Peugeot 306 Cabrio 1 .8 Roland Garros

b.j. 1996, 109500km,€5950

nu €5250 IfrlOtM

WWWTRADE-ARD.NL

X

Geldig t/m zondag 15 oktober

» Natuur Allison € 0,75

• Gevulde roomboter
amandel speculaas € 3,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

crtG GROERNL
KINANCIAI SKRVICKS

Op 17 en 18 oktober de integrale

commissie Planning en

Control en Raadszaken over de
Programbegroting 2007.

Gemeente Zandvoort

SSa
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Familieberichten

Veeh te/ vroefy hebben/ wij afscheid/ yn&eten/

nemen/ van/ orvfre/ fantastische* vader,

mijn/ %oon/ en/ mijn/ geliefde/

HenArüoAnxdrieb- Maria/

10 aprü/1947 Zandvoort 9 oktober 2006

TOnv,

L(4M/,

MeA/rouw J. van/ der M ije/-Tienveijer,

Maureru.

Zaterdag 1 4 oktober nemen/ we/ y/uvven/

afscheid- van/Hcvn& tijdene een/ uitvaurt-

dCentt die/om 12.00 uur 'ymidda^y
%cd/ hetyinnenu iw de/ parochiekerk
St Agatha/, Grote/Krocht 43 te/Zandvoort.

Aan^UUtend -fretten/ we-om 14.30 uurhet
afyyheid- van/Hans- voort in/ Crem/xtoriwm
Westerveld, Vuin/en/Kruidbergerweg*2-6

te/VrieKuifr.

hl a/ de/ ceremonie/ iA- er een/peryoovdXjke/

condaiearu>e/ in/ de/ aula/.

Ham- i& overgebracht naar het
Uitvaurtcentrawy aam/ de- ToUenMtraat in/

Zandvoort, waar geen/ bezoek i&.

Corre^ordentieudres-:

Poytbu<y278, 2040 AQ Zandvoort

LieMe/Pa/,

Je/hebt aly een/Ujger gevochten/ om/ bij

owy te/ komen/, maar het i& cjoed/ jch

Ik weet datje- me/ gehoord en/ geA/oeld hebt.

VCkke/kwyKüm/.

Bedankt Pa/, voor ah die/ mooie-jaren/ yxmven/.

Ik vni&je/ tedere- daty. ....

Dikke- froen/, Li^a/.

I wiU/ahvayylove/you/JiMvior.

KiyyMauren/.

Monu ts £ Wester veld en 't l :
-

«

1
UiIvJ*rlcrnlri:

HoiHddsHp.

Bopnlmlrri 54.

Tel I0ÏÏI 5*2 701»

(ttWTtStJfltOOf)

Nltuw V«ir.»[>.

Eknti»ÉE 7,

Tri: iöiJi i*i Jb\b

RIJkssira*rv*^ 117.

Trt|(UïlSWHfl2

4rmw—é\tM \t.44mr
-,

sit-fitr.t\

btfam jY.ru-,r.

Hans,

We missen je grote grijns nu al...

Ad, Paul en Monique

Lieve Hans:

"levensgenieter"

Bedankt voor alles.

Ingrid

Blijkbaar hadden ze nog een entertainer

nodig boven.

Hoop dat kosten noch moeite bespaard blijven

om het je daar naar je zin te maken.

Je vriendelijke vriend,

Brian

In liefdevolle herinnering

14 oktober 2004 14 oktober 2006

Thea van Hemert - van der Wolde

Jan, Daniëlle en Laura

Hij was het leven nog niet moe

maar zijn lichaam was er wel aan toe

Bedroefd maar dankbaar dat hem een

langer lijden bespaard is gebleven

nemen wij afscheid van mijn lieve vriend,

zoon en broer

Marco Terol

•Haarlem 17-01-1965 t Zandvoort 10-10-2006

Nelly Boeser

Riet Loos en Harry

Henk Terol t

Roland Terol en Brigitte

Correspondentieadres:

R. Terol

Lijsterstraat 4-20

Zandvoort

Waterstan d e im—*s*;

Club Nautique ©
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Oktober Hoog
water

Laag
water

Hoog Laag
water water

Hoog
water

Do 12 - 03.38 07.45 15.49 20.01

Vr 13 - 04.19 08.33 16.40 20.50

Za 14 - 05.20 09.29 17.30 21.49

Zo 15 - 0614 11.09 18.24 23.49

Ma 16 Hl 07.29 12.39 19.44 m
Dl 17 01.30 09.10 13.49 21.20 -

Wo 18 02.20 10.08 14.33 22.30 ib
Do 19 02.59 11.09 15.20 23.08 -

j^^
Kerkdiensten

llllll ]|

ZONDAG 15 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

Zie RK Parochie St. Agatha

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Oecuemenische dienst

ds. mr. J.W. Verwijs en pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan j,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

l Colofon * Zandvoortse
COURANT

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144826 85

Tel & Fax 023 - 5732752 Email:joop@
Email: redactie@ zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -43429783 Verspreiding:

Email: letty

@

Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties© tussen 14.00 -18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 - 5716 105 of

06 -121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

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

V
toestemming van de uitgever.

J

Oecumenische viering : Liefde is...

Zondag 15 oktober is in de Agathakerk een oecumenische vie-

ring over: 'Liefde is...', het beroemde bijbelhoofdstuk over de

liefde. Voorgangers zijn pastor D. Duijves en ds. S. Verwijs. Aan-

vang 10.30 uur.

Het is de laatste van drie in

het jaarthema van 2006:

'geloof, hoop en liefde', van

de Lokale Raad van Kerken in

Zandvoort.Dezetritswasook

de inspiratie voor een ten-

toonstelling van beeldende

kunstenaars uit Zandvoort

en naaste omgeving. Zowel

in de Protestantse kerk als

in de Agathakerk waren tot

eind september beelden en

schilderijen te zien, waar

meer dan duizend bezoekers

op afzijn gekomen.

Muziek wordt verzorgd door

de gezamenlijke kerkkoren en

voor zelf meezingen is ruime

gelegenheid. De kinderen kun-

nen naarde'verhalenzolder'en

voordejongsten is er oppas.

Commissies in kader begroting
Komende dinsdag en woens-

dag, 17 en 18 oktober, staan de

vergaderingen van de commis-

sies Raadszaken en Planning

& Control gepland. Voor een

groot deel zullen deze in het

teken staan van de nieuwe be-

groting van onze gemeente.

Tevens zullen dan de voorstel-

len van het college tegemoet

kunnen worden gezien voor

de nieuwe tarieven van de

gemeentelijke belastingen.

Deze commissievergaderin-

gen moeten aan de hand van

die voorstellen aanbevelingen

doen aan de raad. Die zal op 7

november vanaf 20.00 uur, en

indien nodig op 8 november

vanaf 14.00 uur, hierover be-

slissen.

De commissievergaderingen

zijn openbaar en beginnen

om 20.00 uur. De plaats van

handelingzal de raadszaal van

het gemeentehuis zijn.

pluspunt
li iHUff

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor Informatie:

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. Stichting

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat I80
• Spelen met andere kinderen 204 1 VP Zandvoort
• Huiselijke sfeer

Tel: 023 57I7I 13
• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl

• Creatieve activiteiten www.pluspuntzandvoort.nl

Cartoon Hans van Pelt

OPEIM ATELIER

Hester Maij waarnemend
burgemeester in Zandvoort

Commissaris van de Koningin in Noord Holland Harry Borg-

houts heeft dinsdagmiddag Hester Maij beëdigd tot waarne-

mend burgemeester van onze gemeente. Zij zal burgemeester

Rob van der Heijden waarnemen, die na zijn bypassoperatievan

afgelopen vrijdag tijdelijk uit de roulatie is.

Het is nog niet bekend wan- dag had met de fractievoor-

neer Van der Heijden zijn zitters van de Zandvoortse

functie weer kan bekleden gemeenteraad,

en daarom is een waarne-

mend burgemeester no-

dig. Maij, dochter van de

oud-minister Ma ij-Weggen,

kwam in beeld tijdens het

overleg dat Borghouts dins-

Zij is lid van het CDA en heeft

vanaf 2002 een wethouders-

zetel voor die partij in de ge-

meente Amsterdam ingevuld.

Maij is 36 jaar en gehuwd.

Laatste kans om te nomineren

voor Zandvoorter van het jaar 2006

Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-

voortse Courant de verkiezing 'Zandvoorter van het jaar'.

U heeft nog een paar dagen Volgende week zal dan be-

om een kandidaat te nomi- kend worden gemaakt wie de

neren door onderstaande genomineerden zijn voor de

strook met uw motivatie, verkiezing 'Zandvoorter van

ingevuld te versturen naar: het jaar 2006'.

Jury Zandvoorter van het

Jaar, Hogeweg 32, 2042 GH Dus kent u ook iemand die

Zandvoort of via een e-mail het afgelopen jaar iets voor

naar jury@zandvoortsecourant. de Zandvoortse samenleving

nl waarop ook uw motivatie heeft betekend öf de naam
staat. Zandvoort op positieve wijze

buiten de gemeentegrenzen

Zondag 15 oktober is de ui- heeft gebracht? Geef deze

terste inleverdatum. Daarna persoon, die wel in Zandvoor

zal de jury de balans opma- of Bentveld woonachtig moe
ken van alle inzendingen, zijn, dan op!

Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:

Adres/Postcode:.

Tel:.

Mijn keuze voor de
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Adres/Postcode:.

Tel:.

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Handtekening

L<k
WZandvoortse
CCHRAJfT

Volgens mij.

heeft de uitspraak "niets

is toevallig, alles heeft

een reden" definitief bij

me afgedaan. Er was

geen enkele reden dat

het Bevolkingsonderzoek

Borstkanker verkeerd zou

uitpakken. Vanaf mijn vijf-

tigste doe i k trouw mee met

het tweejaarlijks onderzoek.

In de speciale bus zit ik sa-

men met mijn mede-straat-

bewoonsters gezellig over

koetjes en kalfjes te kletsen.

Groot is dan ook mijn verba-

zing om van mijn huisarts te

horen dat de mammografie

niet goed is. Ik moet op-

nieuw een foto laten maken.

Dit keer bij de mammapoli in

het ziekenhuis. Nog steeds

denk ik"het zou wel héél toe-

vallig zijn als ik bij één van de

negen vrouwen hoor."

Na allerlei testen en een

punctie krijg ik van de chi-

rurg het vreselijke bericht

dat de tumor in mijn borst

kwaadaardig is. Ik wil het

niet geloven! Na opnieuw

een bevestiging dringt het

slechte nieuws tot me door.

Vervolgens beland ik in de

mallemolen voor een zie-

kenhuisopname. Na allerlei

onderzoeken zijn we, mijn

man en ik, heel stil naar huis

gereden. Na een slapeloze

nacht moet ik mijn opge-

kropte zenuwen kwijt. Het

is mooi weer en ik besluit

om de clematis te rooien die

mijn beuk langzaam wurgt.

Na veel trekken en sjorren

heb ik het kreng eruit. Met

deze actie is ook mijn woede

verdwenen.

Op tafel liggen tijdschriften

die ik van iemand heb ge-

kregen. Heel toevallig ligt

bovenop de stapel het blad

Pink Ribbon die speciaal

over borstkanker gaat. Op
de TV en in de kranten zijn

veel programma's en artike-

len over dit onderwerp. Mijn

vriendin steekt me een hart

onder de riem en geeft me
een pink ribbon (roze strik-

je). Ook ik hoor nu bij één

van de negen vrouwen met

borstkanker. De reden? Daar

ben ik nog niet uit!
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Kinderdisco 'Halloween',

Pluspunt Noord, 19.00-21.00

uur. Leeftijd 6-11 jaar, toe-

gang €1 (met pasje)

Kerkplein concert: Pianoconcert

Protestantse kerk, aanvang

15.00 uur, gratis toegankelijk

(na afloop collecte voor de

restauratie van het unieke

Knipscheer kerkorgel)

Chinees Maanfeest, in

Holland Casino Zandvoort

Fastlane Clubraces,

Circuit Park Zandvoort

Special Ladies Day,

Holland Casino Zandvoort

Finaleraces,

Circuit Park Zandvoort.

Al jarenlang de traditie als

afsluiting van het seizoen

voor de diverse nationale

kampioenschappen.

Cabaret: Andre Marwei,

CircusTheater Zandvoort

Geld terug voor korte
voorstelling Javier Guzman
Twee weken geleden las

u in deze krant de recen-

sie van de try-out van

Javier Guzman. Er werd

gesproken over krachtig

maar kort... De voorstel-

ling was namelijk van

goede kwaliteit, maar

Javier verliet al na 35 mi-

nuten het podium. Het

leek één van zijn vele

grappen, maar helaas,

dit was geen grap.

Er is door Circus Zand-

voort samen met Javier

Guzman en zijn impre-

sariaatgekeken naareen

passende oplossing: Een

ieder die deze voorstel-

ling heeft bijgewoond

krijgt van het impresari-

aat een reductie van vijf

euro. Dit bedrag zal door

Circus Zandvoort wor-

den overgemaakt.

Naam, adres, woon-

plaats, bankrekening-

nummer en emailadres

gaarne uiterlijk voor

1 november opgeven

aan de balie van Circus

Zandvoort of mailen naar

mail@playin.nl en het

geld zal zo spoedig moge-

lijk worden overgemaakt.

ZFM Tekst-TV gaat verhuizen
Nieuwe zenderindeling Casema

Casema voert vanaf

donderdag 12 oktober

een nieuwe zender-

indeling in. De Lokale

omroep ZFM Zandvoort

valt onder uw lokale

zender en is voortaan te

ontvangen op kanaal 45

(663,25 Mhz). Elk huis-

houden in de gemeente

Zandvoort die Casema-

abonnee is heeft een

brief gekregen met uit-

leg over het opnieuw

instellen van kanalen.

Zo komen er nieuwe

zenders bij en vallen er

enkele zenders af.

Hoera!

38 Avenue bestaat

zondag 15 oktober

1 jaar

Van harte schat!

Dimitri en Mick
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DIMFIE

Gefeliciteerd met de eerste

verjaardag van je mooie zaak

38 Avenue in de Kerkstraat

Een trotse Sheüa & Gert

t'ffittf

1

ijit^j i ghh;

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

witte vlakjes in te vullen. De optelsom van de vak-

jes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven

de kolom. Indien u in een donker vlakje bijvoor-

beeld 4A8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4

moet uitkomen en horizontaal op 8. Let op: er zijn

soms meerdere oplossingen mogelijk.

I

Oplossing

week 40

4 2 jj 4 5

6 9 | 1 3 5 8

8 9 7 3 4

6 8 1 8 2

I 7 4
I

I 4 7 1

3 4 6 9 8

I 6 4 2 7 I I 3 1

LJ B_LJ

^tidoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

8 4 5

7 1 6 2

7

5 6 2

6 2 9 5

2 8 3

4

2 4 8 7

3 9 5

Oplossing

week 40

1 9 3 8 2 5 4 e 7

8 6 2 9 4 7 3 ï 5

4 5 7 6 3 1 8 2 9

9 2 4 7 5 8 6 3 1

3 7 e 1 9 2 5 4 8

5 8 1 3 e 4 9 7 2

7 4 9 5 1 6 2 8 3

6 3 8 2 7 9 1 5 4

2 1 5 4 8 3 7 9 6

Dier van de Week

Zo en hier is Spike.
Spike een veelvoorkomende naam, voor een spe-

ciaal hondje. Meestal zijn jack russels best fel

naar andere honden en zijn ze heel druk. Maar

Spike is heel lief voor andere honden, speelt

graag en is eigenlijk heel rustig voor een Jack.

Spike is een heel vrolijk hondje die wel van een

fikse wandeling houdt. Het liefst gaat hij altijd

mee op pad. Lekker naar het strand of bos. Een

ommetje naar de dierenwinkel voor een lekkere

snack en een speeltje, of naar de honden cursus.

Gewoon om lekker bezig te zijn. Kortom een ge-

zellige hond zoekt een gezellig huis, waar hij niet

te veel alleen hoeft te zijn. Dat is niet zijn beste

kant. Hij is lief voor kinderen dus dat is geen pro-

bleem. Waarschijnlijk vindt hij katten net iets te

leuk om achterna te zitten. Dan zal de kat in huis

geen rust hebben. Geen goed plan dus. Wie zoekt

er een actief en lief klein hondje? Die is bij Spike

aan het goede adres. Hij wacht met smart om
kennis met u te maken. Net als zijn vele vrien-

den in het asiel aan de Keesomstraat 5. Geopend

van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot

16.00 uur.

T. 57 13888 ofwww.dierentehuiskennemerland.nl

Center Parcs is er niet alleen

voor hun gasten

Sinds drie maanden heeft de Zandvoortse vestiging van Cen-

ter Parcs een nieuwe directeur. Jos Jumelet is er alles aan gele-

gen om zijn park binnen de Zandvoortse gemeenschap meer

aandacht te schenken dan de laatste jaren het geval was.

"Allereerst wil ik een fabeltje

uit de wereld helpen. Onder de

Zandvoortse bevolking heerst

de opvatting dat de korting op

ons zwembad niet meer zou

bestaan. Niets is minder waar.

Deze wordt nog steeds gehan-

teerd en het is zelfs nog goed-

koper geworden. In het verleden

kon men alleen een zwempas

aanschaffen tegen gereduceerd

tarief als men een uitreksel uit

het bevolkingsregister kon over-

leggen. Veel inwoners was dat

een doorn in het oog vanwege

de kosten. Nu is het zo dat men
aan het tonen van een bankaf-

schrift voldoende heeft om aan

te geven dat men inwoner van

Zandvoort is." Jumelet geeft

ook aan dat er veel ruimte is

voor de lokale verenigingen die

een zwembad nodig hebben

voor hun activiteiten. De duik-

verenging, de ouderenbond, de

zwemvereniging, de zwemvier-

daagse en de reddingbrigade

zijn vaste klanten in 'zijn' zwem-

bad. Ook het fenomeen school-

zwemmen wordt in het Aqua

Romana bad van Center Parcs

afgewerkt en de brandweer oe-

fent er regelmatig. Nog steeds

weet dus nog een respectabel

aantal inwoners van onze ge-

meente de weg naar het zwem-

bad te vinden.

"Het bad heeft een redelijk so-

ciale functie. Ik heb ook ontdekt

dat we veel Zandvoorters krij-

gen als er bijvoorbeeld een voet-

balwedstrijd, en met nameAjax

is in Zandvoort geliefd, wordt

uitgezonden. Dan zijn er in onze

Beach Factory locatie, in het

Strandhotel, drie grote scher-

men opgesteld waarop we de

wedstrijd tonen. Afgelopen we-

reldkampioenschap hadden we
zelfs een heel stadion gebouwd

en dat zat iedere keer weer vol.

Tevens is er nog steeds veel aan-

loop in onze bowling, die naast

de Beach Factory gelegen is", al-

dusJumelet.

Jumelet heeft zowel de bowling

als het golfslagbad tot speerpunt

voor het businessplan van de

komende jaren gemaakt. Hij zal

binnen Zandvoort veel aandacht

schenken aan de twee vrije tijd

mogelijkheden binnen zijn park.

Ook zal hij veel gaan samenwer-

ken met Basiscommunicatie, het

bureau dat voor de gemeente

Zandvoort reclame maakt over

de activiteiten binnen onze ge-

meente.

Jumelet heeft ook een groot

aandeel gehad in het succes

van het afgelopen AiGP week-

end. Samen met de grote on-

dernemers in Zandvoort via het

marketingoverleg heeft hij aan-

geboden om een deel van zijn

parkeerterrein aan de organisa-

tie afte staan:"Normaal zijn wij

een autovrij park maar dit week-

end kwamen de gasten niet

voor rust mar voor de AiGR We
hebben toen besloten om voor

deze ene keer de auto's naast de

bungalows te laten parkeren. Zo

kwam een substantieel aantal

parkeerplaatsen vrij maar die

hoefden niet ingevuld te wor-

den. Ook de stroom mensen na

de race hebben wij met goed

gevolg kunnen verwerken."

Het is duidelijk dat de Center

Parcs manager het goede met

Zandvoort voor heeft. We zul-

len nog veel van zijn organisatie

horen.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u

Mail het de redactie:

Verkeersrondes

Bij de redactie zijn diverse

meldingen van inwoners

binnen gekomen. Men
maakt zich zorgen over de

verkeerssituatie bij zowel

de rotonde Raadhuisplein

als de rotonde bij de Van

Lennepweg.Onduidel ijkheid

voor voetgangers en fietsers

is nog steeds de grootste

klacht. Navraag van de inwo-

ners bij politie en gemeente

heeft niet veel opgeleverd, ze

krijgen verschillende ziens-

wijzen over de verkeerssitu-

atie. Want volgens zeggen is

het plaatsen van oversteek-

plaatsen voor voetgangers

bij de Raadhuis-rotonde uit

den boze, omdat de door-

getrokken trottoirgedeelten

en drempelconstructie dui-

delijk gemarkeerd zijn. Het

advies is: "Elke verkeersge-

bruiker moet gewoon goed

opletten!" Ook bij de Van

Lennepweg-rotonde is het

antwoord dito met een ster-

retje. Iedereen moet maar

tien keer goed kijken voor

men één keer oversteekt!

Gekleurde panelen

Het raadsel van de weg-

gehaalde panelen van het

politiebureau is opgelost.

Mevrouw Attema belde ons

op en vertelde hoe de vork

in de steel zit. Destijds was

haar man J. Attema wethou-

der in Zandvoort. De raad

was verplicht om 10% van

de bouwkosten te besteden

aan een kunstwerk. U snapt

het al, het kunstwerk wat

is aangekocht waren de ge-

kleurde panelen! Mevrouw
Attema kan zich ook nog

de commotie herinneren

over de schoonheid van het

kunstwerk. De meningen

waren (zoals altijd in onze

badplaats) erg verdeeld.

Een ding is zeker; voor die

tijd was het een uitzon-

derlijk kunstwerk. Voor de

bouwkosten werd er door

de raad een krediet beschik-

baar gesteld van 5,6 miljoen

gulden, waarvan 5 miljoen

voor rekening van het Rijk

was. Waar de panelen naar

tips voor in de rubriek Oog en Oor?

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

toe zijn gegaan is duister.

Misschien staan ze ergens in

een kelder of zijn ze voor een

mooi prijsje doorverkocht?

Wijze Gijs

Gijs de Roode is niet alleen

CDA raadslid, sinds 14 sep-

tember is hij ook leraar aard-

rijkskunde 2de graad bij de

Ichtuscollegein Santpoort. Hij

moet nog wel drie jaar lang

één dag in de week in Utrecht

verder studeren voor zijn

iste graad. Voordat Gijs zijn

diploma op de Hoge School

Amsterdam in ontvangst kon

nemen, moest hij eerst nog

een presentatie geven waar-

om hij dacht vakbekwaam te

zijn. Dat heeft hij, zoals een

echte politicus, in de gegeven

tijd goed kunnen verwoor-

den. Eindelijk een raadslid die

Zandvoort goed op de kaart

kan zetten!

Nieuw Boek
De leerlingen van klas 7 van

de Hannie Schaftschool heb-

ben een bijzondere meester.

Hij staat niet alleen voor de

klas maar hij is ook nog schrij-

ver van diverse kinderboeken.

Onder zijn schrijversnaam

'Gerard Delft' zijn eral diverse

boeken uitgeven voor kleu-

ters en jonge kinderen. Op 14

oktober is er een nieuw boek

van Gerard Delft te koop bij

de boekwinkels. Dit keer spe-

ciaal geschreven voor de leef-

tijd vanaf 10 jaar. Zijn debuut

is getiteld 'Het Zwaard van

Kristal'. Het manuscript heeft

de meester'uitgeprobeerd'op

zijn leerlingen, die daar graag

aan meewerkten. Heerlijk om
zo'n meester te hebben met

zoveel fantasie.

Luisteren in je luie stoel

We blijven even bij de boe-

ken, want op elke laatste

maandag van de maand
wordt er bij de Zandvoortse

bibliotheek de Duinrand

voor de 55 plussers en ou-

deren voorgelezen. Op 23

oktober bent u van harte

uitgenodigd om van 14.30

tot 16.00 uur heerlijk ont-

spannen te luisteren naar

de korte verhalen die vrij-

willigster Truus Stokman u

voorleest.

Soft Art

Tijdens het actualiteiten-

programma Goedemorgen

Zandvoort van ZFM afge-

lopen zaterdag, was Gloria

Kouwenberg (Galeriehoud-

ster van Kunst& Koffie) een

wandelend kunstwerk. Zij

had zich getooid in de Soft

Art van de Friezin Leona

Leppers, die kunstige siera-

den, hoeden en tassen in

felle kleuren maakt. Deze

kunstenares Leona heeft

ook op de Zomermarkt op

het Gasthuisplein gestaan

en is door Gloria benaderd

om haar bijzondere kunst te

exposeren. Helaas konden

de luisteraars het fraais niet

aanschouwen, daarom heb-

ben we een foto van Gloria

gemaakt. Tijdens de suc-

cesvolle Open Atelier Route

stond haar deur open met

kunstwerken van verschil-

lende kunstenaars uit alle

wind richtingen van ons land.

Heeft u de galerie afgelopen

weekend niet bezocht? Dan

kunt u de tentoonstelling

nog tot 12 november, elke

zondag van 14.00 tot 18.00

uur, bewonderen.



Radio Stiphout geopend
aan de Grote Krocht 34 - 36 in Zandvoort

Kom naar de nieuwe winkel.
Tegen inlevering van onderstaande bon maakt u kans op fantastische prijzen!

f t.w.v. i

66cm.
LCD-TV

BOSCH

PHILIPS

Grote Krocht 34 - 36

2042 LX • Zandvoort

Tel. 023 - 5732649

Elke dag van 10 t/m 14 oktober ontvangen de eerste

100 bezoekers met bon een smakelijke attentie!

Éuronics Radio Stiphout
Grote Krocht 34 - 36 • 2042 LX • Zandvoort • tel. 023-5732649

Vul onderstaande gegevens in:

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel.:

E-mailadres:

Inleveren van 10 t/m 14 oktober in de winkel aan de Grote Krocht 34 - 36 in Zandvoort

Prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

Zandvoort heeft er een unieke winkel bij
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Radio Stiphout

Éuronics is een onderdeel van united retail Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de

arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Begin augustus is, bij het winkelcentrum van Zandvoort -

Noord, een geweldig initiatief van Nieuw Unicum van start

gegaan. Door een unieke combinatie tussen aangeboden dag-

besteding en de verkoop van zelfgemaakte producten, is het

idee voor een winkel ontstaan. In de winkel bevindt zich ook

een creatief atelier waar, onder deskundige begeleiding, be-

woners actief en kunstzinnig bezig zijn.

Met hulp van Petra tukt het John wel

door Nel Kerkman

In de winkel zijn Kim van

Breemen, Peter Mudde en

John Boedhoe met begeleid-

ster Petra Zeilstra gezellig

aan het werk. Kim beschildert

vol overgave groene schelpen

op witte aardewerk mokken.

Het is een bestelling en ze

moeten van de week klaar

zijn. John bewerkt, met veel

geduld, kleine stukjes leisteen

tot artistieke broches. Peter is

aan het aquarelleren en heeft

er duidelijk plezier in. De win-

keldeur staat uitnodigend

open en er komt iemand

even rondsnuffelen. De klant

besluit een mooie ketting

te kopen en Kim glundert.

Ze vertelt vol trots dat zij de

maakster van de ketting is. De

kunstenares pakt de aankoop

in, rekent af en ondertussen

maakt ze een gezellig praatje

met de klant.

Waardering

"Ik ben vandaag een geluks-

vogel" zegt Kim. "Deze dag-

besteding geeft me zoveel

waardering en als ik straks

aan de overkant zelfstandig

ga wonen, is mijn werkplek

lekker dichtbij." Ook Peter

en John bevestigen haar

woorden en zijn duidelijk in

hun nopjes met de actie van

Nieuw Unicum. De winkel an-

nex atelier heeft ook een so-

ciale functie, want medebe-

woner Sjaak Schouten komt

'even' langs voor een praatje

en een bak koffie. Morgen is

hij er weer maar dan werkt

hij, samen met andere bewo-

ners, in het atelier.

Nog naamloos
De inrichting van de winkel is

eenvoudig ge houd en, de vloer

is van steigerhout net zoals

de planken en rekken aan de

wand. Ondanks de eenvoud

van de ruimte is de ontspan-

nen sfeer voelbaar aanwezig.

De aangeboden kunst is zeer

divers; van kraamcadeau's,

sierraden, ansichtkaarten, ke-

ramiek, serviesgoed tot aan

mooie de urkran se n.Voor iede-

re beurs is er een cadeautje. In

de winkel staan zelfgemaakte

schilderijen en Afrikaanse

poppen tentoongesteld. Deze

kunst is gemaakt door de be-

wonersvan het pas geopende

dagbestedingcentrum op het

terrein van Nieuw Unicum.

Op 18 november krijgt de

unieke winkel tijdens de offi-

ciële opening een naam. Wie

de onthulling doet en welke

naam het krijgt, is nog een

verrassing.

De winkeldeur (tegenover

Vomar) staat op de volgende

tijden open: dinsdag, vrijdag

en zaterdag van 13.00- 17.00

uur en woensdag en donder-

dagvan 9.00 tot 17.00 uur.

Succesvolle Open Dag Kennemer Dierenasiel

Afgelopen zondag was de

jaarlijkse opendag van het

Kennemer dierenasiel.Van uit

de hele regio waren veel be-

langstellenden naarde Kees-

omstraat gekomen om met

eigen ogen te kunnen zien

wat de dierenbescherming

zoal doet. Het Kennemer

Dierentehuis functioneert

als regionale opvangplaats

voor zwerfdieren en als regi-

onaal dierenasiel.

Via diverse demonstraties

werd duidelijk dat dieren

niet zielig zijn als ze in een

asiel worden opgenomen. Ze

zijn echter wel veel beter af

als ze door adoptieouders in

een rustige omgeving kun-

nen worden geplaatst. Veel

mensen waren echter ook ge-

komen om zich te oriënteren

op een adoptie. Zo een pro-

ces moet je niet te gehaast

ingaan. De medewerkers van

het dierasiel kunnen veelal

goed inschatten of iemand

geschikt is voor een dier. Ook

waren er mensen die onlangs

een huisdierverloren hebben.

Die kwamen vooral kijken of

er een dier dat aan hun wen-

sen voldoet aanwezig was. De

kleinste bezoekertjes werden

beziggehouden met allerlei

spelletjes en voor de grotere

stond koffie en thee klaar.
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en omgeving ^

(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?

Neem dan snel contact op met Letty-. 06-4342 9783)

Goed toeven op Zandvoort

Na een extreem natte start van oktober, met in de noorde-

lijke Randstad -net als in augustus- weer bijna zondvloed-

achtige regens (Heemstede de eerste zes oktoberdagen al

ca. 125 mm regen), verkeren we nu weer in welhaast nazo-

merse sferen. Enkele kleine verstoringen daargelaten, is en

blijft het gewoon voorbeeldig weer deze week.

Dit alles bij gratie van een

uit de kluiten gewassen

hogedrukgebied boven

Noord-Europa, dat voorlo-

pig niet van wijken weet.

Overwegend oostelijke win-

de n, ten zuiden van dit hoog,

blijven dan ook droge en vrij

warme lucht aanvoeren.

Woensdag was het ge-

woon prima vertoeven

op Zandvoort met royale

kwikstanden in de buurt

van de 21 graden. Daarmee

leven we toch echt ver bo-

ven onze stand thermisch

gezien. Deze donderdag

is het tijdelijk wat minder

met het weer, als een iet-

wat uitgerangeerde storing

onze gebieden schampt en

waarschijnlijk wat regen

geeft. De temperatuur doet

een bescheiden stap terug,

maar 18 graden is nog altijd

boven de gangbare norm.

Ook richting weekeinde

behouden we dit toch wel

gerieflijke weertype, dat

zich kenmerkt door rust in

de atmosfeer, so ms mist in

de nacht en vroege ochtend

en overdag ronduit deftige

temperaturen nog van 18, 19

en wellicht nog een keertje

vol 20 graden. Zelfs volgen-

de week is er nog geen zicht

op een serieuze omslag.

Wellicht wel in een later sta-

dium deze maand, als een

eerste koude-injectie plaats

zou kunnen hebben vanuit

het noorden van Europa en

uiteindelijk de dagtempera-

turen bij ons onder de tien

graden doet dalen. De nach-

ten zouden dan voor het

eerst dit jaar pittige vorst

kunnen opleveren. Hierover

volgende week meer duide-

lijkheid.

Het is overigens zeer frap-

pant dat de ouderwetse

herfststormen niet meer lij-

ken te bestaan tegenwoor-

dig. De laatste van kaliber

dateert alweer van 27 okto-

ber 2002.

Trouwens, de stormfrequen-

tie in ons land is sowieso al

afgenomen sinds de jaren

tachtig.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

19 18

10 9

10% 10%

WEST 4-5 WEST 4-5
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Secretaris Bosmanstraat 37

te Zandvoort

0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%
Op c/Vco ioo meter van het strand gelegen

deze goed onderhouden eengezinswoning

met 4 slaapkamers. In de directe nabij-

heid van het centrum en openbaar vervoer

gelegen.

• de woonkamer is v.v. een massieve houten

vloer, de moderne open keuken in L-vorm

heeft een marmeren werkblad en diverse

Miele inbouwapparatuur;

• door de dakkapel op de zolder is een extra

slaapkamer verkregen;

• achtertuin op zuid west met stenen schuur;

• perceeloppervlak 108 m 2
,

woonoppervlak ca. 120 m 2
.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Max Euwestraat 63

te Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Burgemeester van

Alphenstraat 57- 6

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

In de geliefde Max Euwestraat gelegen

dezefraaie eengezinswoning met zonnige

tuin!Aan de rand van de duinen gelegen,

ideaal voor natuurliefhebbers én honden-

bezitters.

• de verassend ruime woonkamer is v.v. nieuwe

houten vloer;

• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;

• heerlijke zonnige achtertuin met veel privacy;

• wij bezichtigen tot 20:00 uur

;

• perceeloppervlak 114 m 2
,

woonoppervlak ca. 105 m 2
.

Fraai hoekappartement op de 2
e etage

gelegen met zonnig balkon. Het beschikt

over 3 slaapkamers met veel lichtinval en

weids uitzicht.

• Moderne badkamer met ligbad en een ge-

scheiden toiletruimte;

• Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen

en dubbelglas;

Parkeren op eigen afsluitbaar terrein;

Woonoppervlak ca. 85 m 2 incl. balkons

CRI I.VT.N
' J h P I J J Mf . I

VBOI.Ö fcWKSLÜJ? Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greeveiunakelaardij.nl
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^*y Wie wordt Zandvoorter van het jaar 2006? f
Geef uw kandidaat op via jury@zandvoortsecourant.nl
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Zorgstraat

Grote plannen ZorgContact

De Zandvoortse Stichting ZorgContact heeft voor de nabije

toekomst grote plannen. De stichting is exploitant van het

Huis in de Duinen, Zorgcentrum A.C. Bodaan in Bentveld

en Zorgcentrum De Meerleven in Bennebroek. Zij wil dat

de jongere starters op de woonmarkt en de ouderen meer

gaan integreren. Tevens is de stichting van plan om de centra

voor ouderen niet meer aan de rand van het dorp te vestigen

maar meer in het centrum. De filosofie daarachter is simpel:

de bejaarden hebben dan veel meer reuring en zijn veel min-

deralleen.

ren. Voordat Hogendoorn de

Zandvoortse politiek binnen-

stormde was hij, als ambte-

naar van de provincie, belast

met de bejaardencentra en

alles daaromheen.

be-

een

het

de

De Zandvoortse locatie van Zorgcontact

Aan het woord is een bevlo- Hij kent als geen ander de

gen voorzittervan de Raadvan problematiek van de huisves-

Toezicht, Hans Hogendoorn. ting en verzorging van oude-

Even een paar cijfers

Stichting ZorgContact

heert en exploiteert

drietal zorgcentra. In

Zandvoortse Huis in

Duinen hebben zij voor duur-

zaam verblijf 115 plaatsen.

Dit zijn plaatsen voor perso-

nen die niet in staat zijn om
voor zichzelf te zorgen. In

De Bodaan zijn nog eens 80

plaatsen en in Bennebroek

60. Deze drie centra hebben

bij elkaar ook nog 329 aan-

leunwoningen. In de centra in

Zandvoort en Bentveld wer-

ken circa 330 werknemers,

die voornamelijk woonachtig

zijn in Zandvoort. In dat kader

heeft ZorgContact ook inge-

schreven op de openbare in-

schrijving in het kader van de

nieuweWet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) voor

de thuiszorg. Zandvoort zou

volgens Hogendoorn 'zijn'

werknemers de gelegenheid

moeten bieden om in hun

eigen woonplaats te kunnen

werken. Als het contract naar

een andere werkgever gaat,

zou dat niet mogelijk zijn.

Commissie niet vrolijk van VROM rapport

De raadscommissie Projecten & Thema's werd vorige week

woensdag niet vrolijk van het door het ministerie van VROM

uitgebracht rapport over de bestuurlijke situatie van onze

gemeente over de periode 2004 - 2005.

VROM uitte onder andere

bezorgdheid over de stand

van zaken rond bestem-

mingsplannen voor het

strand, terwijl ook over

de waterhuishouding in

de gemeente Zandvoort

enkele kritische opmer-

kingen werden gemaakt.

Bovendien kreeg de situ-

atie op en rond Camping
Sandevoerde aan de

Kennemerweg van de rap-

porteurs enkele zeer kriti-

sche kantekeningen.

Wordt aan gewerkt
Wethouder Tates en de

commissieleden waren het

unaniem met elkaar eens

dat uit de consclusies van

het rapport lering getrok-

ken moest worden voor

de toekomst. Overigens

bleek uit de discussie tus-

sen wethouder en com-
missieleden dat er al veel

in werking is gezet om de

gesignaleerde problemen

op te lossen. De opmerkin-

gen over de waterhuishou-

ding kunnen volgens een

meerderheid van de com-
messie voor een belangrijk

deel herleid worden uit

het gegeven dat de afwa-

teringscapaciteit vanuit

Zandvoort naar Haarlem
sterk uitgebreid moet wor-

den om nog grotere pro-

blemen te voorkomen.

Ookaan het bestemmings-

plan voor het strand wordt
gewerkt. Het plan zal bo-

vendien, na goedkeuring

door de raad, pas in 2008
in werking kunnen treden.

Parkeergarage

Een ander agendapunt
vormde de plannen voor

een parkeergarage in het

Louis Davidscarré. De

commissie kreeg een uit-

eenzetting door onder-

zoeksbureau Goudappel

Coffeng, dat de tot nu toe

voorliggende plannen aan

een herwaardering had

onderworpen. Opvallend

was dat het aantal par-

keerplaatsen van 806, zo-

als eerder genoemd in een

presentatie in januari van

dit jaar door een dubbel-

telling door Goudasppel
en Coffeng, was terugge-

bracht tot 463. Uit de dis-

cussie werd duidelijk dat

de gemeentelijke project-

groep Louis Davidscarré

denkt aan iets meer dan

500 ondergrondse par-

keerplaatsen.

ZorgContact heeft de kennis

in huis voor dit specialisme.

Zorgstraat

Hogendoorn is al weervele ja-

ren betrokken bij ZorgContact

en dat heeft een aantal zeer

belangrijke zaken opgeleverd.

Eén van de belangrijkste is de

onlangs geopende Zorgstraat,

in een vleugel van het Huis in

de Duinen. Dit medische cen-

trum 'in een notendop' is toe-

gankelijk voor iedere inwoner

van Zandvoort, dus niet alleen

voor de bewoners van het

Huis in de Duinen. Ook hier is

weer een duidelijke gedachte

die er aan ten grondslag ligt.

Hogendoorn en zijn medebe-

stuurderszijn van mening dat

in principe geen Zandvoorter

buiten Zandvoort hoeft te

gaan om medische hulp te

krijgen, tenzij het een groot

probleem is zoals bijvoor-

beeld bij opname in een kli-

niek of ziekenhuis. Het begon

met een dependance van het

Spaarne Ziekenhuis en nu

heeft dat zijn voortzetting

gekregen in de Zorgstraat.

Hier zijn allerlei medische

specialisaties bijeengebracht

zoals een psycholoog, een

ergotherapeut, een fysiothe-

rapeut een logopedist en een

huisartsenpost. Het voordeel

daarvan is dat de patiënt di-

rect hulp kan krijgen en niet

is aangewezen op zorgaan-

bieders buiten Zandvoort.

Wooncentra
Hogendoorn is onlangs met

twee collega's naar Dijon ge-

weest. Daar hebben zij een

experiment kunnen bekijken

dat hun bijzondere aandacht

heeft. In een nieuw gebouwd
wooncomplex zijn jongeren

en bejaarden door elkaar

gehuisvest. Dit geeft hier

en daar wel enkele wrijving,

maar over het algemeen gaat

dat goed. Hogendoorn: "Wat

daar gebeurt willen wij in

principe ook. Integreren van

ouderen en jongeren. Vooral

psychogeriatrische patiënten

zijn gebaad bij zoveel mo-

gelijk 'reuring' om ze heen.

Ze fleuren dan helemaal op.

Ook zal de sociale controle

groot zijn. Jongeren kunnen

bejaarden bijstaan en heb-

ben dan direct misschien wel

een oppas voor de kleintjes.

Het mes kanb dus aan twee

kanten snijden." Onlangs

heeft Hogendoorn wethou-

der Gert Toonen uitgenodigd

voor overleg. Samen met de

gemeente en EMM, wil stich-

ting ZorgContact proberen

om binnen afzienbare tijd tot

een dergelijk wooncentrum

te komen.

Radio Stiphout op de Grote Krocht

Radio Stiphout heeft na negentien jaar de Thorbeckestraat

verruild voor de Grote Krocht 34-36. De oude winkel werd

veel te klein voor wat de broers Owen en Jürgen Stiphout

voor de komende jaren voor ogen hadden. Toen de Rabo

Bank kleiner ging, kwam voor hun een mooie stek vrij in één

van de belangrijkste winkelstraten van Zandvoort.

De nieuwe winkel heeft bij-

na een dubbele oppervlakte

vergeleken met de oude.

Maar liefst 160 m 2
staat in-

gericht met allerlei huishui-

delijke apparaten, video- en

audioapparatuur en vooral

opvallend is de ruime pre-

sentatie van het witgoed.

U hoeft nu niet meer naar

Haarlem, want nu kunt u

deze aankopen in de schit-

terende zaak van de firma

Stiphout doen!



Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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~.t^ K*neAng(ï Qrm-i*.yvnH TiL-TÜ
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Bloemen
Kleurenje

Najaarsbeplanting

&
Violen

va n Sto I bergweg 1 Tel. 57 1 70 93

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jflflr Uw Specialist

Sloten &n inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienat

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 IS

Monlag* w%ens Foute Keurmerk Ve*g Wonen

P H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

ju.* J H^Tr^Gj "rt I JJ '13 >"^H

HiJb--rl—ktoin jJIi iIh
Lwn-crj -bvwAr^qhi^fil»r^cTt

Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

plaatsen van Zandkorrels komen op grond var

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

in

6 "'

10UC zonder

Te efoc n

LA FtfNTANtL-LA
pizzeria ristorance iraliano

direzione:

AlfredoCaramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Boudewijn's Visservice
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lunch & diner 1 m
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Behang- en Nieuw!

schildersbedrijf Borduurservice De

Arnold Nijkamp Jutter : wij borduren

Tel/Fax 571 31 72 tekst, logo's etc op

Mobiel 06-54264259 textiel. Ook leuk als

Voor al uw kado! Kijk snel op

behang-, wit- en www.de-jutter.nl of

schilderswerk- bel 06-27187004.

zaamheden (ook per stuk)

Te koop: Barmedewerker(ster)
Hoekbank. Bloemstof gezocht, vanaf 21 jaar.

en rotan stoel. T.e.a.b. Café in Zandvoort,

06-40137336 06-15024230.

QOOOOGQ
Beeldig Zandvoort

beeldhouwwerk: Springende meisjes, 1964

Materiaal: Brons

Sokkel: natuursteen

Plaats: Plantsoen Kromboomsveld

Beeldhouwster: Nel Klaassen (1906-1988)

, iyo
' \

door Nel Kerkman

Er staan veel beelden in de

plantsoenen en open ruim-

tes van Zandvoort. Vooral in

de jaren zestig zijn er ette-

lijke beeldhouwwerken aan-

gekocht. De initiatiefnemer

voor deze massale aanschaf

was destijds gemeentese-

cretaris W.M.B. Bosman. De

kunst financierde men uit de

begrotingspost 'gemeente-

lijke verfraaiingfonds'.

Vandalisme

Eén van de beelden die door

de gemeente zijn gekocht

is het bronzen beeld van de

Zandvoortse kunstenares

Nel Klaassen. Het kunstwerk

was door haar ontworpen

om het van meerdere zij-

den te bewonderen. De ge-

meente koos een goede plek

uit en plaatste het beeld-

houwwerk in het plantsoen,

hoek Kostverlorenstraat/

Julianaweg. Door vandalisme

is het beeld tot twee keer toe

van zijn sokkel getild. De be-

schadigingen waren dusda-

nig dat de kunstenares aan

de gemeente voorstelde om
de sculptuur te verplaatsen

naar de binnentuin van het

voormalig Cultureel Centrum.

Er kwam geen akkoord en

Nel Klaassen besloot aan

Koningin Juliana, waar ze

goede connecties mee had,

een brief te schrijven om
te bemiddelen. Uiteindelijk

werd het bronzen beeld in

1981 in het trappenhuis van

het Raadhuis geplaatst. Tot

6 oktober jl. heeft het beeld

daar altijd gestaan. Op ver-

zoek van een kunstlievende

inwoonster is het bronzen

beeld herplaatst in het plant-

Provincie richt Erfgoedhuis op

Bij ontspanning hoort een ruim aanbod van kunst en cultuur.

De provincie Noord-Holland is er alles aan gelegen dat iede-

re inwoner van de provincie "een prettig leven kan leiden".

Daarom moet alles wat met kunst en cultuur van doen heeft

door een nog op te richten 'Erfgoedhuis' ruimere bekendheid

krijgen.

door Ton Timmermans

De provincie Noord-Holland

ontwikkelt ideeën, steunt

projecten, stimuleert samen-

werking van organisaties om
ervoor te zorgen dat iedere

inwoner van Noord-Holland

een prettig leven kan leiden.

Omdat daar ook kunst encul-

tuur bij hoort, zet de provincie

zich daar ook voor in. Immers,

beeldend kunstenaars zijn bij

uitstek bedreven in creatief

denken. En dat leidt weer tot

vernieuwende oplossingen,

zo redeneert de Provincie.

Kunst en cultuur in de pro-

vincie moeten toegankelijk

zijn voor iedereen. Daarom

hebben Gedeputeerde Staten

(GS) van Noord-Holland on-

langs besloten een zoge-

heten 'Erfgoedhuis Noord-

Holland' op te richten. Het is

bedoeld om de bekendheid

en het publieksbereik van het

cultureel erfgoed in de pro-

vincie te vergroten. Het col-

soen, hoek Kromboomsveld/

AJ.v.d. Moolenstraat. Het

fraaie beeldje is terug waar-

voor het uiteindelijk ontwor-

pen is. De springende meisjes

zijn weer van alle kanten te

bewonderen.

Nel Klaassen

Beeldhouwster Nel Klaassen

woonde vanaf 1952 met haar

echtgenoot Jaap Bouhuijs in

het huis met de mooie mo-

zaikmuur aan de Boulevard

Paulus Loot. Klaassen heeft

zich niet alleen gespeciali-

seerd in beelden, ze ontwierp

ook scheepsinterieurs van

de Holland-Amerika Lijn en

Rotterdamse Llyod. Daarnaast

maakte ze keramiek, gobe-

lins en mozaïeken. Op 26 ja-

rige leeftijd won ze de'Prix de

Rome' voor monumentale en

versierende beeldhouwkunst.

lege van GS stelt Provinciale

Staten voor om ruim €1 mil-

joen als extra investerings-

impuls voor de oprichting

van een Erfgoedhuis beschik-

baar te stellen. Bij de oprich-

ting van het Erfgoedhuis

zijn betrokken de stichting

Stelling van Amsterdam, de

stichting Kunst en Cultuur

Noord-Holland en uiteraard

de provincie Noord-Holland.

In de cultuurnota 2005-2008

'Cultuur verbindt' van de pro-

vincie is al geconstateerd dat

cultuur en cultuurhistorie

voor veel inwoners en be-

zoekers van Noord-Holland

onvoldoende toegankelijk

is. Cultureel erfgoed is een

wezenlijk onderdeel van de

identiteit van Noord-Holland

en moet daarvoor behouden

blijven en door een breed

publiek worden gezien en ge-

waardeerd.

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 12 oktober 2006

Laatste gereformeerde kerkdienst

zeer indrukwekkend
Na 90 jaar is de Paaskaars voorgoed gedoofd. Deze hande-

ling werd verricht door de preses van de kerkenraad in de

gereformeerde kerk aan de Julianaweg. De laatste dienst op

8 oktober was er een met gemengde gevoelens. Een kleine

groep van trouwe en actieve kerkgangers heeft jarenlang

geprobeerd om het bestaan van de kerk te redden, maar on-

danks hun inzet is de kerkdeur tenslotte definitief gesloten.

uiteindelijk zal zijn of worden.

Er is nog geen sprake van dat

de kerk zal worden afgebro-

ken. Wel wil de kerkenraad

het gebouw een goede plek

geven in de Zandvoortse sa-

menleving.

Feestelijk

Met een perfecte muzi-

kale medewerking van het

Zandvoorts Dames Vocaal

Ensemble onder leiding van

F.Gest en onder geweldige

orgelklanken van de diverse

gastorganisten, kreeg de

dienst een feestelijk tintje.

Vooral toen een van de spre-

kers, René Kamperman, op

humoristische wijze vertelde

over zijn jeugd als kosters-

zoon. "Wonen naast de kerk

was heel bijzonder. Als geen

ander weet ik de verborgen

plekken in de kerk en ook het

duin achter de kerk was voor

het gezin heel bijzonder. Mijn

vader was, denk ik, de eer-

ste ecologische koster van

Nederland." Daarna kwam
het symbolische moment van

het doven van de Paasvlam.

Zou deze ooit nog worden

aangestoken?

Na afloop van de dienst kre-

gen alle aanwezigen het

goed verzorgde herinnerings-

boek 90 jaar gereformeerde

kerk aangeboden. Het boek

beschrijft de veelbewogen

geschiedenis van mensen

aan de kust, in een kerk aan

door Nel Kerkman

Nog nooit was de gerefor-

meerde kerk in de laatste pe-

riode zo goed gevuld. Zelfs de

zij beuk van de kerk was tot aan

de Calvijnzaal bezet. Van de

Zandvoortse gemeente waren

op uitnodigingde wethouders

WilfredTates (locoburgemees-

ter) en Gert Toonen aanwezig.

Tevens waren de protestantse

en katholieke kerk vertegen-

woordigd en ook oud-kerk-

leden en oud-predikanten wa-

ren in groten getale bij deze

speciale dienst van heinde en

verre naar Zandvoort geko-

men. Alles was, op een kleine

technische stoorzender na,

perfect geregeld.

De toekomst
De ouderling van dienst de

heer P. Hoogervorst, tevens

preses kerkenraad, verwel-

komdealleaanwezigen en be-

treurde het dat dr. Van de Vate

(1991-1999) door zijn ziekte

niet de dienst kon voorgaan.

De voorgangers van deze in-

getogen dienst waren prof.

dr. E. Brinkman (1983-1987)

en de laatste parttime pre-

dikant ds. J. Tiersma (2003-

2006). Beiden memoreerde:

"Maakt u zich niet bezorgd

om de dag van morgen want

de dag van morgen zal zijn

eigen zorgen hebben." Zeer

wijze woorden, omdat de

gereformeerde gemeente

niet weet hoe de toekomst

de kust.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen
van deze week

geen zandvoortpas? pagina

vl-a-ai Hp-a-z . mr - -.rml-.m-- -

Donderdag 12 okt. t/m woensdag 18 okt.

Tamme konijnenbout
Heel kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

IM1M1MM1MMI
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

.atued- *4cudv

Haltestraat 46 Tel: 573 70 4
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen

5% korting!

Onze nieuwe collectie

SIA is weer binnen!
Alles voor in en om het huis

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

in de maand oktober:

Bu oogmeting
GRATIS KALENDER!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Fïve
Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

lr.ili.ijn.u- Mr] yw
ïfteclilllriltn AintfvooilF'ji

Ih'ji! si cp IxnLif S*«i korting
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bij fcwflhlng van uw vakantJ«l

Ansen tow Zoen»™* L P*ï-houdttrT
Vrnnq naar 30 warm•*!

Gratn Krocht Z1 - DZ3S712MD

^toerkoop.nl s&

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
kcrrrmm

Koene Qeaninq Service KL'Ü

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen. Mt%

Haltestraat 30- Zandvoort ^mV
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Huur
3 new releases
Voor € 10,00
wij zijn elke dag open

van 13.00-21.00

FOTO MENNO GORTER
1 fmmiij Én f*i jlÉÉi MÉMtUhfÉI *rt*iïiÉ*i

Gratis
Een wegwerpcamera! i?«

voor
Z.V. -Pashouders

die een
wegwerpca mera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

rrmnÉia tftn a*wti*j «nW B H int

www.fotomenjnogorter.nl

Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13

2042 L5 Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl
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20% korling op port rat-

en qazirtsreportage
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Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

'{/(M/Vouamp
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij permanente wenkbrauwen

Zeestraat 56 06-54640714

yüy.
Bij jo fceer

een diner,

Sr* • f-, ik gratis

Jut "i1 overnachting in

*. üuiin.r^ * Hotel Danzee

A . — ^*Jf voor Zandvoort

T^^^T1 Pashouders.

^7>e . /lachende

iiciiliockciihn

Bij kinderpannenkoek

jv.v gratis cadeautje

£
r

4 voor pashouders

Strandweg 1

Tel: (Ozï) f7? 87 40

ff J.t
EETCAFÉ

De Heeren

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

0AGMEHU?,-
hei §k$ wijn

Ma - wo - do - en vrijdag

met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

Te licht?

Ondergewicht?

V^mjÊy Gratis lichaams-en
^9* f̂. voedingsanalyse

voor pashouders.

Adèle's gewichtspraktijk

023-5737267 / 06222491 00

Brederodestraat 26a / www.pureherbal.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Zeespiegel

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle kronen
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

&TROMP
r,«qiS tiüCMl 1-1 MMPVOQM

Bij aankoop van

€5,- BELGISCHE KAAS
nu GRATIS

flesje BELGISCH BIER

a^ BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Wintercollectie is binnen!

10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45

Zandvoort

023 571 27 05

-ft.V'w*-4ï

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

Op vertoon van

de ZandvoortPas:

10% korting op

Russell Athletic joggingpak

Ook voor kids!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

^m w Restaurant
Dubrovnik

! Gratis kop koffie

UJ voorZandvoortPas
fcrMiiMÏ- •

I houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00

(ma. en di. gesloten)

IJzerhandel Zantvoort
f*t é*M W irn** t**4

Swaluëïtraat 7

Biüon Acryl kit wit 30min :ii«mi

Bison Siliconenkit San anjitti

wil of transparant
met ZandvoortPas

vanaf 6 stuks
40% korting!!!

MZaNUYCHpHT

2042 KA Zandvoort

%'

023-57 124U

G reeven
x

j
Makelaardij o.g
io% korting voor

ZandvoortPashouders opf een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

HJïT'iirtljl

ïnntoMii

Raadhuisplein

Maand oktober op

vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

keuze

1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Qafu Ö/u^p

Voor Zandvoortpashouders

:

10 cent korting op elk drankje!

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876

VwelcJïervice in Reizen

Cornelis 5legars&traat 4,

Zardvoart, t: 023 5732694
Grldl nirl in c««ibin«tlr mi1 jndara ac l-ii.

DICHTBIJ VÜOft VER WEG'
WWW, H E ISBUREAUKVSA.HL

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

De Oude Halt

Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Aanbieding voor

ZandvoortPas houders

Snackactie

Bamischijf of Nasischijf € 1,-

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraa

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzakei

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Krc

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vri

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 02} S74°74°

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328-162

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 5

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud: j

De Bode woon accessoires - ierkstraat

Comfort Zonwering - Zeestrc at

G reeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van StoIbergweg

Ed Onel Home Decoration - (Irote Krocht

Plaids en Pillows - 023 ;yi 30 84

Spolders BV Loodgieters - Vc Itastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

Jzerhandel Zantvoort - Swal uéstraat



taf* Oflrl&lisfl

Heinekeri*

Café Oomstee

ledere dag
geopend!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Iedere eerste zaterdag van de maand

Live muziek

Cuthuiiplcin 10

2042 JM ZandTOorl

J/7

Tel. 02,1-5714638

Fm. 023-5731454

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Zaterdag 1 % oktober

u€t d&s TOhJ op iamj bord/.

Vert& Palendter plekke gerookt ttv dl&

verkoop per tfuhvarv 18.00 - 22.00 vu

trv let op: Rokerij& Tapperij
A öp&/v vanaf l^.QQ uur!

O.UvJ^
C&A *Al

(^ café ££*"
f

'de]Qmstrae\'

Voor de
Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort

zoeken wij een:

• fulltime bedieningsmedewerk(st)er
Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:

Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden

Postbus 269

2040 AG Zandvoort

of: kennemer@hetbosch.com

Tevens zoeken wij een:

• parttime afwasmedewerk(st)er
Vanaf 16 jaar

Telefonische reacties via tel. 5713189
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Oktober Voordeelmenu

€ 15,00

ALLEEN AFHALEN*

(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Si Tjap Kai

(Kipblokjes met tauzie saus)

* 3 Stokjes kipsaté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

i A N v o o ft T

'T Lokaal aan de Haltestraat 32

2007 wordt een

mooi wijnjaar

voor 't Lokaal!

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

3
TT

33

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

30 Jaar Holland Casino Zandvoort

1 Oktober jongsleden was het dertig jaar geleden dat het eer-

ste legale casino in Nederland zijn deuren opende. Het was niet

geheel toevallig dat die eerste vestiging in Zandvoort stond.

Wat wel toevallig is; de huidige directeur van Holland Casino

Zandvoort, Peter Michalides, komt uit onze woonplaats. Hij

mocht dan ook voor jarige spelen en deed dat met verve.

Door Kroniekschrijver

Zoals het eenjarige betaamd,

deelde Michalides een hele-

boel cadeautjes uit. Allereerst

nodigde hij maar liefst 1800

mensen uit om de verjaar-

dagvan 'zijn' casino te vieren.

Ten tweede had hij, uiteraard

samen met de hele organisa-

tie, een geweldig feest voor

ogen. De feesttent die aan

het casino was gebouwd, was

decor van een geweldige sho-

wavond met bekende arties-

ten.

verkiezing en uitgever van

deze krant, Peter Kok, in ge-

animeerd gesprek. Toen uw
kroniekschrijver echter dich-

terbij kwam, verstomde de

conversatie en werd er over

koetjes en kalfjes gesproken.

Nadat ik hun beide eega's

geprobeerd had uit te horen,

ben ik maar niet verder gaan

vissen. Het wordt uiteindelijk

vanzelf bekend gemaakt wie

de Zandvoorter van 2006
wordt.

Veel Bekende Zandvoorters

waren op het 'feestje' afgeko-

men. Zo zagen wij de nieuwe

voorzitter van de jury die

de Zandvoorter van het jaar

moet gaan aanwijzen, Ben

Zonneveld, in gesprek met

de initiatiefnemer van die

Ook Ferry Verbruggen

was met zijn char-

mante partner aan-

wezig. De man van

de 'mega-markten'

was de laatste we-

ken zeer druk om
vooral het centrum

van Zandvoort aantrekkelijk

te maken voor het racepu-

bliek van de Ai GR Uiteraard

deed hij dat niet alleen. Mede
geholpen door een enthou-

siaste Ivo Lemmens en diens

misschien nog meer enthou-

siaste zusje Lana, kwam dat

allemaal goed in orde!

Eg Poster, het aimabele raads-

lid en voorzitter van (waar is

hij eigenlijk niet voorzitter

van geweest) ZFM, was lang

in gesprek met de nieuwe

programmaleidster van de

omroep, Lenna van den Haak.

Zij was de stuwende kracht

achter het zeer goed gewaar-

deerde project 'Ai Radio': drie

dagen live radio rondom de

AiGPvanuit het NH Hoteles.

Ook politiek Zandvoort was

vertegenwoordigd, onder

meerdoorraadslidJokeDraijer

en bijzonder commissielid

Cor van Koningsbruggen.

De feesttent was ook de plek

voor een paar bijzondere

(oud) politieke ontmoetin-

voorschijn gerold en werden

de kaarsjes aangestoken. Tot

slot had hij ook nog een ver-

rassing in petto. Hij annon-

ceerde de hoofdact van de

avond: Karin Bloemen! Zij

had een zeer grappige act in-

gestudeerd waarin zij allerlei

taalgrappen had verborgen.

Het meest aansprekend voor

is. Een andere BZ'er, eigenlijk de gasten waren echter de

een BN'er, John Kraaijkamp persiflages die zij van BN'ers

jr., dwaalde eveneens door de maakte.

feesttent. Veel te vroeg was het feest

afgelopen maar ik ben er

Peter Michalides had een

uiterst vrolijke verjaardags-

speech voorbereid. Nadat hij

zijn medebestuurders op de

'catwalk' had uitgenodigd,

werd de verjaardagstaart te-

van overtuigd dat Peter

Michalides wel weer ergens

anders een mogelijkheid zal

vinden voor een feest.

Holland Casino: van harte ge-

feliciteerd!

gen. Zo zag ik de oud-wet-

houders Hans Hogendoorn

en Han van Leeuwen, de hui-

dige interim burgemeester

van Bennebroek, samen met

de Zandvoortse gemeente-

secretaris Harry Coerts een

glas uitstekende wijn keu-

ren. Hans is nog heel erg

druk bezig met de stichting

ZorgContact waar hij voorzit-

ter van de Raad van Toezicht

éJ



HMW

Zondag

08.00 Countrytrack (H)

io.oo ZFMJazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Pits & Paddock

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 ZieFilMbijZFM

19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

17.00 Decultuurvan het eten

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

2i.oo TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag

18.00 Tracks & Facts

20.00 BREED

22.00 De Hoop

23.00 Eb & Vloed

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 ClubZFM

21.00 BREED (H)

23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziekvoornamelijk uit dejaren

60, 70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

ledere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00

uur'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

My super
ex-girlfriend

Iemand dumpen is niet

altijd even makkelijk,

maar het kan soms ook

e rg gevaarlijk zij n.Matt

Saunders (Luke Wilson)

denkt dat hij eindelijk

zijn droomvrouw heeft

gevonden in de mooie

Jenny Johnson (Uma
Th urman), die toeval lig

ook de superheld G-Girl

blijkt te zijn. Wanneer
Jenny/ G-Girl nogal

bezitterig blijkt te zijn

wil Matt het lievervoor

gezien houden. Maar
hoe maak je het uit

met een vrouw die kan

vliegen, auto's op kan

tillen en gaten in staal

kan branden in de hoe-

danigheid van G-Girl.

De verlaten Jenny/

G-Girl is vastberaden

om Matt 's leven in een

hel te veranderen. Hoe
zal dit aflopen voor

Matt?

UW REIS MET KVSA
DAT IS GEREGELD...

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA. Bij de voorberei-

dingen iï het maken van keuzes soms mcreilijk. De ervaren specialisten van

Rflisfyr^] u KVSA biedpn u (fe helpende hand bij zgeken en bpeken van liw reiïj

2üwel ïakelïjk al$, privé. Zö makkelijk heeft u nog nooit geboekt. En de moeilijke

keuzes? Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen,

zelfs die over uw vervoer...

RBlBBÜREAU/KVSA DICHTBIJ VOOR 'VER WEG'-—
* WWW.REISBUREAUKVSA.NI_
Sloemendoai Haarlem - I Jm u iden - Zandvoort

ftr r#fi

Fi lm p rog ramm n

12 t/m IK oktober
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TRAM
21 mrt. - 2oapr.

Eind deze week mag je iemand

heel graag, maar je ziet tegelijk

zijn of haar beperkingen. Juist

daarom is de band tussen jullie

zo gezond! Neem beslissingen

met uw gevoel, ga daarna verder

met uwverstand.

\t STIER

** 21 apr. - 20 mei

Er bestaat veel onrust in je. Niets

lijkt nog zeker te zijn. Probeer

daar met improvisatie doorheen

te komen en verzet je niet te veel

tegen onontkoombare veran-

deringen. Veel mensen zullen je

anadacht eisen deze week.

Tweelingen

21 mei - 20 juni

Stel beslissingen liever uit, hier-

door zul je verwarring voorko-

men en zal het steeds gunstiger

uit gaan zien voor je. Je stelt je

erg strijdlustig op: is het doel de

moeite van al die strijd en slacht-

offers wel waard?

rtjfc Kreeft

^J' 21 juni- 22 juli

Je begint deze week met een moe

gevoel, maar omdat er zoveel po-

sitieve en inspirerende mensen

om je heen zijn knapje snel weer

op. In een bepaalde relatie zul je

iets afstand moeten gaan ne-

men.

jT*t- Leeuw
vt 21 juli - 22aug.

Je moet erg hard werken om
bepaalde zaken af te krijgen.

Daardoor loop je de risico steken

te laten vallen. Zorg in elk geval

voor veiligheid in je omgeving.

Binnenkort ben je wel héél erg

populair bij sommige mensen.

B Maagd
23aug. - 22 sept.

Je hebt het erg druk met afspra-

ken en vergaderingen, maar je

combineert het zakelijke handig

met ontspannende uitjes. Deze

week is het niet de tijd om over-

eenstemming te krijgen met an-

dere. Probeer het een andere keer.

4% Weegschaal

^^ 23 sept.- 22okt.

Je begint de week zwaarmoedig,

maar al snel zal het wat vrolij-

ker worden. Je puzzelt heel erg

met jezelf, weliswaar zal deze

week daar verandering in ko-

men, maar pas op dat je jezelf

niet verliest.

m Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Je bent wat gespannen. Er ge-

beurt ook zoveel tegelijk! Daarom

is het goed om binnenkort wat

vrije dagen in te plannen. Ga er

even tussenuit om te ontstres-

sen. Harde en noodzakelijke be-

slissingen moeten niet uit de

weg worden gegaan!

J( Boogschutter TÉ^

23 nov. - 21 dec .

Je maakt deze week met pijn in je

hart een einde aan een langdu-

rige relatie. Dat kan een intieme

relatie, een vriendschap of een

zakelijk contact zijn. Je probeert

tevergeefs het onmogelijke mo-

gelijkte maken.

\fc* Steenbok
W* 22 dec. - 20 jan.

Je bent wat stilletjes en mijmert

over gecompliceerde zaken. Je

weet je geen raad met verande-

ringen die zich deze weke zullen

voordoen. Ze lijken onontkoom-

baar én niet beïnvloedbaar. Pas

op met je goedgelovigheid.

Waterman
21 jan.-igfeb.

Het zit allemaal ingewikkeld in

elkaar. Aan de ene kant is er spra-

ke van toenadering tussen jou en

de ander, tegelijkertijd heb je ook

je voors en (vooral) tegens. Het

heeft gewoon een beetje tijd en

vertrouwen van jouw kant nodig.

M Vissen

2ofeb. -20 mrt.

Deze week staat in het teken van

jouw toekomst: je ziet precies

waar je mogelijkheden liggen.

Smeed je plannen voor het te

laat is. Misschien is het een goed

idee om aan een nieuwe studie

te beginnen of een wereldreis te

maken?!

DE TIEN
Tien must-have artikelen

onder de tien euro: wie wil

dat nou niet!

1 Wimperkruller

Hema €1,95

2 Silk Finish Conditioner

Dermalogica 60 ml

€ 6,60

3 Watershine Wetlook

Lipstick 102 Pink

Diamonds

Maybelline €9,99

4 Badolie 'van ontspan-

nend tot activerend'

(per vijf st.)

Kneipp €8,99

5 Volume Extend

Waterproof Mascara

Rimmel London €9,99

6 Borstel met echt haar

Etos € 6,75

7 Lift+Capsules Direct

Effect (met vita-

minecomplex)

Diadermine €3,99

8 Boots Mediteranean

Almond Olive &
PistachioCreamy

Body Scrub

Etos €8,99

9 'Rice Milken Cherry

Blossom' Foaming

Showergel

Rituals Zensation € 6,90

10 FormingWax
Keune €8,75

WetenWeek in De Cruquius!

Museum De Cruquius organiseert dit jaar in samenwerking

met Stichting Meerwaarde tal van activiteiten tijdens de na-

tionale WetenWeek. Deze week duurt van 18 t/m 25 oktober.

Musea, bedrijven, instellingen en onderzoeksorganisaties in

Nederland openen dan hun deuren en laten het publiek ken-

nismaken met wetenschap en techniek.

man. In de WetenWeek kan

je meedoen aan tal van acti-

viteiten rondom het werk van

j* Cruquius.

Museumtuin is weertuin

In 1705 is Cruquius als eerste

begonnen met het bijhou-

den van een meteorologi-

sche meetreeks. Tijdens de

WetenWeek is de museum-
tuin va nMuseum De Cruquius

omgebouwd tot een heuse

weertuin! Je kunt zelf, onder

deskundige begeleiding, me-

Het thema van dit jaar is:

'Gebruik je energie'. Iets wat

Nicolaus Cruquius, naar

wie het stoomgemaal De

Cruquius is vernoemd, zeker

deed. Museum De Cruquius

heeft tot 1 november een ten-

toonstelling over het leven en

werk van deze eigenaardige

tingen doen aan het weer. 18

t/m 25 oktober van io.oo tot

ij.oo uur, in het weekend van

n.00 tot ij.oo uur.

Maak je eigen weerstation

Het leven van Cruquius stond

geheel in hetteken van 'meten

is weten'. Dankzij hem hebben

we als enige ter wereld een

ononderbroken meteorologi-

sche meetreeks van wel drie

eeuwen! Bij 'Maak je eigen

weerstation' kan je van simpe-

le dingen een instrument ma-

ken waarmee je het weer kunt

meten; zoals een barometer

of een regen meter. Zaterdag

21 en zondag 22 oktober tussen

i2.oo tot 16.00 uur

Stoompracticum
Ook tijdens deze WetenWeek
kan je aanschuiven aan het

stoompracticum. Ontdek de

kracht van stoom in het groot-

ste stoomgemaal van de we-

reld! Met water en vuur maak
je stoom. Experimenteer met

een modelstoommachine en

zet diverse werktuigjes aan

het werk. Zaterdag 27 en zon-

dag 22 oktober tussen n.00

totió.oo uur

Informatie

De WetenWeek is echt een

evenement voor jongeren.

Daarom krijgen zij een kor-

ting van 25% op de normale

toegangsprijzen: jongeren

en kinderen (> 5 jaar) betalen

dan € 1,50. Voor deelname

aan het practicum 'Maak je

eigen weerstation' en het

'Stoompracticum' in het

weekend van 21 en 22 oktober

geldt een toeslag van € 1,00.

Kijk voor meer informatie op

www.museumdecruquius.nl

Museum De Cruquius,

Cruquiusdijk 27, Cruquius.

Zonnige kerst

Costa Rica? Backpacken?

Nee, doe maar een lekker

luxe hotel met het liefst

een jacuzzi, roomservice

en een kingsize bed. Bij het

idee dat ik met twee broe-

ken en drie shirtjes een

maand lang moet doen

word ik naar. Nog erger

lijkt mij het dat je nooit

echt zeker bent van schoon

wate r e n som s twee of d rie

dagen niet kan douchen.

Ik ken Steph al een aardig

tijdje. We zijn bijna even

oud, hebben veel dezelfde

interesses, maar over back-

packen zouden we nog wel

een avondje kunnen dis-

cussiëren denk ik zo maar.

De luxe die zij vindt in de

'vrijheid van het rugzakrei-

zen'... voor ik die zou vinden

ben ik denk ik vier keer de

wereld rond geweest.

Misschien begint het jul-

lie al een beetje duide-

lijk te worden: onder de

column van vorige week
heeft de eindredactie van

de Zandvoortse Courant de

verkeerde naam gezet.

Foutje! Het is dus Steph die

in de koude wintermaan-

den de zon tegemoet gaat,

met rugzak welteverstaan.

Ik doe het anders deze win-

ter. Kerst vier ik wel in de

zon maar lekker bij mijn

vader op Bali. Het hotel is

al geregeld, alleen de ja-

cuzzi ontbreekt. Maar oké,

daar kom ik wel overheen.

Mijn rugzak laat ik natuur-

lijk thuis (heb ik er wel een

dan?), in plaats daarvan

mag mijn Samsonite kof-

fer mee. Past lekker veel in!

Toch wil ik nog wel even

benadrukken dat ik er wel

respect voor heb wat Steph

doet. Helemaal alleen met

kerst, niemand hebben om
op terug te vallen als je je

belabberd voelt. Het grote

avontuur tegemoet. You

go girl! Mijn gedachte over

het grote avontuur is al-

leen iets anders denk ik.

McU/

£>



Vrijehuizenmarkt

'Uw fKnomiljSii mrii^ifjh Woningaanbod Zandvoort

Marisstraat 12 Zandvoort

(onder
voo'

.vbehoud) • Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

• Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op steen-

worp afstand van strand, zee en duinen en op
loopafstand van het centrum;

• Alle appartementen beschikken over een eigen

woonkamer met zit/eetgedeelte, een slaap-

kamer met 2-persoonsbed, een keuken, een
eigen doucheruimte en toilet en een TV;

• Appartementen op de 1ste en 2e etage

hebben zowel duin- als zeezicht;

• Fraai aangelegde voortuin op het oosten en
diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

• Een woning die per direct te aanvaarden is!

• Woonoppervlakte: ca. 120 m 2
,

perceelgrootte ca. 171 m 2
, inhoud ca. 275 m 3

.

Dr. CA. Gerkestraat 19zw Zandvoort

Vraagprijs:

€ 189.000,-

• Sfeervolle, uitstekend onderhouden 4-kamer
benedenwoning met voortuin en riante,

besloten achtertuin!

• Gesitueerd aan de rand van het centrum van

Zandvoort en op steenworp afstand van de duinen;

• Entree, royale hal, zonnige L-vormige woonka-
mer met aangrenzende eetkamer en openslaan-

de deuren naar de tuin, moderne open keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, luxe bad-

kamer voorzien van ligbad met jetstream, sepa-

rate doucheruimte en modern wastafelmeubel,

2 slaapkamers;
• Fraaie voortuin van ca. 38 m 2

, gelegen op het

oosten en besloten achtertuin van ca. 67 m2 op
het westen met achterom;

• Een uitstekend onderhouden woning die in 1998

grotendeels is gerenoveerd en zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m 2
, perceelgrootte ca.

21 1 m 2
, inhoud ca. 190 m3

.

Stationsplein 17-16 Zandvoort

• Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het

kleinschalige appartementencomplex
"La Mer", op slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op
loopafstand van winkels, openbaar vervoer

en het centrum van Zandvoort;
• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.

telefooninstallatie en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige
woon kamer met toegang tot balkon, nette

open Keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, badkamer voorzien van doucheruimte en
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-

zicht over de "Stationsbuurt" en zicht op zee.

• Woonoppervlakte: ca. 65 m 2
, inhoud ca. 185 m 3

.

k.k.

Brederodestraat 8C Zandvoort

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer

appartement met garage en ruim balkon!

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995

gerealiseerde appartementencomplex
"Brederode";

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart" van Zandvoort, op loopafstand van strand,

zee, duinen en centrum;
• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living

met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar

balkon, luxe open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,

separate douchecabine, en wastafel,

2 slaapkamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;

• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte: ca. 100 m 2
,

inhoud ca. 220 m 3
.

Witte Veld 2 Zandvoor

Vraagprijs:

€ 239.000,- k.k.

• Fraai 3-kamer hoekappartement met
2 slaapkamers en ruim balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste verdieping van het

in 1998 gebouwde, uitstekend onderhouden
"Residence Delphi", direct tegenover het

station van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over

entreebeveiliging d.m.v. videofoon-installatie

en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, royale L-vormige

living met schuifpui naar balkon, moderne
open keuken, moderne badkamer met ligbad,

separate douchecabine en wastafelmeubel,

2 ruime slaapkamers;
• Royaal van opzet en uitstekend onderhouden:

een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 90 m 2
,

inhoud ca. 215 m3
.

Diaconiehuisstraat 38-4 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 189.000,-

• Starters opgelet: leuke 2-kamer maisonnette
met balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste en tweede verdieping

van een kleinschalig appartementencomplex
(4 appartementen totaal), in een autoluwe
straat aan de rand van het centrum van
Zandvoort;

• Entree via trappenhuis, hal, royale L-vormige

living (50 m 2
) met open haard en toegang tot

balkon, eenvoudige, nette open keuken met
bar, eenvoudige badkamer met doucheruimte
en toilet, 1 ruime slaapkamer met vide en
wastafel;

• Een woning met een speelse indeling en
verrassende details;

• Een rustige woonplek temidden van het

levendige centrum van Zandvoort!
• Woonoppervlakte: ca. 75 m 2

,

inhoud ca. 175 m3
.

• Dé leukste courtage van Nederland *;

•No Cure, No Pay;

•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

•Enorme database met kopers;

•Gratis waardebepaling van uw woning;

•Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversluiten;

•Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

Vijfenvijftig plus
~)or Ton Timmermans

Alleen op de wereld, klassieker van toen

Wie heeft niet een traan weggepinkt? Huiveren bij het lezen

van zoveel leed en ellende. Te vondeling gelegd worden en een

leven vol spanningen avontuur. De belevenissen van Remi en

Vitalis, geschapen door geestelijk vader Hector Malot, heeft

heel wat ouderen van nu in haar ban gehad. Een stukje nos-

talgie...

"Ik begreep, dat we
verdwaald waren.

Vreselijk! Verdwaald in

'n stikdonkere, koude

nacht." Alleen op de

Wereld is een verhaal

van de achtjarige

Remi, een vondeling.

Uit armoe verkopen

zijn stiefouders hem
aan de voorbijtrek-

kende straatmuzikant

Vitalis. Samen meteen

troepje dieren trekken

zij vervolgens het land

door.

Ondermeer het gedresseerde

aapje heeft een tot de verbeel-

ding sprekende naam van Joli-

Coeur. Voorts zijn er de drie

honden signor Capi, signor

Zerbino en signora Dolce.

Vitalis leert de kleine Remi

niet alleen lezen en schrijven

maar ook muzieknoten le-

zen, zodat hij kan leren harp

p- d.wei«M

Alleen

te spelen. Na vele spannende

avonturen overlijdt Vitalis

tijdens een sneeuwstorm

en worden Zerbino en Dolce

door de wolven verscheurd.

Het aapje Joli-Coeur wordt

hierdoor ernstig ziek en ook

hij gaat dood. Bijna doodge-

vroren wordt de jongen Remi

gevonden door de eenvoudige

tuinman vader Acquin. Vader

Acquin heeft 4 kinderen, de

jongens Alex en Benjamin en

de meisjes Martha en Lize. Lize

is de jongste en is stom, zij kan

wel horen maar niet praten.

Ook Capi, de zwarte

poedel, mag in het

tuindershuis wonen.

Dan slaat het noodlot

opnieuw toe. Na mee-

slepende omzwervin-

gen, waarbij menig

lezer een traan zal

hebben weggepinkt,

blijkt vriend Arthur

zijn broer te zijn en

mevrouwMilligan zijn

werkelijke moeder. Nu

krijgen ze een heerlijk

leven met elkaar. Later

blijkt vader Acquin

zijn échte vader te

zijn, Mattia wordt

een beroemd vio-

list en trouwt Remi met Lize.

Samen hebben ze een zoon,

Mattia genaamd, waarvoor

moeder Barberin mag zorgen.

Ook Capi is er nog. Het boek

Alleen op de wereld' is nog

steeds in de boekhandel ver-

krijgbaar en zal bij menigeen

prettige jeugdherinneringen

oproepen.

Project SuperOma helpt eenzame ouderen
Een steuntje in de rug. Zeker nu op de zorgverlening wordt

beknibbeld is een helpende hand van de commercie welkom.

Een Brits bedrijf dat verfrissende mixdrankjes verkoopt start

samen met het Fonds Ouderenhulp het project SuperOma.

Van extra geld dat de verkoop van de 'smoothies' oplevert

worden kerstdiners voor ouderen georganiseerd.

Ook dit jaar regelt het

Nationaal FondsOuderenhulp

weer kerstdiners voor eenza-

me of minder kapitaalkrach-

tige ouderen. Het bedrijf

Innocent gaat Ouderenhulp

helpen om het geld bij el-

kaar te krijgen, door middel

van een project genaamd
'SuperOma'. In december

worden alle smoothie-flesjes

bij de Coffee Company en de

Bijenkorf voorzien van gebrei-

de mutsjes. Elke verkochte ge-

mutste smoothie is goed voor

€ 0,50.

Het Nationaal FondsOuderen-

hulp en Innocent roepen alle

oma's én niet-oma's op om
mee te helpen breien, om
zoveel mogelijk smoothies

te kunnen voorzien van de

mutsjes. Bewoners en mede-

werkers van verzorgingshuis

Vreeswijk in Nieuwegein

gaan als eerste verzorgings-

huis massaal met elkaar aan

de slag met het breien van de

mutsjes. Andere verzorgings-

huizen worden opgeroepen

om hun voorbeeld te volgen.

Er zijn in Nederland een mil-

joen ouderen die zich af en

toe eenzaam voelen. Een vijf-

devan hen brengt de kerstda-

gen alleen door. Speciaal voor

hen organiseert Ouderenhulp

samen met Van der Valk de

kerstdiners die verspreid over

het hele land gehouden wor-

den. De 10.000 mutsjes die

Innocent wil verkopen zijn

goed voor 400 kerstdiners.

De brei-actie is overgewaaid

uit Engeland, de thuisbasis

van Innocent. In 2005 breiden

Engelse breisters ruim 80.000

mutsjes bij elkaar, dit jaar lij-

ken het er 120.000 te worden.

De mutsjes moeten de warm-
te uitstralen die bij Kerstmis

hoort. Voor een doorgewin-

terde breierzal een standaard

muts van 28 steken en 15

naalden een kwestie van een

paar minuten zijn. Innocent

is niet alleen op zoek naar

zoveel mogelijk mutsjes, cre-

ativiteit wordt ook beloond.

Elke week looft Innocent een

prijs uit voor de 'Muts van de

week'. Het patroon is te zien

op www.innocentdrinks.nl.
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Zandvoortse ANBO verzorgt

weer een dagtrip

Weten waar Abraham de mosterd haalt. Het oude fabriekje is uit-

gebreid tot een werkend museum met de originele, oude molens.

De 'Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek' ligt in het dromerige

Hanzestadje aan de IJssel. De Zandvoortse afdeling van de oude-

renbond ANBO organiseert binnenkort voor haar leden een dag-

trip naar het museum.

In de 17de eeuw was mos-

terd een normaal, alledaags

artikel. Op iedere eettafel

hoorde een pot te staan voor

het kruiden van gerechten. In

het museumfabriekje vullen

de apparaten van vroeger de

potjesvan nu. Aanschouwelijk

wordt aan bezoekers verteld

hoe in vroeger tijden thuis

mosterd werd gemaakt. Ook

komt er nu eindelijk ant-

woord op de vraag waarom
er in de Middeleeuwen zoveel

mosterd gegeten werd.

"Zeker is", aldus de muse-

umdirectie, "dat iedere be-

zoeker met veel smakelijke

ideeën terug naar huis gaat."

Op aanschouwelijke wijze

maakt iedereen kennis met

een typisch Oudhollands

ambacht. Want dat het ma-

ken van mosterd een heel

oud handwerk is, bewijst het

Doesburgs Register uit 1457.

Later kreeg de zaak de offici-

ële naam van 'Doesburgsche

Stoommosterdfabriek'. In

de jaren zeventig werd het

museum uitgebreid met het

restaurant 'De Mosterdhove'

en later ook'De Gildehof', een

gezellig pleintje met ateliers

en ambachtelijke winkel-

tjes. Om echt goed wakker

te worden begint de dag in

Doesburg met een kop koffie

in 'De Mosterdhoeve'. Anbo-

leden die graag mee willen,

dienen zich voor a.s. zondag

15 oktober aan te meldemtel.

5715164.

Internetgebruik ouderen

groeit onstuimig

Vandaag is de computer niet meer weg te denken. In korte

tijd heeft de PC de hele wereld veranderd; met name internet

is een onmisbaar deel van ons leven geworden. Aanvankelijk

ging vooral de jeugd met het fenomeen aan de haal. Nu ont-

dekken steeds meer ouderen de ongekende mogelijkheden

van de digitale snelweg.

Huishoudens waarvan de

kostwinner boven 55 jaar is,

maken steeds vaker gebruik

van een PC en van internet.

Dit blijkt uit de ICTConsumer

Monitor, een onderzoek

van Heliview Research on-

der 1.700 huishoudens in

Nederland.

In de eerste helft van 2005

gebruikte nog minder dan

de helft van de 'oudere' huis-

houdens een PC thuis. Iets

meer dan een derde van deze

huishoudens maakte gebruik

van de mogelijkheden van

internet. Een jaar later heeft

circa tweederde van de huis-

houdens met een kostwinner

boven 55 jaar een PC.

Vandaag de dag wordt ook

door 55Plussers druk gebruik

gemaakt van internet. Onder

meer door websites die zich

speciaal op ouderen rich-

ten is internet een tweede,

boeiende wereld geworden.

Zie het onstuimig groeiende

succes van 50PlusNet.nl en

Seniorweb.nl. Er zijn wel en-

kele verschillen te zien in

gebruiksdoeleinden van het

internet tussen oudere huis-

houdens en jon ge re huishou-

dens. De ouderen gebruiken

internet relatief vaker voor

het opvragen voor informa-

tie en ook vaker voor thuis-

bankieren. Het Net biedt een

scala aan mogelijkheden

waaronder e-mailen met

(klein)kinderen en het 'ont-

moeten' van leeftijdgenoten

onder ouderen erg populair

is.

Bron: Heliview



Circuit P&rk
ndvoort

World Cup of Motorsport
•*

Hartelijk dank!
Mede namens de A1 GP organisatie, de teams en de coureurs

bedankt Circuit Park Zandvoort alle Zandvoorters, de Zandvoortse

ondernemers, de Gemeente, de Politie, de Brandweer en alle andere

betrokkenen voor hun spontane en enthousiaste medewerking aan

een fantastisch Oranje gekleurd Raceweekend!

Hans Ernst

Directeur Circuit Park Zandvoort
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Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (conta nt) toe en geef deze

af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de

Zandvoortse Courant bankrekening nummer

61.5769.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld

daarbij duidelijk uw naam en adres.

Éwm
Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt

die, tezamen met de 'ZandvoortPas

Big Shopper' boodschappentas, binnen

5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor

een Zandkorrel, kunt u op een door u

gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel

(mini-advertentie) plaatsen.

Home cinema uit slechts twe-e zichtbare luidsprekers,

nu «ri nog grotere belevenis voor oog en oor

Net B0SE
!

32-1 DVD horow entertainment-systeem

KOLflNA»' -Sa*--" Jffi,

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

De sensatie ran Irane ümma
De betewwits vtfi een 'tn*' itiujiekuir.voeing

VrrlonpprijvfS95,-
ecii

n» rjr.>jEn»*(ik H?$| **«

FttdutT-tr-tlB top :'fU'-lt;t\*

JHttTI/H V&CfTtttfkH tbëtt

At'.H ttki ttftk*

Grgltb«rriH&

ÏÏHÏU-ZöflriKHt

W.0B-SJ3ÏH9 Radio Stiphout

De bouw van Zandvoort

(deel 1 van 2)

Heden ten dage is de gemeente bezig om onze woonplaats

'op te kalefateren'. In 1938 echter was men druk bezig om

datgene dat nu een facelift krijgt of heeft gekregen, op te

bouwen. De Zandvoortsche Badcourant van woensdag 13

juli 1938 heeft een schitterend en heel trots verhaal van

de redactie over de uitbreidingen en geneugten van Zand-

voort vlak voor de oorlog. Natuurlijk weten we nu dat een

groot gedeelte van het Zandvoort van die tijd in de oorlog

is gesloopt. Het geeft echter wel een beeld van de Zand-

voortse instelling: trots! Omdat het verslag nogal groot is

zullen wij het in twee gedeelten splitsen. Deze week het

eerste gedeelte, het tweede zal volgende week gepubli-

ceerd worden.

De gemeente Zandvoort,

die een snel groeiende be-

volking van ongeveer 9300
inwoners (per 1 Januari

1938) telt, doch met haar

gemeentelijke organisa-

tie ingesteld moet zijn op

een zomerbevolking van

15.000 a 20.000 zielen en

op drukke Zondagen vaak

meer dan 100.000 bezoe-

kers aanschouwt, hegeen

haar uiteraard voor allerlei

eigenaardige problemen

stelt, bestaat uit het dorp

Zandvoort, van waaruit

de Zandvoortschelaan, als

een in den regel aan één

kant met villaatjes en land-

huisjes bebouwde laan,

die zich door het breede

duinlandschap slingert, en

die aan weerszijden een

betegeld rijwielpad (dat

tot Amsterdam doorloopt)

heeft, benevens wandelpa-

den, leidt naar Bentveld, dat

voor een gedeelte ooktot

de gemeente Zandvoort

behoort.

Bentveld

In het Bentveldsche ge-

deelte bevinden zich in de

eerste plaats de knus in het

looververscholen landhuis-

jes langs den Bentveldweg,

voorts eenige zaken (win-

kels, garages e.d.) bij de

Zandvoortsche laan, doch

naast het pompstation der

gemeentelijke duinwaterlei-

ding mondt op deze laan uit

het zoogenaamde straten-

plan "Van Hattum", dat, gren-

zende aan het Naaldenveld

en de duinen, bestemd is

voor villa- en landhuisjeswijk.

Hoewel sedert een paar ja-

ren aangelegd, staan er reeds

een zich geregeld uitbreidend

aantal landhuizen aan de

wegen, die onder de deskun-

dige leidingvan Ir. H.T.Zwiers,

architect B.N.A., te Haarlem,

met medewerking van een

tuinarchitect, zoo zijn aange-

legd, dat het 'bestaande ge-

boomte zooveel mogelijk be-

houden is gebleven, hetgeen

aan het park een bijzondere

aantrekkelijkheid geeft. Naar

onze meening liggen de niet

al te groote vriendelijke land-

huisjes er in dat gedeelte zeer

gelukkig en woont men er in-

derdaad buiten. Aerdenhout

en het aangrenzende

Bentveldsche gedeelte van

de gemeente Bloemendaal

zijn geheel anders van type.

Daar zijn het lange, forsche

lanen met groote villa's, die

aaneengerijd toch weer een

soort straat vormen. In het

stratenplan "Van Hattum"

heerscht een zekere landelijke

intimiteit en liggen de land-

huisjes losjes uitgestrooid

tusschen loof- en naaldhout.

Verschillende architecten

doen hun best het huis zoo

Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bid 075S7

goed mogelijk aan die om-

geving te laten aanpassen.

Wie vlak bij den grooten ver-

keersweg toch rustig buiten

wil wonen, temidden van

dennengeur en getemperde

zeelucht, in een alleraardigst

gelegen buitenwijk,

waar de eischen der aesthe-

tica zijn in acht genomen en

waartoch door de gematigde

grondprijzen en bouweischen

plaats is voor betrekkelijk

goedkoope landhuizen en vil-

la's, hij wende zijn schreden

eens naar het Bentveldsche

gedeelte der gemeente

Zandvoort en zal niet worden

teleurgesteld.

De halte "Bentveld" der

N.Z. H.T.M, (tien minutentram-

dienst op Haarlem, twintig

minutendienst op Zandvoort

en Amsterdam, met vele ex-

tra diensten in den zomer) is

dichtbij, evenals het zaken-

gedeelte van Bentveld. Geen

wonder, dat wij hierte maken

kregen met een welkome,

zeer aantrekkelijke forensen-

wijk, die toekomst heeft.

Villapark Kostverloren

Aan den oostkant ligt te-

gen het oudere dorp aan het

villapark Kostverloren, dat

geleidelijk wordt bebouwd

met veelal dubbele huizen

en zeer gunstig is gelegen

binnen den gordel van de

Kostverlorenstraat, die bij

de tramhalte uitmondt op

de Zandvoortschelaan (weg

naar Haarlem). In het ver-

lengde van deze laan ligt de

Haarlemmerstraat, die naar

het centrum voert, terwijl

evenwijdig daaraan langs

den duinkant een nieuwe

straat is volgebouwd: de

Dr. Gerkestraat, waaraan

o.m. het groote gebouwen-

complex van de Stichting

's Zomers Buiten prachtig

is gelegen. Ook deze straat

komt bij de zooeven be-

doelde tramhalte op de

Zandvoortschelaan uit.

Vergissen wij ons niet, dan

zal zich in de toekomst

bezuiden die halte een vil-

lapark ontwikkelen, temid-

den van een fraai gelegen

duinlandschap. Het in

bewerking zijnde uitbrei-

dingsplan der gemeente

zal binnen niet al te langen

tijd trouwens het volledige

ontwikkelingsschema der

gemeente wel openbaren.

Volgende week deel 2!

Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bid 02240

Vraag nu mcfndariwnlrjbt. &



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 41 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 3 okto-

ber en de verdere in week 40 door het college geno-

men besluiten zijn 10 oktober vastgesteld. De beslui-

tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Integrale commissie Planning en Control en

Raadszaken

De Integrale commissie Planning en Control en

Raadszaken vergadert op 17 en 18 oktober vanaf 20.00

uur in de raadzaal. De deuren gaan om 1930 uur open.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein.

Op de agenda van 17 oktober staat:

- opening

- vaststelling agenda

- besluitenlijst commissie Planning en Control van

20 september20o6

- begroting Paswerk 2007

- Programbegroting 2007

Op de agenda van 18 oktober staat:

- Programbegroting 2007 -vervolg

- rondvraag

- sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

De Programbegroting 2007 vindt u op

www.zandvoort.nl >Bestuur > Beleid > Begroting.

Integrale commissie Raadszaken

De Commissie Integrale commissie Raadszaken ver-

gadert op 19 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal.

De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u

aan het Raadhuisplein.

Op de agenda staat:

- opening

- vaststellen agenda

- besluitenlijst commissie Raadszaken van 19

september 2006

- heroverweging Ruimtelijk Functioneel

Plan Middenboulevard

- Louis Davidscarré - parkeervoorzieningen

- rondvraag

- sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Voordelig aanschaffen van zonne-

energieapparatuur

Gemeente Zandvoort promoot de actie Zonnewinst

2006. Inwoners van Zandvoort kunnen met een sub-

sidie van €500,- en €1500,- respectievelijk een zonne-

boiler of een zonnepaneel aanschaffen. Interesse? Ga

op 14 oktober naar de energiemarkt in het gemeente-

huis van Bloemendaal. Nog nooit was zonne-energie

zó voordelig! Checkwww.zandvoort.nl

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort,

- Poststraat 1, verwijderen Eternit wandbekleding,

ingekomen 3 oktober 2006, 2006-165S.

- Oosterparkstraat 19, uitbreiden woning, ingekomen

4 oktober 2006, 2006-166LV.

- Kerkstraat 10a, ondersplitsen in appartementsrech-

ten, ingekomen 22 september 2006, 20o6-i68Sp.

- Ir.G.Friedhoffplein 15, uitbreiden terras ivm Ai races,

ingekomen 04 oktober 2006, 2006-169A.

Bentveld,

- Ebbingeweg 7, uitbreiden woning, ingekomen 04

oktober 2006, 2006-167RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstelling WRO artikel ig.2

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van

artikehg.2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-

stelling teverlenen voor het:

- verbouwen van twee panden tot een eengezinswo-

ning en twee appartementen op het perceel

Dr.J.G.Mezgerstraat 44-46 en Dr.Smitstraat 5 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-144RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 13 okto-

ber 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale

Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van deterinzageliggingkan een

Gemeente Zandvoort

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

- Tolweg 23,1 conifeer, verleend 12 oktober 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-

wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-

staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbankte

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende wer-

king 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 derge-

lijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van

een verzoek om voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 -16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Basketbal

Lions heren winnaar na pittige wedstrijd

De heren basketballers hebben zondag in een pittige thuis-

wedstrijd Deba uit De Rijp met 65-55 verlagen. Vooral in het

laatste kwart kwamen er veel emoties naar boven.

Niels Crabbendam in gevecht om de bal

Onze plaatsgenoten begonnen

nerveus aan de'klus Derba'.Met

name aanvallend liet Lions in

het eerste kwart het een en an-

der liggen (10-15). He t. tweede

kwart ging een stuk beter. Door

een sterke verdediging en een

gevarieerdeaanval met eenaan-

tal rake afstandsschoten, liepen

de gastheren uit naar een 29-24

voorsprong bij rust.

Ook het derde en vierde kwart

bleven de Lions heren op voor-

sprong. Het vierde kwart te-

Golf

'Ryder Cup' voor derde maal

naar team Zandvoort

Zandvoort heeft op zondag 8 oktober 2006 voor de derde keer

beslag weten te leggen op de prestigieuze Rydercup: de wed-

strijd tussen de beste golfers van Zandvoort en die van 'De rest

van de wereld'. Op het zonnige Duintjesveld overhandigde

wethouder voor Sport Gert Toonen met gepaste trots de zilve-

ren bokaal aan

de teamcaptain

van Zandvoort:

Peter Logmans.

Logmans: "Het

eerste jaar heb-

ben we ze ver-

pletterd, het

tweede jaar

hebben we ze

gewurgd, maar
dit jaar hebben

we ze van ons

slaan." Daarmee gaf hij een

sportief compliment aan

zijn opponent Chris Jansen,

de teamcaptain van 'De rest

van de wereld'. En terecht,

want zijn team schoot uit

de startblokken. Na 5 flights

bedroeg de voorsprong van

'De rest van de wereld' op

Zandvoort maar liefst 4

tegen o. Maar toen sloeg

Zandvoort toe, flight na

Peter Logmans neemt Rydercup in ontvangst

af moeten flight werd gewonnen. En

zo stond het op een gege-

ven moment zelfs 18 - 12 in

het voordeel van Zandvoort.

Met een eindsprint vochten

de gasten zich terug in de

wedstrijd, en uiteindelijk

bracht de laatste flight de

beslissing: 21 1/2 tegen 18

1/2 voor Zandvoort. Dat er

heftig strijd gevoerd werd,

bleek wel uit de vele annek-

dotes na de wedstrijd.

kende zich vooral in een aantal

handtastelijkheden. Irritaties

over de leiding, Lions eigen, was

debet aan een toch nog span-

nende slotfase. Lions kon echter

op tijd orde op zaken stellen en

versloeg Derba met 65-55.

Dames
De Zandvoortse dames kregen

BC Schrobbelaar op bezoek. Al

direct bij aanvang werd duide-

lijk dat de gasten in Zandvoort

niets te zoeken hadden.

Het team van coach Johan

Beerepoot kon 'freewhee-

lend' naar de finish, die met

57-36 werd bereikt. Opvallend

waren de twee junioren die

van Beerepoot veel tijd kre-

gen. Tessa de Boer en Pauline

Zwemmer toonden dat Lions

in detoekomst nogveel mooie

momenten kan beleven.

Ruim verlies

hockeydames

DedamesvanZHChebbende
uitwedstrijd tegen Kikkers in

Nieuw Vennep met 4-1 verlo-

ren. De Zandvoortse dames
waren in de eerste helft vol-

strekt volwaardig aan hun

tegenstandsters. Beide teams

kregen een aantal goede kan-

sen, maar kwamen niet tot

scoren. Aan Zandvoortse kant

sloot de verdediging goed. Na

de pauze gaf de betere condi-

tie van de Ven ne per da mes de

doorslag. Na ruim 20 minu-

ten in de tweede helft had de

thuisclub een 3-0 voorsprong

weten op te bouwen. Aan het

einde van de wedstrijd, kort

nadat Kikkers de voorsprong

had vergroottot 4-0, wist ZHC
dooreen doelpunt van Angela

Reijenga na voorbereidend

werk van Marjolein Cielen en

Miranda Schilpzand de eer te

redden, 4-1. Komende zondag

om 12.45 uur speelt Zandvoort

op Duintjesveld de thuiswed-

strijd tegen Voorhout.

De stand:

Hisalis5-i2, FIT5-io,Saxenburg

5-10, Voorhout 5-10, Haarlem

4-9, Berkel Rodenrijs 5-9,

Magnus 5-9, Spijkenisse 5-

7, Kikkers 5-6, Tempo'34 5-3,

Zandvoort 4-0, Alkemade 5-0

Voetbal

SV Zandvoort verpletterd koploper
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-

end voetballes gegeven aan Zuid Oost Beemster (ZOB), voor de

wedstrijd nog de trotse koploper in de tweede klasse. Al bij rust

stond er een verrassende 5-0 score op het bord.

Met een straffe wind in de rug

hebben onze plaatsgenoten

met bijna bovenwerelds voet-

bal laten zien dat Zandvoort

dit jaar misschien wel tot

de titelkandidaten behoort.

Oogstrelende combinaties

werden schijnbaar moeiteloos

op de grasmat gelegd. Al in de

8e minuut was het raak. Een

voorzet van Jeffrey v.d. Broek

zeilde, gedreven door de wind

en nog net even van richting

veranderd, onhoudbaar achter

keeper Eric Slaaf. De vreugde

was nog maar nauwelijks

weggeëbd of er kon alweer

gejuicht worden. Te traag

handelen van een verdediger

van ZOB leverde Ferry Boom
een unieke kans op om einde-

lijk de ban van niet scoren te

doorbreken en die liet hij niet

voorbij gaan, 2-0.

Zandvoort rook een overwin-

ning en dat al in de 18e mi-

nuut. Goed combineren op

het middenveld, goede wis-

selwerking tussen de spitsen

en een portie goede motiva-

tie zorgde ervoordat nogvoor

rust keeper Slaaf maar liefst

5 keer naar het net moest.

Vooral het derde doelpunt

was van ongekende klasse.

Robin Castien kon op voorzet-

ten van Ivar Steen met een

schitterende kopbal de kee-

per het nakijken geven.

De tweede helft was qua spel

iets minder dan de eerste.

ZOB kwam wat meer op de

helft van onze plaatsgeno-

ten maar daar was de wind

ook inherent aan. Echter de

Zandvoortse verdediging, on-

der leidingvan een ijzersterke

Arend Regeer, hield gemakke-

lijk stand en de overwinning

kwam geen seconde in ge-

vaar. Vlak voor tijd konden de

gasten de spreekwoordelijke

eer nog redden, echter dat

was alleen interessant voor

de statistieken.

Door deze monsteroverwin-

ning nemen de spelers van

trainer Pieter Keur zeer verras-

send de eerste plaats in, in de

tweede klasse A met negen

punten uit vijf wedstrijden.

Deze plaats moeten ze wel de-

len met Wieringermeer dat in

Aalsmeer een 1-2 overwinning

in de wacht sleepte. Komende
week zal de kraker in de eerste

periode worden afgewerkt.

Zandvoort moet naar het hol

van de leeuw, Wieringermeer.

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adver-

teerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) Gemeente Zandvoort

Administratiekantoor Greeven, Makelaardij o.g.

K.Willemse IJzerhandel Zantvoort

Asian Delights K.V.S.A. Reisbureau

Autobedrijf Zandvoort

Bertram & Brood

Kippetrap

La Fontanella

Bloemsierkunst Lokaal 't

Jef& Henk Bluijs Monuta
Boudewijn's Visservice P.van Kleeff

Café Oomstee Pluspunt Boomhut

Cense en van Lingen Provincie Zuid-Holland

Circus Zandvoort Radio Stiphout

Club Nautique Trade Ard Automobielen

CNG Groep Vrijehuizenmarkt.nl

Danzee Wapen van Zandvoort

De Lamstrael Willemse Elektrotechniek

Fairy Golf Zandvoort Optiek

J

&
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DR. CA. GERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

• Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning
• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een zonnig balkon op het zuiden

• Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Gehele woning geschilderd in 2003
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

11 ÏWli

ÈÉv *
VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale 5-kamer

hoekmaisonnette met veel lichtinval

• In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage

• Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers en

een riante studio op de 3 e verdieping

• Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen

• Woonoppervlakte ca. 1 50 m 2

Vraagprijs € 349.000,-

i

I 3111 i.'n

VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

• Royale 5-kamermaison nette nabij strand en zee gelegen

• Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen
• Parkeergarage en berging in de onderbouw
• L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer

• Geheel in lichte tinten gestuukt

• Woonoppervlak ca. 135 m2

Vraagprijs: € 309.000,-

ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa

• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,

5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto's

• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te

houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m2
, inhoud ca. 645 m3

,
perceelopp. 476 m2

Vraagprijs: € 749.000,-

BURC. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT
Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de

6 e en 7 e verdieping gelegen met fantastisch uitzicht

• L-vormige living (65 m 2
), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer
• Dit penthouse beschikt over vele extra's en is absoluut

een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte ca. 230 m2

Appartement: € 625.000,-

Per garage: € 30.000,- (3 stuks)

CORTV/DLINDENSTRAAT2/8 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een

heerlijk balkon

• Gelegen op de l
e en 2" verdieping en beschikt over lift,

berging en een garage

• Dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2 (exclusief de balkons)

• Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: €224.500,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3-etages

tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland,

4 slaapkamers en een moderne badkamer.

• Design radiatoren in de woonkamer en keuken
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage

• Woonoppervlakte ca 150 m2
, inhoud ca. 450 m 3

Vraagprijs € 349.000,-
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Hester Maij: "Ik ben niet de opvolgster van Van der Heijden"

Waarnemend burgemeester Hester

Maij is niet naar Zandvoort geko-

men om burgemeester Rob van der

Heijden op te volgen. Er staat een

duidelijke afspraak met de Com-

missaris van de Koningin Harry

Borghouts en de fractievoorzitters

van de Zandvoortse gemeenteraad.

"Afspraak is dat het voor een korte

periode is", aldus Maij.

"Ik heb het vertrouwen dat

Van der Heijden terugkomt.

De afspraak is drie maanden
en misschien iets langer",vult

ze aan.Wat Ma ij opviel toen ze

de waarnemend burgemees-

ter werd, was het feit dat met

felicitaties van diverse burge-

meesters en bestuurders 'in

den lande', ook met veel lof en

respect over Van der Heijden

werd gesproken. Zij voelt zich

dan ook geëerd dat ze hem
een poosje mag vervangen.

Maij is redelijk op de hoogte

van de problemen en plannen

van Zandvoort. Binnenkort

zal zij een ronde door het

Waarnemend burgemeester Hester Maij

dorp maken en zich nog meer Maij is zeer gecharmeerd

laten informeren. Komende van snel een beslissing ne-

tijd is het toch al druk voor men: "Als alles duidelijk is,

haar want de begroting staat waarom dan verder discus-

op de vergader agenda en, sieren? Als het echter moet,

voor een burgemeester ook dan is daar natuurlijk alle

belangrijk: Sinterklaas is al ruimte voor." Zo is het voor

weer in aantocht. Wat Maij haar ook duidelijk dat er

nu exact in portefeuille gaat geen samenvoeging moet
krijgen, moet nog worden komen tussen Zandvoort

afgekaart. In ieder geval zijn en andere gemeenten in de

er zaken die standaard voor regio. Wel is zij voorstander

de burgemeester zijn, zoals van bestuurlijke samen-

Veiligheid bijvoorbeeld. werking. Als de efficiëntie

De Mannetjes

Zandvoorterweg
maanden dicht

£T
'Hadden ze deze

werkzaamheden niet

gelijktijdig met het
maken van die

rotonde kunnen doen?'

DONDERDAG 15 T/M ZATERDAG 21 OKTOBER

BORRELTIJD!
3 DAGEN TOT 20% KORTING

OP ALLE |ENEVER r VIEUX EN BEERENBURG

GALLEGALL

cnG GROERNL
flKAm:iAI. S E ft V ] C E S

daardoor gediend wordt en

er dus beter gewerkt kan

worden, is daar niets mis

mee, maar schaalvergroting

werkt volgens Maij niet, zo-

als haar ervaring is in het

Amsterdamse.

Maij: "Ik heb inhoudelijk over

geen enkel onderwerp met

Borghouts gesproken. Ik heb

daar ook geen tijd voorgehad.

Ik ben druk bezig geweest

met de vraag of ik uit de raad

van Amsterdam zou moeten

treden. Het blijkt overigens

wettelijk niet mogelijk voor

mij om daarin te kunnen blij-

ven functioneren, dus moet

ik mij daaruit terugtrekken.

Ik kan ook niet zomaar terug

als Van der Heijden over drie

maanden beslist dat hij weer

aan het werk gaat. Ik ben dan

ambteloos burger en dan zou

iemand voor mij plaats moe-

ten maken. Die persoon staat

daar natuurlijk niet om te

trappelen."

Maij is ervan overtuigd dat er

binnen de Zandvoortse raad

en bestuurders een hoop

goede mensen zitten met

het hart op de juiste plaats

en met de nodige ervaring.

Zij kan dus leiding gaan ge-

ven aan de voortgang van

Zandvoort, zei het voor een

korte periode.

Tradê Ard
WEEKAANBIEDING

Citroen Xantia ZO CTTurbo /SCT1VA

b.j. 1997, 107.400km,€3950

nu €2950

wwwtrace-afd.nl

X

s2BH"on

Geldig t/m zondag 22 oktober

• Kaasstengels4voor€2,50

• Omega moutbrood €1,25
vetzuren 3 en 6

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

X
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 -Zandvoort/
Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Op 26 oktobeT

wijkspreekuur
Nieuw Noord

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Op 10-10-2006 is ontslapen in den Here:

onze dierbare dochter, zuster,

schoonzuster en tante:

Maria Elisabeth Anna
Woltman Elpers-Steger

Wij wensen onze schoonzoon, zwager en oom
Eduard en zijn drie dochters:

Josephine, Charlotte en Francine, heel veel

sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Gemonde: I.F.M. Steger-Allard

f J.H.M.A. Steger

Zandvoort: A.J.M. Steger

Carjolijn en Madeion

Gemonde: VA.A.M. van den Boorn-Steger

G.T.E.M, van den Boorn

Celine, Arthur en Gijs

De strijd

is gestreden

Nu volgt alleen

nog vrede

Afgelopen zaterdag moesten wij afscheid nemen

van

Th.H.J.M. Engelkamp-
Cornak

weduwe van F.J.F. Engelkamp

* 06-08-1914 f 14-10-2006

J.F.A. Engelkamp

A.M.D. Heierman-Engelkamp

Marie José Heierman

George Kenter

Claudia v/d Berg-Heierman

Menno v/d Berg

Contactpersoon:

A.M.D. Heierman-Engelkamp

Oranjestraat 9zw

2042 GR Zandvoort

Geheel naar mama's wens heeft de

begrafenis in alle stilte plaatsgevonden.

Burgerlijke stand

7 OKTOBER 2006 - 13 OKTOBER 2006

Geboren:

Dyanne, dochter van: Paap, Marcel en: de Keijzer,

Cynthia

Overleden:

Floris geb. Kortooms, Aldegonda Petronella Antonia

Maria, oud 96 jaar.

ten Wolde, Anne Willem ,oud 78 jaar.

de Bruijn, Elisabeth Gertrude Maria, oud 68 jaar.

van der Mije, Hendrik An dries Maria, oud 59 jaar.

Terol, Marco, oud 41 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 22 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. H. Ap pers uit Cast ricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

1030 uur pastor IJ. Tu ij

n

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uurds.R. van den Beid uit Bilt hoven

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor Cv. Polvliet

f Colofon * Zandvoortse
COURANT

Verschijnt iedere donde rdagen wordt gratis
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Boesenkool Krantendruk B.V.
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Tel. 06 -434 297 83 Verspreiding:

Email: letty@ Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag
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Waterstanden

Club Nautique ®
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Oktober Hooc
WATER

Laag
water

Hooc
WATER

Laag
water

Hooc
WATER

Do 19 02.59 11.09 15.20 23.08 -

Vr 20 03.39 11.48 15.52 23.39 -

Za 21 04.05 12.29 16.19 23.59 H
Zo 22 04.36 13.00 16.50 - -

Ma 23 m 00.29 05.10 13.19 17.20

Di 24 - 00.58 05.32 13.38 17.50

Wo 25 ^i 01.39 06.06 14.20 18.19

Do 26 . 02.18 06.39 14.38 18.51

Prijsvraag ?? f

bij Boudewijn's Visservice

Wat is het verschil tussen

gerookte en gestoomde Makreel?

föl

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt

beloond meteen heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing

tot uiterlijk 31 oktober 2006 naar Boudewijn's Visservice,

Voltastraat 1,2041 CKte Zandvoort. Of stuur uw oplos-

sing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden!

OVZ organiseert

'netwerkborrel'

Het zomerseizoen is voorbij en de volgende uit-

daging staat voor de Zandvoortse ondernemers

voor de deur: 'hoe krijgen we in het najaar en

komende winter het winkelend publiek naar

Zandvoort?' en: 'hoe houden we de Zandvoortse

shopper in het dorp?'

Deze vraagstukken en

meer zullen op een in-

formele bijeenkomst

kunnen worden be-

sproken. Op donderdag

26 oktober organiseert

OVZ (Ondernemers

Vereniging Zandvoort)

voor de tweede maal

dit jaar een bijeen-

komst in Café Koper.

De bijeenkomst staat

bovendien in het teken

van 'Bring-a-friend'!

Het bestuur van de

OVZ vraagt iedereen

één of meerdere col-

lega ondernemers uit

te nodigen. Want al-

leen samen kunnen

we het ondernemen in

Zandvoort succesvol-

ler en winstgevender

maken.

Kortom, volop gelegen-

heid om te netwerken

en om kennis en erva-

ring met el ka ar te delen

met als doel het 'onder-

nemen in Zandvoort' te

verbeteren. Aanvang

18.00 uur, donderdag

26 oktober in Café

Koper, Kerkplein.

Commissie steunt Classic Concerts

Tijdens de begrotingsbehandeling in de integrale commissie

Planning & Control hebben de commissieleden het voorstel van

het college om stichting Classic Concerts met onmiddellijke in-

gang geen subsidie meer te geven, niet geaccepteerd.

Vooral het argument van

Fred Paap (VVD) dat een

raadsbesluit niet zomaar

door het college kan worden

teruggedraaid, zorgde er-

voor dat cultuurwethouder

Gert Toonen op andere ge-

dachten werd gebracht. Ook

vond men het onpas om een

subsidie voor komend jaar

niet te verstrekken, terwijl

wel alle contracten al gete-

kend zijn. Het zou de dood-

steek zijn voor de Kerkplein

concerten.

Het ging traag afgelopen

dinsdag. Het agenda punt dat

de begroting van Paswerk

behandelde liep al een kleine

drie kwartier uit. Ook de be-

handeling van de begroting

2007, die per programma-

puntwerd behandeld, kostte

veel tijd. Veel vragen werden

op het college afgevuurd

dat uitgebreid de tijd nam
om ze te beantwoorden. Als

dan ook nog per onderwerp

twee termijnen worden ge-

handhaafd, is het duidelijk

dat het doel van de avond bij

lange na niet werd gehaald.

Bij programmapunt 1 was de

commissie niet blij met de

aanbesteding en gunning

voor de huishoudelijke zorg,

die heeft plaatsgevonden in

het kader van de WMO. Men
vroeg zich af of er alleen

maar op de prijs was inge-

gaan of dat ook de kwaliteit

werd meegewogen. Ook wil-

de men weten waarom een

Zandvoortse stichting als

ZorgContact, die alle exper-

tise in huis heeft en die veel

Zandvoortse werknemers

in dienst heeft, niet in onze

woonplaats deze diensten

mag aanbieden. Het enige

antwoord dat de wethouder

kon geven was dat de hele

procedure bij de rechter is

en er dus nog geen inzicht is

over het vervolg.

Een uitgebreider verslag zal

volgende week in de krant

gepubliceerd worden.

Lopende aanvragen ZandvoortPas
Alle aanvragen voor een

ZandvoortPas die sinds 1 ok-

tober bij ons zijn binnenge-

komen, worden even in de

wacht gezet totdat de passen

voor 2007 klaar zijn. De ver-

wachting is dat binnen en-

kele weken de nieuwe passen

Cartoon

kunnen worden uitgeleverd.

Wij hopen op nog even ge-

duld van de betrokkenen, uit-

eindelijk zult u langer kunnen

profiteren van uw nieuwe pas.

Die is dan na me lijk tot en met

31 december 2007 geldig.

Hans van Pelt

BURGEMEESTER MAIJ

Jury Zandvoorter

van het Jaar 2006
Vorig jaar won Victor Bol de prestigieuze titel 'Zandvoorter van

het Jaar', nu zit hij in de jury van de Zandvoorter van het Jaar

verkiezingen, georganiseerd door de Zandvoortse Courant. Vic-

tor had gewonnen vanwege zijn positieve gedachten om Zand-

voort goed op de kaart te zetten, om Zandvoort leuker te ma-

ken. Wie verdient de titel Zandvoorter van het Jaar 2006? Wie

kan Victor Bol evenaren?

Column

vlnr: Ben Zonneveld (voorzitter), Victor Bol (winnaar 200;), Trudy van Toornburg,

Nel Kerkman, Ruben Badal (namens de gemeente)

Naast de winnaar van 2005 wordt gekozen, leeft het al

zitten er vier andere min of veel meer onder de mensen,

meer BZ'ers in de jury. Ben Veel nominaties zijn al aan-

Zonneveld is de voorzitter, gebracht door de inwoners

Trudy van Toornburg, on- zelf. Nu is het aan de jury om
der andere bekend van de een lijst samen te stellen. Er

Tennisclub Zandvoort en moet natuurlijk wel een se-

van de organisatie van het lectie gemaakt worden. "Ik

feestjaar Zandvoort 700, is nomineer mijn buurman,

er ook dit jaar weer bij even- omdat hij zo aardig is", houdt

als de afgevaardigde van de niet in dat die buurman iets

Zandvoortse Courant: Nel voor Zandvoort betekent.

Kerkman. Beide dames zul- En daar kijken wij als jury

len ook dit jaar weer het naar", aldus Van Toornburg.

'geregel achter de schermen' Daarnaast kijkt de jury of

voor hun rekening nemen, alles goed verloopt. "We
Omdat vanaf dit jaar de doen niet aan vriendjespo-

gemeente Zandvoort bij de litiek. Iedereen mag maar

verkiezingen is betrokken, één stem uitbrengen. Het is

neemt Ruben Badal (be- onze taak om de verkiezin-

leidsmedewerker van de ge- gen van de Zandvoorter van

meente Zandvoort) ook deel het Jaar zo eerlijk mogelijk

aan de vijfkoppige jury. te laten verlopen", aldus Van

Toornburg.

"Vorig jaar", vertelt Trudy

van Toornburg, "moesten Vanaf volgende week wor-

we nog vooral zelf met de den alle genomineerden

genomineerden komen, uitgelicht (met interview

waaruit gekozen kon wor- en foto) in de Zandvoortse

den. Dit jaar, de tweede keer Courant, zodat u een juiste

dat er op deze manier een keuze kunt maken wie deze

Zandvoorter van het Jaar eretitel verdient.

De ZandvoortPas
aanbiedingen zijn

er voor u

!

Neem uw pas mee
v_

Veranderingen
in Zandvoort

Heeft U dat nou ook?

Boodschappen doende bij de

grootgrutter ben je opeens de

weg kwijt. Alles staat plotse-

ling ergens anders. Blijkt zo.

Suiker en melk in een ander

straatje. Chips en fris; straatje

verderop. Je zoekt je wezen-

loos naar het paneermeel en

bindmiddel. Ook al verhuisd

naar een andere plek. Ik haat

dat. Net nu je alles zo goed

weet te staan wordt de inde-

ling weer veranderd. "Dat is

om de klant scherp te hou-

den", legt de chef uit. Poeh

poeh. Of je een onmondig

kind bent! "Weet U waarom

ik deze winkel kies", bits ik

boos, "omdat ik hier niet hoef

te zoeken. Daarom ga ik ook

niet naar een andere winkel.

Veranderen jullie het dan toch

niet steeds."

Weetje wie er ook een handje

van heeft? Van veranderen?

Casema. En dat is nóg erger.

Je krijgt nog wel vooraf een

vriendelijk briefje."Binnenkort

worden de netten veranderd.

Het spijt ons voor de overlast".

Jaja. En kun je zelf de netten

niet veranderen op deTV? Dan

doet de monteur van Casema

het wel. Wel tegen betaling.

Tien euro per TV. Of zoiets.

We hadden het nét allemaal

keurig geregeld. Nederland i,

2, 3,4, 5, SBS, RTVJalpa en alle

buitenlandse zenders erbij. En

ja hoor..... Per 12 oktober? Wég
zekerheid. Het hele TV net

stond op zijn kop. "Blijf er dan

ookmetjetengelsvan af", zou

mijn moeder zaliger zeggen.

Nu moest echtgenoot moei-

zaam met behulp van de ge-

bruiksaanwijzing alles weer

op orde krijgen. Gelukkig heb

ik zo'n handige man in huis.

En eventueel ook nog techni-

sche knutselaars in de fami-

lie. Mocht het ons echt niet

lukken. Apropos. Je leert wel

weer de mogelijkheden van

de TV kennen. Ik heb echter

één verzoek aan alle groot-

grutters, Kabelnet mannetjes

en andere Beter Weters: laat

alles staan zoals het is (en

was). Met dank van veel, héél

veel mensen uit Zandvoort.

Verandering is niet altijd ver-

betering.

V J
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KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O'NEILL, DIESEL,

CLAESENS G.BRO, MISS SIXTY, GUESS,
JEEP, REPLAY, G.SUS, ENERCIE,

NO-NO, DIESEL IKKS, CIMARRON

OOKMAILLOTSÜ

ZONDAG 22 OKTOBER
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met

50% tot 70% korting

Op Kinderdagverblijf

pippeioemje

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

ooit de deur uit
n^ zonder uw

andvoortPas!
tfttita

,«rn
ƒ'-*>-

Nationaal Park Zuid-Kennemerland wil

graag uw mening!

Het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland
wil graag met bezoe-

kers spreken over de

inrichting van de recre-

atiegebieden rond de

parkingangen. Omdat
deze zgn. 'recreatie-

zones' komend voor-

jaar verder uitgewerkt

worden, wil men graag

horen wat u er aantrek-

kelijk vindt, nu en in de

toekomst. Hiervoor

wordt op i november
een interactieve avond

voor bezoekers van het

Nationaal Park geor-

ganiseerd, met diverse

workshops en een in-

formatiemarkt.

Programma:

iq.oo uur

Ontvangst in Duincen-

trum de Zandwaaier met

koffie en thee.

iq.30 uur

Welkom en inleiding

door mevrouw F.G.van

Diepen-Oost, voorzitter

Overlegorgaan Nationaal

Park Zuid-Kennemerland.

iq.45 uur

Workshops over inrich-

ting recreatiezones.

21.00 uur

Informatiemarkt: u kunt

met deskundigen van

het park praten over ac-

tuele onderwerpen.

21.30 uur

Gezamenlijke evaluatie.

22.00 uur

Afsluiting door me-

vrouw F. van Diepen.

Geïnteresseerden zijn

van harte welkom
om deze bezoekers-

avond bij te wonen.

Aanmelden kan via

email: m.boots@ivn.nl

(vóór 23 oktober), o.v.v.

uw naam, adres en tele-

foonnummer.

Voorvragen kunt u bel-

len metde medewerkers

van het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland, tel.

0251 - 653 819.

Het Zondagmiddag podiUm klezmer, Bulgaarse en

22 oktober in het Jeugdhuis

Voor het eerst dit seizoen komt het podium vanuit

Het Jeugdhuis (achter de protestantse kerk) aan

het kerkplein. Het zondagmiddagpodium brengt

deze middag Oost-Europese klanken door de groep

Lautareasca.

Lautareasca heeft

al eerder een optre-

den verzorgd voor het

Zondagmiddagpodium.

Wegens succes staan

de mannen ander-

maal op de planken in

Zandvoort. De groep be-

staat uit Ha nsWitteman

(klarinet en basklari-

net), Dominy Clements

(fluit en subcontrabas

fluit) en Johan Paap

(accordeon) en is op-

gericht rond 1990 toen

het gezelschap vooral

speelde.

De mannen staan ga-

rant voor een heer-

lijk middagje uit in

Zandvoort. Het optre-

den begint om 14.30 uur

in het Jeugdhuis achter

de protestantse kerk

(kerkplein) en de entree

bed raagt €4. Het is mo-

gelijk om alvast kaarten

te reserveren. Dit kan

per telefoon: 571 7113 of

via email: zondagmidd

agpodium@pluspuntza

ndvoort.nl

Schoenendozen actie groot succes

Binnenkort ontvangen honderdvijftig kinderen

in arme landen een versierde schoenendoos vol

schoolspullen en cadeautjes uit Zandvoort.

Kinderen brengen hun schoenendozen naar de vrijwilligers van

'Actie Kids'in de aula van de Hannie Schaft School

Voor de 'Actie Kids' arm land.

hebben de leerlingen

van vijf lagere scholen

in Zandvoort (Maria-

school, Oranje Nassau-

school, Duinroos, Nico-

laasschool en Hannie

Schaft School) een

schoenendoos versierd

en gevuld met school-

spullen en cadeautjes

voor een kind in een

De organisatie staat ga-

rant dat de schoenen-

doos bijeen kind terecht

komt. Deelname aan

'Actie Kids' (voorheen:

operatie schoenendoos)

vindt plaats op vrijwil-

lige basis. Voor de ver-

zending moet €4,50
worden bijgevoegd.

Dit jaar zijn er op de

Zandvoortste scholen

in totaal maar liefst

honderdvijftig schoe-

nendozen opgehaald.

Vanuit landelijke ver-

zamelpunten worden

de dozen naar het

land van bestemming

verscheept. Twee jaar

geleden kwamen de

Zandvoortse schoe-

nendozen in Oeganda

terecht. De video van

de reactie van de

Afrikaanse kinderen die

een schoenendoos ont-

vingen en hun enorme

blijdschap daarover,

heeft diepe indruk ge-

maakt op de leerlingen

van de Hannie Schaft

School. Deze school

spande dit jaar de kroon

met een score van ne-

gentig schoenendozen.

Meer informatie: www.
actiekids.nl

Scouting The Buffalo's On The Air

In het weekend van 21 en 22 oktober zal jong en oud

van Scoutinggroep The Buffalo's weer actief mee-

doen aan de JOTA/JOTI. Tijdens dit weekend zullen

meer dan een half miljoen Scouts vanuit binnen- en

buitenland contact met elkaar zoeken.

JOTA en JOTI zijn af-

kortingen van resp.

'Jamboree On The Air'

en 'Jamboree On The

Internet'. Door middel

van radio zoeken Scouts

vanuit de hele wereld

contact met elkaar.

Zendamateurs
De Scouts van Scouting-

groep The Buffalo's

worden begeleid door

een groep enthousiaste

zendamateurs. Tijdens

het weekend zullen de

zendamateurs de Scouts

kennis laten maken met

radiozenden. Voor het

eerst zal The Buffalo's

tijdens het weekend ook

actief zijn op Internet.

Open Dag
Belangstellenden zijn

zaterdag 21 oktober

van 14.00 tot 17.00

uur van harte welkom
om een kijkje te ko-

men nemen. Je kunt

deze middag actief

meedoen met het

programma of meer

te weten komen over

Scouting in het alge-

meen. Scoutinggroep

The Buffalo's, Jac. P.

Thijsseweg, tussen de

sportvelden en dui-

venvereniging Pleines

in. www.thebuffalos.nl

ZandvoortPas: Dineren en

kinderkleding met 10% korting

In Holland Casino Zandvoort krijgt u met een ZandvoortPas

10% korting op de dagelijkse Casinoschotel, ledere dag een

ander gerecht dat geserveerd wordt in het ambiancevolle

restaurant Circles. In de Haltestraat is al sinds jaar en dag

Bellie Ribelli gevestigd. Een zaak voor kinderkleding waareen

filosofie achter zit.

Holland Casino

Chef-kok Patrick van Tiel, ex-

Bokkendoorns, heeft veel in

zijn mars. Zijn creativiteit

kan hij volledig kwijt op het

zogenaamde Blackboard,

oftewel: Schoolbord. Daar

staan iedere 6 tot 8 weken

de mooiste gerechten op die

naast de gebruikelijke kaart

worden geserveerd. U kunt

een 3 gangen diner kiezen uit

wisselende voor-, hoofd- en

nagerechten voor de prijs van

slechts €29,50. Van Tiel kan

heel goed samenwerken met

zijn nieuwe F&B manager

Ron Beenhakker. Deze is door

Peter Michalides sinds kort

aangetrokken om de kwali-

teit van het eten en drinken

in het casino op een hoger

vlak te krijgen. De gerechten

van het 'Blackboard' worden

van 17.00 uur tot 23.00 uur

geserveerd, de gerechten van

de 'normale' kaart tot 02.00

uur. Meer informatie kunt u

krijgen via www.hollandca-

sino.nl/zandvoort.
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Belli E Ribelli

De collectie bestaat uit di-

verse grote kledingmerken,

terwijl dat aan de buitenkant

nauwelijks te zien. Wat wel te

zien is, is de stijl en de kwa-

liteit die deze kleding heeft.

Het gaat zelfs zo ver dat één

van de kleinkinderen van

koningin Beatrix, tijdens de

doop van haar broertje, ge-

kleed was in één van de mer-

ken die Belli e Ribelli verkoopt:

het Franse merk Charabia.

Uitermate smaakvolle kinder-

kleding die dat ook uitstraalt!

Bellie Ribelli is al sinds het be-

gin van de ZandvoortPas deel-

nemer. Toch vraagt men daar

aan iedere klant of die een

pas heeft. Veel mensen weten

niet dat ze ook meedoet. Belli

e Ribelli biedt de houders van

de ZandvoortPas een korting

van maar liefst 10% op het

hele assortiment, dus ook op

de zeer exclusieve merken die

daar te koop zijn!

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Burgemeester

Afgelopen weken hebben

de Zandvoortse politici tij-

dens een bijeenkomst op

het raadhuis kennis ge-

maakt met mevrouw
Hester Maij. De voormalige

Amsterdamse wethouder

vervangt burgemeester

Rob van der Heijden, die on-

langs een bypassoperartie

heeft ondergaan. Tijdens

de bijeenkomst werd dui-

delijk dat Van der Heijden,

in plaats van de door hem
gedachte drie, vijf omlei-

dingen heeft gekregen. Wie

hem sterkte wil wensen kan

bijvoorbeeld een kaartje

sturen naar zijn huisadres:

Saxenrodeweg 24, 2116 VA
Bentveld. Ook vanaf deze

plaats wensen wij onze

burgervader van harte be-

terschap.

Gerkestraat

Wie een hekel heeft aan

omrijden kan de komende

maanden zijn ofhaar ha rt op-

halen. De Zandvoortselaan

onder de bomen is tot

maart 2007 afgesloten. Het

verkeer wordt omgeleid via

de Dr. CA. Gerkestraat, waar

nu vanaf de Tolweg tot de

Zandvoortselaan in twee

richtingen gereden wordt.

Begin vorige week, toen de

afsluiting nog maar pas

een feit was, werd er nogal

geklaagd over de ontstane

situatie. In de afgelopen

dagen is er het nodige aan-

gepast. Er is nu een dubbele

doorgetrokken gele streep

aangebracht, met bij de zij-

straten een onderbrekening.

Het verkeer op de Dr. CA.

Gerkestraat kan nu ook ge-

bruik maken van de zijstra-

ten. Oppassen blijft echter

de boodschap. Voor de aan-

wonenden is het verboden

om hun auto aan de straat

te parkeren. Overigens is

het wel even wennen om
de fraaie bomenallee, die

de Zandvoortselaan was, nu

geheel ontdaan van bomen
te zien. Maar wie weet hoe

mooi het in het voorjaar zal

zijn.

Regioverkeer

Ook in de gemeente

Bloemendaalzullen de komen-

de maanden de nodige werk-

zaamheden aan de wegen

worden verricht. Afgelopen

week was het al flink omrij-

den voor wie vanuit Overveen

via Aerdenhout naar Bentveld

wilde, omdat de Duinlustweg

was afgesloten. Deze hinder-

nis wordt, zoals de borden

aangeven, na vrijdag weer op-

geven. Wel moet er rekening

mee worden gehouden dat de

Zeeweg voorlopig niet via de

Brouwerskolkweg bereikbaar

zal zijn. Bloemendaal heeft

voor de komende tijd nog

meer op stapel staan. Zoals de

Zandvoorterweg, die vanaf no-

vember 2006 tot en met maart

2007afgesloten wordt.Tijdens

de werkzaamheden wordt

verkeer richting Zandvoort

omgeleid via de Zeeweg. Het

verkeer uit Zandvoort kan wel

gebruik blijven maken van de

Zandvoorterweg. Al blijft na-

tuurlijk de afsluiting van de

Zandvoortselaan onder de bo-

men ook voor hinder zorgen.

De gemeente Bloemendaal

start deze maand een art.

19 lid 2 -procedure om de

Julianalaan in Overveen in te

richten. Levert deze procedure

geen bezwaren op dan volgt

de aanbesteding van het werk

in januari en kan de uitvoe-

ring plaatsvinden in de peri-

ode februari tot en met juni

2007 Leidt deze procedure

wel tot bezwaren dan volgt

de aanbesteding in augustus

2007 en kan de uitvoering pas

plaatsvinden in de periode ok-

tober tot en met februari. Uit

Zandvoorts oogpunt is het te

hopen dat er wat bezwaren

komen, dan blijft deze voor

Zandvoort belangrijke ver-

keersaderteminste nog open.

Genootschap
Deleden van het Ge nootschap

Oud-Zandvoort kregen afglo-

pen week het oktober - de-

cember nummer van De Klink

indebus.Hetis weer een zeer

lezenswaardig geheel gewor-

den, waarin ook actuele infor-

matie niet ontbreekt. Zo gaat

hoofdredacteur Peter B I u ijs

nog even in op de reactie

die hij kreeg op zijn artikel

over de herinrichting van

het Raadhuisplein. De kop

'Adieu Raadhuisplein' doet

nog steeds het ergste vre-

zen voor de toekomst. Laten

we met z'n allen de ontwik-

kelingen blijven volgen en

indien nodig onze stem tij-

dig laten horen.

In De Klink staat naast ar-

tikelen over onder meer de

Plesmanschool, het korfbal

in Zandvoort en een boeien-

de uiteenzetting over het ar-

chief van het Genootschap,

ook de aankondiging van

de Genootschapsavond op

vrijdag 3 november aan-

staande. Tijdens die avond

zal voorzitter Ger Cense

een lezing houden over de

'Del van het Schuitengat'.

Ook zal Cor Dra ijer weer een

compilatie vertonen van nog

nooit door het Genootschap

vertoonde filmbeelden. Wie

na de Genootschapsavond

nog meer historische hon-

ger heeft kan op dins-

dagmiddag 14 november

terecht in de bibliotheek,

waar vanaf 14.30 uur de

Bomschuiten Bouwclub

een presentatie zal geven

over deze in Zandvoort des-

tijds gebruikte vissersboot.

Overigens valt het op dat

er elke maand weer nieuwe

leden zich melden bij het

Genootschap. In De Klink, die

ook voor € 3,00 los te koop

is bij Balkende Bruna, staan

deze keer weer 28 nieuwe

leden. Ik ben benieuwd hoe-

veel er nu zijn. Misschien

horen we dat tijdens de

Genootschapsavond.

Stratenboek

In De Klink wordt ook ge-

meld dat er van de 1500

exemplaren van het straat-

namenboek dat vorig jaar

verscheen er al 1100 ver-

kocht zijn. Wie er nog één

wil hebben kan nog terecht

bij Balkenende Bruna. Met
de Sint en Kerst in aantocht

lijkt echter enige haast ge-

boden.
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BROMFIETSHOUDERS OPGELET!

Uw allerlaatste kans om uw

bromfiets te schouwen

voori november

(i.v.m. bromfietskenteken)

Lu kon Tweewielers

Kochstraat 8 • Tel. 5716504

(Wij zijn van 1 t/m 15 november met vakantie)

Kledingreparatie en stomerij

Openingstijden:

maandag t/m

zaterdag 9.00- tot

18.00 uur

Passage 12

2042 KT Zandvoort

023 5 71 52 52

06 48 23 18 67

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.

Speciaal maatwerk voor dames en heren.

1 uurs-service:
Kleine veranderingen binnen 1 uur klaar!

Acliemodellen van Volkswagen.

De Volkswagen Fox tijdelijk

voor maar € 8,995,-,

Auto Strijder Zandvoort

frndvoort Burg. v. ftipnenstfaal l rjz - ïa . 0B3 S7 ƒ Itó K
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Politiek Interview

Uschi Rietkerk wil zich inzetten

voor een beter jeugdbeleid
Uschi Rietkerk-Cubbels is een

vrouw die geboren is tussen

het bronsgroen eikenhout en

de zwarte kool: in Zuid Lim-

burg derhalve. Ze woont ech-

ter al 28 jaar in Zandvoort en

heeft zich, vooral in het be-

gin, aan moeten passen aan

voornamelijk het taalgebruik

en de snelheid daarvan. Haar

'zachte G' van het Limburgs is

zo goed als verdwenen.

Rietkerk is van huis uit super

nieuwsgierig, wil overal van

alles weten en steekt haar

neus graag in allerlei zaken.

Deze dingen waren debet

aan haar interesse voor de

Ondernemersraad (OR) van

de gemeente Haarlem, het

bedrijf waar ze werkt, nu al-

weer een slordige negen jaar

geleden. Bestuurlijke en be-

leidsmatige ervaring is dus bij

haar aanwezig, temeer omdat

ze tegenwoordig vicevoorzit-

ter van de OR is. Als GGD'er

en door haar functie in de OR
heeft ze ook met de politiek te

maken gehad.

Het was voor haar duidelijk

dat ze lid werd van de PvdA.

"Dat heeft natuurlijk ook met

vroeger te maken. Den Uyl en

Kok waren erg populair onder

de mijnwerkers in Limburg.

Het is ook een sociale partij,

dat spreekt mij heel erg aan",

gaat ze verder. En toen was

eigenlijk het hek van de dam.

Bestuurders worden nu niet

bepaald iedere dag lid van een

partij en direct werd er bij haar

aan de bel getrokken door de

lokale leiding. "Of ik niet mee
zou willen doen tijdens de ge-

meenteraadsverkiezingen en

wel op een verkiesbare plaats",

zegt Rietkerk. Dat ze niet echt

hoog genoteerd werd is haar

eigen schuld. Ze twijfelde lang

om de verantwoordelijkheid

op zich te nemen en toen haar

bes luit vast stond, was daar in-

eens Nico Stammis die alerter

reageerde. Toch heeft ze geen

spijt van die trage beslissing.

"Ik heb nu een paar jaar de

4-seizoenen in de Amsterdamse Waterleidingduinen:

herfstwandeling
Zondag 22 oktober organiseert het IVN Zuid-Kennemerland

in samenwerking met Waternet een herfstwandeling door de

Amsterdamse Waterleidingduinen, leder seizoen een stevige

wandeling met dezelfde route maar steeds is de natuur en de

wandeling fascinerend anders! Dwars door de duinen in stilte

op zoek naar verrassingen!

Dit is de laatste excursie van

dit seizoen in de serie 4-sei-

zoenenwandelingen. Tijdens

deze wandeling staat de

herfst centraal. Het duin ver-

schiet van kleur, de kilte van

de herfst hangt om ons heen

in de ochtendnevel. Het is

bronsttijd in de duinen; de

damherten laten het aan alle

kanten merken. De sporen

ervan zijn te zien in het land-

schap. De struiken in de dui-

nen zitten vol bessen; vogels

op doortrek doen zich hier te-

goed aan. En de duinen staan

vol paddestoelen! We lopen

van het dichterbegroeide bin-

nenduin naar het meer open

duingebied. Regelmatig ver-

laten we het pad en struinen

door de vrije natuur.

De groep vertrekt om 10.00

uur vanaf ingang Panneland

(Vogelenzang) en duurt 3 uur.

Aanmelden vooraf is niet no-

dig. Toegangskaart verplicht.

Deelname aan de excursie

is gratis. Informatie: Margot

Slot, 023-5276145 of op www.
ivnzk.nl.

tijd om ervaring in de politiek

op te doen, zodat ik over vier

jaar wei in de raad zou kunnen

gaan zitten", blikt ze vooruit.

Rietkerk is nu bijzonder com-

missielid en wel in de com-

missie Projecten & Thema's.

Daarin wil ze zich, samen met

anderen, inzetten voor een be-

ter jeugdbeleid. Ze is van me-

ning dat ze alles voor jongeren

kan betekenen: "Ze moeten

me wel vertrouwen en zeg-

gen wat ze willen. Ik merkte

bij 'Super Politics', afgelopen

februari in café Neuf dat er

veel leeft onder de jongeren in

Zandvoort. Gijs de Roodejerry

Kramer, Belinda Göransson en

Andor Sandbergen hebben

dat ook zo gevoeld. We zijn

na afloop dan ook bijeen ge-

komen en zijn een werkgroep

gestart. We hebben toen een

aantal momenten gecreëerd

dat jongeren welkom waren,

maar daar is weinig gebruik

van gemaakt. Dat viel mij ei-

genlijk een beetje tegen. We
hebben toen besloten om ons

in te zetten voor de leerlingen

van de groepen 7 en 8 van de

basisscholen. Ik zou ook een

Jeugdraad fantastisch vinden

maar het moet niet zo zijn dat

we ze moeten aanwijzen. Het

moet uit hun hart komen."

We zullen in de nabije toe-

komst dus nog wel het een

en ander van Uschi Rietkerk

horen.

De column van Nel Kerkman

in de 'Zandvoortse Courant'

van vorige week heeft bij mij

grote bewondering opgeroe-

pen. Bewondering voor de

nuchtere manier waarop zij

lezers van deze krant op de

hoogte stelt van de bij haar

geconstateerde ernstige ziek-

te. Zij toont zonder theatrale

effecten haar eigen kwets-

baarheid en de verwarring

die volgt na diagnose. In de

beperkte ruimte die een co-

lumn biedt ziet Nel kans om
alles op een menselijke ma-

nier te verwoorden en specu-

laties te voorkomen. Een be-

tere ambassadrice voor 'Pink

Ribbon' is bijna ondenkbaar.

Ik wens Nel en Hans heel veel

kracht om deze aanslag het

hoofd te bieden.

Karin Schut

M Weekend
weerbericht

Zandvoort
n omgeving

(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?

Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

Herfstachtig
Het wordt waarachtig herfst de komende dagen!

te veronderstellen -met de

enorme huidige voorsprong

in temperatuur- dat we dit

seizoen weer warmer uitko-

men.

De ronduit belegen en uitge-

rekte nazomervan de afgelo-

pen dagen raken we volledig

kwijt. Het solide hogedruk-

gebied, dat ons puik weer

opleverde, heeft inmiddels

de plaat gepoetst en brutale

depressies komen meer en

meer aan het bewind. Die

cyclonen lijken voor anker

te gaan in de wateren tus-

sen Ierland en Schotland. De

stroming blijft hierdoor min

of meer zuidelijk.

Leek het er vorige week nog

even op dat de temperatuur

een gevoelige veer zou laten

en men misschien wel de

winterjas uit de kast moest

halen eind deze week, inmid-

dels is het duidelijk gewor-

den dat het gewoon (zeer)

zacht blijft met op sommige

dagen kwikstanden nog eer-

der richting de twintig dan

bij de vijftien graden.

In Noord-Europa overigens

is Koning Winter nu aan zet

metsneeuwvalen matigetot

strenge vorst in de nacht. Een

weerregime waar wij alleen

nog maar van kunnen dro-

men. Het warmteoverschot

(eerste helft oktober -herfst

incluis- alweer recordzacht!)

houden we er dus gewoon

in hier. Vorig jaar hadden we
de warmste herfst van de af-

gelopen 300 jaar te pakken

en het is niet onrealistisch

Woensdag zagen we, in te-

genstelling tot maandag
en dinsdag, een dichtge-

smeerd zwerk dat nagenoeg

bezwangerd was van het

vocht. De eerste -lichte- re-

gen viel dan ook al in het

zuiden van Kennemerland.

De periode donderdag tot

en met zondag geeft zonder

meer wispelturig en tame-

lijk dynamisch weer. Naast

periodieke nattigheid zijn

er ook een aantal leuke dro-

gere momenten met zelfs de

zon op het pleit. De wind uit

zuid tot zuidwest wordt wat

onrustiger door de bank ge-

nomen. Zoals gezegd blijven

de dagtemperaturen heel

acceptabel met 16-18 gra-

den meestentijds, terwijl de

nachten met 12-13 graden

gewoon zacht zijn.

Samenvattend kunnen we
dus stellen dat we een weers-

verandering gaan meemaken,

waarbij de lome nazomer

definitief voorbij lijkt, de

neerslagimpulsen toenemen,

maar zonder dat het nu

direct guur en stormachtig

wordt.

Weerman Mare Putto

Do. Vr.

Weer ^
• ' *

>." h.'

Temperatuur

Max 18-19 17

Min 13 13

Neerslag 70% 70%

Za. Zo.

16-17 17-18

13 12

70% 60%

Wind w.z.w. 4-5 z.w. 4-6 west 4-5 west 4-5
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Voordelig winkelen in Zandvoort? Neem uw ZandvoortPas mee!
(zie pagina 12 t/m 14)

-WGöeT

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK k^urstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

1-- irvMftuGp vjrt nMW*
klvHitait

v^vrt-.iuta bedrij fzandvoort-nl

bromfietsplaten: € 21,50

Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten

Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort

Tel. 5731613 - Fax. 5736835

wikaclas@casema.nl

Z*£weiz&ry

oan 3üeejJ

Najaarsbeplanting

&
Violen

v y

van Stol bergweg 1 Tel 57 1 70 93

P. H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK
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Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

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 Pulrtic Keurmerk Veilig Wancin

haartooi iiiiirti^i > UnkMhn HttnilirlÉ > Zandywr

I JeF & Henk

Bluijs

Lei^Kzeuj!

Waar vandaan?

üis ncrtiwrliil

rfcAe*tnwt 6} JÜrH^Oört lA.-. OÏ5-?7 1i0 éO

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN
50 % korting

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36 - 2042 JG Zandvoort - Tel. 023 57 1 2 466

Stichting Strandbus

mogelijk in andere rol

De Strandbus heeft dit jaar niet zo gefunctioneerd als de

vorige twee seizoenen. Oorzaak was natuurlijk de claim die

Connexxion legde op de ritten naar het Bloemendaalse

strand. Voorzitter Han van Leeuwen van Stichting Strandbus

vindt dan ook dat zij, ondanks de verminderde service, toch een

goed product in de vorm van deTukTuk hebben neergezet.

Zuidroute

"De Strandbus is begon-

nen in het seizoen 2004 en

heeft in 2005 gereden onder

de vlag van onze stichting.

Dit seizoen mochten we
niet meer 'over de noord' rij-

den omdat Connexxion dat

had geclaimd. Foutje van de

Provincie, maar wij zaten wel

met de gevolgen. Toen bleefer

voor de Strandbus alleen zuid

over, waardoor we wisten dat

we een slecht seizoen zouden

krijgen. We waren en zijn er

nog steeds van overtuigd dat

we niet alleen noord moesten

bedienen maar dat zuid even

belangrijk is. Daarom zijn we
gewoon begonnen om zuid

te bedienen."

Noord route
Van Leeuwen vervolgt: "De

Beachliner die Connexxion in-

zet om de noord te bedienen

voldoet niet aan de eisen die

wij stellen ten aanzien van

klantvriendelijkheid. Hij stopt

te vroeg in de avond, rijdt

op de verkeerde tijden, geen

flexibiliteit, geen 'mooi weer

scenario' en dus ook geen

'slecht weer scenario'. Wat we
wel bereikt hebben is dat de

Beachliner op 'eurokaartjes'

ging rijden. Je kon voor €1,50

een kaartje kopen en had geen

strippen nodig. De hele winter

hebben wij juridisch gehan-

nes gehad met de claim van

Connexxion en hoe daar mee
om te gaan, met als resultaat

dat wij zeiden dat wij zo niet

konden werken. We zijn ech-

ter Zandvoorters genoeg om
te onderkennen dat we het

gat in zuid niet konden laten

vallen en zijn erin gespron-

gen", zegt Van Leeuwen, die

vorig jaar als voorzitter werd

aangetrokken.

TukTuk
Van Leeuwen is echter ui-

termate te spreken over de

TukTuk. Dankzij de finan-

ciële steun van zijn stich-

ting en de connecties die

de stichting heeft, is er in

Zandvoort een leuk extra

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in

een apart vakje plaatsen

Tevens door u in te vullen:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarde

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tij(

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van ir

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

'nvoorschade

ig of onjuist

ïhoud zonder

Uw Zar

Telefoo

dvoortp

n

as nr.

Ook straks in 2007 alleen maar
voordelen met uw ZandvoortPas!

(zie pagina 14)

Aangeboden: Ruim vrijstaand huurhuis te

Wassenaar, zonnig gelegen. Gevraagd:

Huurwoning in centrum Zandvoort, evt. boven-

woning. Richtprijs huur ca. € 500. Inl: 070-5111473

toeristisch iets ontstaan:

"Ze hebben een mooie pro-

motiecampagne op kunnen

zetten. Wij hebben daardoor

veel publiciteit en goodwill

gekregen. Via het provinci-

ale project Bereikbaarheid

Kust hebben wij de TukTuk

Company met kennis kun-

nen steunen en kunnen bij-

staan met de ontwikkeling

van hun concept."

Kosten

Financieel was er ook een an-

der plaatje dankzij de streek-

vervoerder. Normaal werd er

op de noord geld verdiend

en moest er op de zuid geld

bij. Nu moesten de subsidie-

pegulanten veelal ingezet

worden om de kosten van de

zuid te dekken. Van Leeuwen

is daar niet gelukkig mee:"De

bus naar de zuid heeft heel

vaak leeg gereden, ledere keer

weer kost dat een behoorlijke

hoeveelheid geld. We gaan

het volgend jaar dus anders

doen. Allereerst gaan we van

de winter proberen om voor

komend seizoen weer zowel

noord als zuid te bedienen.

Als dat niet lukt, willen wij

bereiken dat Connexxion zo-

wel noord als zuid bedient.

Als dat ook niet mogelijk is,

gaan we kijken hoe we zuid

wel zoveel mogelijk kosten-

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/ Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264259
Voor al uw behang-, wit- en

schilderswerkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6, Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Laat uw kinderen,

thuis in hun

vertrouwde omgeving,

knippen door een gedi-

plomeerd kapster.

€13 per kind t/m 11 jaar.

Bel Monique Paap :

06-33979700

Verloren:

gouden gedraaide ketting

Dierbare herinnering.

Tegen betaling

terug te bezorgen!!

Tel. 5715931

dekkend kunnen exploiteren.

Niet met een bus die leeg

rondjes rijdt maar misschien

wel een bus op afroep of een

combinatie van een minibus

en een TukTuk."

Volgend jaar

"Ik heb nog geen inzicht of

Connexxion dit jaar kosten-

dekkend naar de noord heeft

gereden. Die cijfers worden

wel binnenkort bekend als

we samen met de provincie,

de gemeente Zandvoort en

Connexxion gaan evalueren.

Onze koers is overigens altijd

geweest: goed overleg met de

provincie en speciaal met de

gemeente Zandvoort. Ik denk

overigens wel dat wanneer

Connexxion komend jaar zo-

wel de noord als de zuid gaat

bedienen, wij doorgaan met

deTukTuk. Onze rol wordt dan

alleen anders. Wij worden dan

meer consulent. Wij worden

dan de verbindingsfactor tus-

sen de ambtelijke structuur

van Connexxion met zijn wet-

en regelgeving en zijn CAO, en

de flexibiliteit van de onderne-

mer aan de andere kant. Dat

kan ook een hele dankbare

rol zijn. Ons streven is om een

brug te blijven vormen tussen

de vervoersmodaliteit aan de

ene kant en de ondernemer

aan de andere kant.

Buddy's Café Zoekt

Barmedewerker

va 25 jaar / 25 uur p/w

Bel 06-15024230

Hoera:

Papa en mama 11 jaar

getrouwd! Hartelijk

gefeliciteerd van Melissa,

Serena,Tobias en Xsara.

Heel veel kusjes en een

fijne dag morgen!

Te Koop:

1 Antiek porceleinen

Zandvoorts schaaltje,

igcm, met open rand.

Prijs : €75,00.

Tel. 5713509

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Gezocht:

goed tehuis voor een

gevonden, jonge poes.

Achtergelaten ivm emigreren.

Bel 57H752



pluspunt

Welzijnsorga" rt

voorZanfl"

Locatie Noord
Flemingstraat 180

2041 VPZandvoort
Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20
2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl

STIJLDANSEN IN ZANDVOORT (brons)

Wilt u zondagavond gezellig het weekend gezel-

lig afsluiten, dan is dat nu mogelijk door mee
te doen aan onze cursus stijldansen. Deze is

namelijk ledere zondagavond van 20.00 tot

21.30 uur. Onder begeleiding van een professi-

onele dansleraar worden de bekende ballroom

dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, Engelse

wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes

van de Samba, Rumba, Cha-cha-cha, Paso Doble

en Jive geleerd.Wanneer u nog wilt instromen

in deze gezellige cursus is dat nu nog mogelijk

door middel van een extra gratis les om 19.00

uur.Voor aanmelden of meer informatie kunt u

contact opnemen met tel: 023 - 57 1 7 1 13.

KLUSSEN VOOR VROUWEN
Heeft u altijd al in en om huis kleine klussen

zelf willen doen? Na het volgen van deze cur-

sus is dat mogelijk. Onder begeleiding van een

zeer ervaren docent leert u kleine klussen zo-

als gaatjes boren, zagen, een stekker aanzet, etc.

Ook het op de goede manier gebruiken van het

juiste gereedschap is belangrijk. U krijgt veel

handige tips. Er is nog mogelijkheid om in deze

cursus in te stromen. Wilt u meedoen, reageer

dan snel want vol is vol. De cursus is vijf lessen.

De eerst volgende les is op vrijdag 20 oktober

2006. De kosten bedragen 57 euro. U kunt zich

aanmelden op tel: 023 - 571 71 13

COMPUTER INLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar

u heeft geen computer thuis of loopt u thuis

steeds vast op de computer? Stichting Pluspunt

locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt iede-

re donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot

I 1 .30 uur de mogelijkheid om gebruik te ma-

ken van de aanwezige computers. Op deze uren

is ook een begeleidster aanwezig die u verder

kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-

gelopen bent op de computer. De computer in-

loopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als

u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag

zien wij uw komst tegemoet.

HET INLOOPPUNT
In de expositieruimte van de Openbare Biblio-

theek, Prinsesseweg 34, is 'Het Inlooppunt' elke

woensdagochtend van 1 0.00 tot 1 2.00 uur. Se-

nioren kunnen onder het genot van een (gratis)

kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten. Wie
vragen heeft kan terecht bij de ouderenadvi-

seur. De themabijeenkomsten zijn van 1 0.30 tot

I 1 .00 uur.

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00- 12.00 uur Klassieke muziek

12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren

60,70 en 80.

18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek

22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

lederede week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00

uur'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

RTV N-H
K."|| • I t" 1'JI £ JLL.4HC

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Kinderkledingverkoop

op kinderdagverblijf

Aanstaande zondag

22 oktober wordt op

Pippeloentje weer de

halfjaarlijkse kinderkle-

dingverkoop georgani-

seerd. Wat later dan de

voorgaande jaren, maar

door het mooie najaars-

weer van de afgelopen

weken heeft de winter-

kleding wat langer in de

kast mogen hangen. Nu

wordt het 's morgens

duidelijk frisser, dus tijd

om de maillots en dikke

jassen op te zoeken!

De verkoop wordt ge-

organiseerd op Kinder-

dagverblijf Pippeloentje,

Burgemeester Nawijn-

laan 101 te Zandvoort

(aan de achterkant

van het 'Huis in het

Kostverloren') en duurt

van 12.00 uur tot 16.00

uur. Er is uitsluitend

nieuwe merkkleding

van bekende populaire

merken voor minstens

de helft van de prijs

en een ruime sortering

maillots.

Ook voor tieners is er

volop keuze!

Voor meer informatie:

Relinde Adegeest

tel. 5713665 of 5717628

Filmprogramma
I y t/m 25 oktober

<Sk

Q<DOO<D<DQ
Boekrecensie

Boek: 90 jaar gereformeerd in Zandvoort

Redactie: gedenkcommissie

Drukwerk: Nederlof Repro

Verkrijgbaar bij: Bruna Balkenende, Zandvoort

Prijs: € 14,95

door Nel Kerkman

Met een knal de kerk uit

Het gedenkboek geeft een

duidelijke samenvatting van

90 jaren gereformeerde kerk

in Zandvoort. Vanaf hoofd-

stuk 1 (Het begin) tot aan

hoofdstuk 5 (Ingrijpende

veranderingen) is het boek

chronologisch ingedeeld.

Daarna komen de noodza-

kelijke bijzaken die het boek

verlevendigen en leesbaar

maken. Amusant zijn de over-

wegingen van de verschil-

lende predikanten. Vooral de

bespiegeling van Dr. G.J. van

Butselaar is zeer humoristi-

sche beschreven. "Zandvoort

had voor mij altijd een vro-

lijke klank. Zo gauw je dat

hoorde begon er een liedje

in je te zingem'we gaan naar

Zandvoort'." Een stukje verder

vertelt Van Butselaar hoe de

vrolijke klank verdwijnt in een

luide knal. De kachel in de kerk

is ontploft. Zijn overpeinzing

eindigt met: "het wachten is

nu op de volgende 'boem'; de

komst des Heren.

Maar dat zal weer

een hele vrolijke

zijn!"

Voortreffelijk

archief

Doordat het boek-

werkvoorzien is van

veel privé foto's en documen-

ten, zijn de opsommingen

van de diverse hoofdstukken

aangenaam om te lezen. Veel

voordeel heeft de commissie

bij het samenstellen van de

bundel gehad aan het voor-

treffelijke archief van de heer

P. Brune sr. Terecht eindigt de

redactie met een dankwoord

postuum aan zijn adres. In de

paragraaf 'de kosters' neemt

de tweede koster Antonia

Nijland (1928-1946) een bij-

zondere plaats in. Deze koste-

res is in het dorp beter bekend

als Tante Ton ia. De kopie van

haar brief, geschreven tijdens

haar evacuatietijd vanuit

het Friese Sint-Nicolaasga, is

uniek. Net zo uniek zijn de fo-

to's van haar en het artikel uit

het Zandvoorts Nieuwsblad

van Cees Kuijper sr. over 'zijn

collega tante Tonia'.

Ondanks een schoonheids-

foutje (de eerste 3 paragrafen

combineren niet met de aan-

gegeven bladzijden) is het ge-

denkboek een aanwinst voor

het heden en verleden van

Zandvoort. Het toont de hoog-

te- maar ook de dieptepunten

van de gereformeerde kerk.

Het boekwerk is met veel

liefde en vereende krachten

gemaakt. De gedenkboek-

commissie kan trots zijn op

het eindresultaat.

Classic Concerts:

een reis door de muziek
Classic Concerts had het aangekondigd als 'Gevarieerd piano-

concert'. Het werd een reis door de muziek. Composities van

Schubert tot Cershwin trokken voorbij aan de bezoekers van

het maandelijkse Kerkplein concert. Afgelopen zaterdag kon

weer een vaste kern genieten van 'klinkend' vakmanschap.

recensie door Ton Timmermans elkaarsamen.

Kristalhelder, als verfrissende

dauwdruppels. Soepel en

puur beheerste haar loep-

zuivere stem het concert.

Onder begeleiding van pi-

anist Jeroen Snijder komen

de zangkwaliteiten van mez-

zosopraan Monique van der

Hoeven volop naar voren.

Beide muzikanten bewijzen

van grote klasse te zijn en

spelen op virtuoze wijze met

"Wij willen u meenemen voor

een muzikale reis." ledere

keer lichtte Jeroen Snijder

het komende zangstuk op

schilderachtige manier toe

voordat hij plaatsnam ach-

ter de vleugel. "Het volgende

muziekstuk speelt zich af in

een romantische tuin." De

toelichting maakt de zang-

stukken toegankelijker en

voor de toehoorders gaat

het stuk nog meer leven. In

de verschillende composities

weet het muzikale duo de

juiste snaar waardig en over-

tuigend te raken. Met haar

geoefende stem maakt Van

der Hoeven vaardig gebruik

van de schitterende akoes-

tiek in het kerkgebouw. Door

haar steeds wisselende ge-

zichtsuitdrukking wordt haar

zang verdiept, krijgt het een

dimensie extra.

Naast haar werkzaamheden

als zangeres, studeert Van der

Hoeven momenteel in Londen

nog verder bij mezzosopraan

Theresa Goble. Pianist Jeroen

Snijder werd vanaf 14-jarige

leeftijd opgeleid door Gerard

Hengeveld. Het volgende

concert is op 12 november:

'Mozart in concert'.
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Muziekfeest met Louis van Dijk

In 'De Krocht' bracht pianist Louis van Dijk de overvolle

zaal in grote vervoering. Bijgestaan door Eric Timmermans

op contrabas, Frits Landesbergen op drums en vibrafoon en

Jeroen Rijk op percussion, kon deze middag niet meer stuk.

door Lienke Brugman

"Louis heeft een drukke

agenda, pas geleden trad hij

nog op in Japan. Hij treedt

meestal op in grote zalen.

We vinden het ook een eer

dat hij bij ons te gast is", al-

dus Frits Landesbergen in zijn

openingswoord, "ondanks

dat het altijd een financieel

gevecht is - subsidie van de

gemeente Zandvoort ont-

vangen we dit jaar niet - wil-

len we toch proberen door te

blijven gaan met deze con-

applaus. Een gevarieerd con-

cert met zo nu en dan vibra-

foonspel van Landesbergen,

die dan even achter de drums

vandaan kwam om op dit

fraaie instrument te spelen.

"Deze vibrafonist behoort tot

de absolute wereldtoppers",

complimenteerde Van Dijk

zijn collega.

Perfect samenspel

Na de pauze werd de zaal

warmer én nog enthousi-

aster. Met o.a. nummers als

Chateau de Duras, Twinkel

certen." Hierna zette van Dijk

met vaardige vingers zijn

intro in, waarna hij stukken

speelde die recent zijn opge-

nomen bij zijn huis in Duras

te Frankrijk. Daar vertoeft de

pianist enkele maanden per

jaar. Met o.a. Chez Regine, Go
With The Wind en Black Bird,

bewees van Dijk dat hij de

allergrootste pianomeester

van Nederland is. Ook van

Mozart (uit zijn CD Mostly

Mozart) speelde hij het be-

kende Voi Che Sapete.

Gevarieerd concert

Ontroerend, lichtvoetig, mees-

terlijk, bevlogen en enthousi-

ast; het zijn slechts woorden.

Louis van Dijk maakt deze

woorden waar. Het publiek

luisterde ademloos en gaf

regelmatig een daverend

Little Star en Dizzy Fingers

waarbij vooral Jeroen Rijk, in

combinatie met drums van

Landesbergen en contrabas

van Timmermans, hoge ogen

gooide. Wat een perfect sa-

menspel. Het solo gespeelde

nummer op de vibrafoon 2

four 3 en de Blues in G van

Van Dijk (solo spelen kan ik

ook) kreeg een ovationeel ap-

plaus. Waarna deze middag

veel te snel was afgelopen

en de musici even tijd namen
om de gekochte Cd's en DVD's

te signeren.

Het volgende optreden is op

5 november, dan zal Stochelo

Rosenbergvan het Rosenberg

Trio optreden. 10 december

heeft Madeline Bell weer een

optreden. Regel tijdig kaarten

via www.jazzinzandvoort.nl

f
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

{?&>•A**r.r. .^-H-r.ljillA
- - ! -:*.ir

Donderdag 19 okt. t/m woensdag 25 okt.

BOTERMALSE HERTENBIEFSTUK

100 GRAM €2,75
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking vmn uw vah»nU»t
AUtffl WQOf ZjfLrrtXtfl P4J.KOj3f:rS

Grot* Krocht 21 -023-5712559
zjrwtv™rUfJicmviart.nl

^"toerkoop. ril i£

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
iiiiiiiiimini
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

n>
r n r>—lf.4—1

l

1U.S

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Koene t_icani
;nq Service

orting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:

Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen

Alles voor in en om het huis

bleetttctt aan zca
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen. jBfc

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

QZANDVOORT

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 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ow 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duide-

lijk uw naam en adres.

11
' jfm mT+* 1

Deze pas is geldig t/m 31 december 2007

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.

FOTO MENHO GORTER
Anjfan tn [MU, Ukiu L.n h*t

Gratis
Een wegwerpcamera i-i**»

voor
z.v.-Pashouders

diö een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

tkot.KroUüM.i-ntfmart-T-IÜJirjoMia
mwnjiq Vm uMhfw¥tN lur

www.fotdmeniiogorftr.iil

l^i OPSCHEPPEN!!

& DOE HET ZELF!!

SSW SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

Voor de

ZandvoortPashouders

10 L. Pulux
Latex prof.

2e halve prijs

(ook op kleur)

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005

website: www.ed-onel.nl

GEERLING

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

Bandan art accu Êervïea

7 dagen per wflek'

accuservice 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023 - 571 22 40

bi<eding

— Zie ooiZie ook de volgende pagina!

Lijst van

deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

LcSiSïSïSJ

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

.#tè- Clothinq Company
-

\J Op vertoon van uw ZandvoortPas

Van 19 oktober t/m 1 november

10% korting op de nieuwe

collectie van Mexx!

Haltestraat 1

1

Tel. 023 571 54 73

Williams

Pub

Sky-Sports-darts-pool

ïafel-voetbal

guinness

and a lot more!

lïlke zondag avond

KARAOKE!
Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje

gratis!

Haltestraat 44

Zandvoort

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle artikelen!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

mTROMP
«HOK MCKhT ïi MMWMPT

De enige echte originele

jong belegen kaas

500 gram € 3,98

BIEL.
firn daoeó

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

Óp vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

, ^jTwiü.ir - l^pnn: - Wcv. a«.timrani

WOK PALACE
Voor de Pashouders:

25% KORTING
Op dagbuffet en kinderbuffet

op maandag - woensdag en donderdag
max. 4 pers. per pas. nlet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 UUR
Voortaan dinsdags gesloten

PIZandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

J

ïter*"- '/.**•

* 10-7» korting op de

dagspee fats op

, het krijtbord in

ICirdes
Restaurant,

Gasten van Ordes

Restaurant hebben

altijd gratis entree

Zijrrjvpoi L Een ncraie gelegenheid cm uit te caan. H&\ \*kn
CMJNO

nrburtknai Ailnn taat (Mit-:-bd(-iq tan rkfindtaartM (c-jfjni r i Iran pir p«ncwi.

D*rt ii' t* il j*ld'(i let (••* f»« 111 dtïenb-i Kr3* . x*tt*ftitn \: qt«*mA , HminuirbitlE^l

www.zandvoortpas.n

Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhb

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkp

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Ze

Hong Kong Chinees restaurant - Ha

De Lachende Zeerover - Badhuisplei

Laurel & Hardy Baren Eetcafé - Hal

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Halte

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar- Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Stran

Trattoria Vacirca catering- 06 14448

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barn

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Hm

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkst

Fancy Place Clothing - Thorbecke

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Hall

SackTime- Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear-Crote Ka

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5J4OJ40

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerüng Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 $7 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerks

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davit

Koene Cleaning Service - 06 14321

Tuinderij van Kleeff - van Stolberg

Ed Onel Home Decoration - Grote

Plaids en Pillows - 023 5ji 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltast

Versteege Ijzerhandel - Pakveldsti

IJzerhandel Zantvoort - Swaluésti

Radio en TV Stiphout - Thorbecke
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Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • •• •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

A
T0PSIA6ER

VREEBURG L2n

Tartaartjes:

4 halen

3 betalen!

Haltestraat 54 - T. 023-5712451 É

VUIDUI)
ï.T:Mr«crï

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting
op alle jassen

Kerkstraat 3a

HOMG KONC
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

3-[eatfier
Aanbieding voor pashouders

io% korting

Nieuwe collectie is binnen!

(7oAt/m85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

*mmim^— m^

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

FOTOGRAFIE
FttPOHTMES EVENEMENTEN HWTHTTEN

20 % koning op portret-

etv gezinsreponage

f-nut lnTn#rwnfelngi*^w rJ

WWIr¥.OVmFOnXïRAFIï.NL

Zattfrt&ttrt *n Zcndyoartert oii u+n
Mjzondere imnitr In beeld

- W«tah*i ™ rb LiauÉ bui - r-t.-w.^l,

^>
V/Vieuw /pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

p gratis cadeautje

>ii voor pashouders

Strandweg 1

7il: fO»J 57Ï 87 40

JP/aufc & Tittows
Voor ZandvoortPashouders

5% fcgrting opgordijnen.

<Dr. J.gMezgerstraat 32 TeC: 5715084

xvww.-petrasf'faidspifloics.nf

&öe//sfó/A/ft
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij permanente wenkbrauwen

Zeestraat 56 06-54640714

WWW2AWOVOOitTrN«ELD'.Nl

Met uw
ZandvoortPas

bentu
voordeliger uit!

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan al in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel uit!
ot^mgt u een gratis rekenmachine.

ZoZSffiÏÏgiïS^°~«A»
uitrekenen-.

fc^NDVOPr.r

Umi ' j.H. Jliinn

A H" ' ^HW WjuL- U. \A T% lïdwflrtji u. "^

El^ANDVOORT

2007 J.J.M. Jan aan

VooYMi%w uJt m^d^Zfu/éwottPa^.

\^
Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

De bouw van Zandvoort
(deel 2/2)

Heden ten dage is de gemeente bezig om onze woonplaats

'op te kalefateren'. In 1938 echter was men druk bezig om

datgene dat nu een facelift krijgt of heeft gekregen, op te

bouwen. De Zandvoortsche Badcourant van woensdag 13

juli 1938 heeft een schitterend en heel trots verhaal van

de redactie over de uitbreidingen en geneugten van Zand-

voort vlak voor de oorlog.

badinrichting 'Groot Badhuis

Terrines', ook de moderne

gemeentelijke zee- en zon-

nebadinrichting 'Zuiderbad',

terwijl op het punt, waar

deze boulevard ombuigt in

de Brederodestraat, een paar

pavilloens tot een zitje op de

hooggelegen, o pst rand en zee

uitziende terrassen nooden

Zuidboulevard, elk met een

eigen cachet en elck wat wils

biedende, zooals trouwens

de geheele organisatie van

de 'badplaats er op is gericht

om het allen vogels van uit-

eenloopende pluimage naar

den zin te maken. Voor meer-

dere bijzonderheden kan een

Kerkstraat, Groote Krocht,

Haltestraat en Zeestraat,

waar eenvoudigweg alles

te verkrijgen is, wat men
maar wenscht, souvenirs

en buitenlandsche pers

niet te vergeten.

Plan-Noord

Om het oude dorp heen isdoor V.V.V. gratis uitgegeven

Benoorden den Strandweg wandelkaart met plattegrond een nieuw dorp gegroeid

bevinden zich de nieuwe worden geraadpleegd. dat uiteraard

Boulevards de Favauge en

Barnaart, een -

Het nieuwe dorp

f

Was vroeger de Hoogeweg
de straat die het dorp zui-

delijk aan den duinkant

begrensde, thans zijn

langs dien weg reeds weer

verschillende straten ont-

staan en is het de lange

Brederodestraat, die langs

de duinen de grens vormt.

Des zomers is deze straat

bijzonder in trek, hetgeen

zij nog met eenige straten

in het noordelijk deel dezer

gemeente gemeen heeft,

vooral doordat in de aan

de duinzijde gelegen villa's

en landhuizen een uitzicht

over het Hollandsche duin-

landschap te genieten valt,

dat van ongeëvenaarde

schoonheid is.

Voor het dorp liggen aan de

zeezijde: de Strandweg, het

centrum, waarlangs zich

des zomers honderddui-

zenden naar het strand bege-

ven, hoewel ook van de boule-

vards af verscheidene paden

en betonnen trappen daar-

heen voeren. Bezuiden den

Strandweg, waarbij o.m. ook

is gelegen de villa, die af en

toe werd bewoond door den

ex-keizer van Duitschland,

bevinden zich het gemoder-

niseerde Badhuisplein en

langs de zee: de Boulevard

Paulus Loot, met een mooi

breed wandelpad. Deze bou-

levard ademt, evenals het ge-

heele zuidelijke gedeelte van

Zandvoort, den geest van een

villawijk. Hier vindt men wel-

iswaar een paar groote ho-

tels, doch niet de drukte van

café's enz., die het centrum

en op verschillende plaatsen

den Noord Boulevard ken-

merken. Aan den boulevard

ligt, behalve de zee en zonne-

Zandvoort kan wedijveren

met de modernste harer bui-

tenlandsche zusterbadplaat-

sen. Deze boulevard biedt

een geheel andere aanblik

dan de Zuid Boulevard, hoe-

wel deze ook drukker werd

door het Zuiderbad, omdat

hij het groote verkeer, dat

de gemeente passeert in

de richting van den Zeeweg

naar Bloemendaal of omge-

keerd moet verwerken. Aan

dezen boulevards liggen ook

veel café's, dancings, enz.

hij biedt meer zitjes, ook op

een gedeelte van de prome-

nade, en levert des avonds

het beeld op van gezel I ig-

heidzoekende gasten. Zoo

biedt Zandvoort den vorm

van een kom met drie uitloo-

pers: den Noordboulevard. de

Zandvoortschelaan en den

Het oude dorp

Het dorp Zandvoort zelf be-

staat uit een oude, merk-

waardig en beschut ge-

bouwde kern: het 'oude

dorp', waar voeger de vis-

schersbevolking huisde en

waar de bouwtrant en de

sfeer zoo merkwaardig is,

dat zij velen inspireerden tot

fotografeeren en zelfs tot et-

sen of schilderen. Inderdaad

gaat er van de bouwwijze

van het oude dorp met zijn

nauwe straatjes en verras-

send schoone hoekjes, een

bijzondere bekoring uit voor

hem, die oog heeft voor het

rustieke en intieme. Rondom
en dichtbij de kern van het

oude dorp bevinden zich de

voornaamste winkelstraten:

aan meer moderne ei-

senen voldoet. Over den

spoorweg bevindt zich een

afzonderlijk dorpsgedeel-

te: plan Noord, dat thans

zijn grooten verbindings-

weg door de duinen naar

de boulevards heeft gekre-

gen. Langs dezen weg en

ook overigens benoorden

de spoorbaan ligt nog veel

prachtig en toch niet duur

bouwterrein, temidden

van de golvende duinen en

dennenaanplantingen en

dicht bij het station der NS.

Een voetpad is aangelegd,

dat plan Noord rechtstreeks

met het Stationsplein ver-

bindt, zonder dat voor een

overweg behoeft te wor-

den gewacht.

£>



Take Fïve
Keuzemenu 21 okt. t/m 3 nov. € 24,50

take a taxi to take five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!
nietnatworden en zonder gevaar

een wijntje bij het diner

CANNELONI VAN WILDE ZALM EN YELLOWFINTONIJN
MET KIKKOMANSIROOP

Of
Eendenborst

met groene appelsalade, bramen en vijgen

Of
SAMOSA'S MET GEITENKAAS

EN HONING, PERENCHUTNEY EN RUCOLA
• • •

Rode poontjes metsaffraan-beurre blanc
op basmati carpaccio en peultjes

Of
Geroosterde maïskip

met pancetta en roze peperroomsaus met
truffelaardappelpuree en wintergroente

Of
Cantharellen, pied de moütons en shi-itaken,

gebakken met appel en port,

roseval aardappeltjes en pompoen
• • •
Dessert

Verleiding, Passie of Liefde

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

&tÓfÉl£4&Htt&*?

WUUU&fr.
Wij zijn wegens vakantie

van Woensdag 18 oktober t/m

Woensdag 1 november gesloten!

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49

www.mollieenco.nl

'
I ,•>'.!- 1- !':!

\_'L\_./
|

Zoekv.

Medeweukeus bediening

envamng veneisi.

RahesTKaai 26 - 2042 LN Zanèvoojn

Tel: 023-5712524

"i ,

Voor wv
gezelligheid, ™"^

lunch & diner

TeL 623 571 22 52

Heinekcris

Café Oomstee&
Zaterdag 28 oktober

Rudolf Kreuger
vanaf 20.30 uur

Let op: 4 november Sportquiz!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

c-ate Mftiilf

SSIttïNiDELlGHTS ^

—
7d

JU

Onbeperkt genieten met een zeer ruime
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. »€9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen

€ 18,- p.p. •€ 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

L

ï?

J

'xKippQtitap
OOK VOOR PEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 4ê TEL. 023 - 57 37 100

Zaterdag 4 november

Adam Spoor kwartet
Aanvang: 17.00 uur

^ Ofapen»^^
Giujhuiü.plc'lji 10

2042 JM Z*in<fvuur[

V?

Tel. 013- ?7 14638

Fm 013- 5731454

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Krant niet ontvanaen?
öZandvoortse

( ffllüAVF

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

WMO geeft ruim baan aan burgerschap

De eigen verantwoordelijkheid van de burger. Een nieuwe

site onder verantwoordelijkheid van het ministerie geeft op

internet voorbeelden van lopende projecten die zijn opgezet

dóór burgers, vóór burgers. Over het versterken van de 'civil

society'.

Diep ingrijpend in de sa-

menleving wordt de WMO.
Kerngedachte van deze Wet
Maatschappelijke Onder-

steuning is een samenleving,

waar iedere inwoner voor de

ander klaar staat. Een wereld

waar buurtbewoners er voor

elkaar zijn en waar de kwa-

liteit van leven in de buurt

hoog is. Hoe vergroot je de

betrokkenheid van bewoners

bij elkaar en bij de buurt als

geheel? Wat kan welzijnswerk

doen?

Bij het beantwoorden ervan

wil de site 'Welzijn Versterkt

Burgerschap' een inspiratie-

bron zijn. De kern wordt dan

ook gevormd door voorbeel-

den van projecten waarin

welzijnswerkers, actieve bur-

gers en andere organisaties

samenwerken. Zo worden

voorbeelden genoemd van sa-

menwerking tussen burgers,

instellingen en overheden.

Een 'BoodschappenPlusBus"

in Leidsche Rijn, een Moeder-

kindcentrum in Katwijk, een

Dorpvisiecentrum in Sumar

(Fr), Buurtbemiddeling in Ede;

het zijn enkele van de vele

genoemde voorbeeldprojec-

ten. De internetsite is opgezet

door NIZW. Sociaal beleid dat

hulp biedt bij het oplossen

van lokale vraagstukken op

het gebied van welzijn, zorg

en wonen. Zonder inzet van

vrijwilligers zouden duizen-

den verenigingen in ons land

niet eens kunnen bestaan.

Uitgangspunt nu, is het oude

gevoel van verbondenheid

onder de inwoners terug te

brengen.

De bewoners in het Groningse

Boerakker zijn weer trots op

hun dorp. Dankzij de me-

thode 'keukentafelgesprek-

ken' hebben ze een gedegen

dorpsvisie opgesteld. De

pessimistische houding van

"dat lukt toch niet", sloeg

om in een enthousiast "we

gaan ervoor."Jacques Drenth,

voorzitter van de Vereniging

Dorpsbelangen: "Het begrip

leefbaarheid heeft inhoud

gekregen."

Penningmeestervan het koor,

voorzitter van de toneelver-

eniging, trainer of scheids-

rechter van de voetbalclub.

Vrijwilligers bezoeken ou-

deren of zieken, staan klaar

voor vrijwillige huiszorg. De

verzameling voorbeelden

op de site wordt regelma-

tig aangevuld. Vandaar de

oproep: "Weet u zelf een

goed voorbeeld van actieve

burgers die bijdragen aan

de leefbaarheid in buurt of

wijk? Laat het ons weten!".

Zie www.welzijnversterkt.nl.

Duik in de historie

Van boezeroen tot bikini. Het thema is mode en kleding in

de periode 1750-1950. Het Noord-Hollands Archief in Haar-

lem opende afgelopen zaterdag gastvrij haar poorten voor

het publiek. Vanuit de hele regio stroomden de belangstel-

lenden toe.

De bezoeker kon op de open

dag niet alleen genieten van

historische modeshows en

lezingen over streekkleding

in Noord-Holland, maar ook

kennisnemen van de ge-

schiedenis van de stropdas.

Daarnaast was er een foto-

tentoonstelling en presen-

teerden tal van historische in-

stellingen zich. Ook waren er

deskundigen die oude foto's

konden dateren, schilderijen

taxeerden en advies gaven

over de restauratie van oude

boeken en prenten.

Paap, Jansen of De Vries. Veel

voorkomende Nederlandse

namen. Mensen met een

dergelijke achternaam me-

nen onterecht dat stam-

boomonderzoek voor hen

ondoenlijk is; zij vrezen in

een onoverzichtelijk doolhof

al snel de weg kwijt te raken.

Een helpende hand biedt

ondermeer een bezoek aan

het Noord-Hollands Archief

in Haarlem. De bezoeker

kan er rondsnuffelen in ar-

chieven van gemeenten als

Zandvoort. Voorts is zoeken

mogelijk in overheidsarchie-

ven van de provincie, in par-

ticuliere archieven zoals die

van kerkgenootschappen,

verenigingen en families

en in een zestigtal weten-

schapsarchieven van diverse

instellingen. De bibliotheek

bezit een uitgebreide collec-

tie boeken en tijdschriften op

het gebied van de geschiede-

nis van Noord-Holland, van

Haarlem en van andere ste-

den en dorpen in de regio.

Ook beschikt het Archief over

een verzameling uniek mate-

riaal zoals dagboeken en brie-

ven, bid- en devotieprentjes,

gelegenheidsgedichten en

pamfletten, schoolrapporten

en diploma's. De instelling

beheert een grote verzame-

ling beeldmateriaal, een le-

vendig venster op een bewo-

gen verleden van de streek.

Door gebruik te maken van

reeds eerder gepubliceerde

resultaten van onderzoek

door plaatselijke deskundi-

gen kan een berg zoekwerk

achterwege blijven. Een duik

in de geschiedenis kan het

beste beginnen thuis, van

achter de computer. De inter-

netsite van het Archief geeft

al een vrij compleet beeld:

www. noord -hollandsarchief,

nl. Voor de doorgewinterde

speurneus blijft gelden: toch

hoort de geur van het origi-

nele, oude papier bij het ware

'speurders-gevoel'.
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Herinneringen omgezet

in puur goud
Denken aan vroeger, het verleden koesteren. Verhalen komen

weer tot leven door muziek van toen. Vooral de goede oude

radio is bij uitstek geschikt: door de muziek gaan gedachten

dwalen door vroeger tijden, ledere zaterdagmiddag dalen pro-

grammamakers af naar alle uithoeken van het radioprogram-

ma 'Goudmijn'. Nostalgie verandert in 14 karaats goud.

"Volgt u me maar". Gids en

gespreksleider Stefan Stasse

nodigt iedere week zijn luis-

teraars uit om goed in alle

hoeken en gaten van zijn

Goudmijn te speuren naar

verrassende verhalen van

vroeger.

De presentator weet op uiterst

levendige manier beelden op te

roepen, waardoor degene die

aan de radio zit de geschiede nis

als het ware zelf meemaakt. Zo

passeren iedere zaterdagmid-

dag gekke, ontroerende, inte-

ressante, onthutsende of leuke

verhalen de revue. Meneer van

Aelst, schatbewaarder en ar-

chivaris achter de schermen,

doet zwijgend zijn werk. Per

uitzending zet hij de mooiste

verhalen van de luisteraars om
in 14-karaats goud. Dejuffrouw

van de kaartverkoop en van de

souvenirwinkel, Margot Maas,

verzorgd ondermeerdeverzen-

ding van het gouden sierraad.

Naast het radioprogramma is

'Goud mijn' 24 uur per dag met

een uitgebreide site op inter-

net vertegenwoordigd. "In de

jukebox zijn muziekstukken

om uw gedachten op gang te

brengen" meldt de site, waarna

deze daadwerkelijk te horen

zijn. Ook aan kinderseries en

hoorspelen wordt aandacht

besteed. Ze doen terugdenken

aan die zaterdagmiddagen,

vaak met pelpinda's in een

krant op schoot. Presentator

Stassen vat zijn programma

kort samen: "Vertel ons uw
verhaal en wij delven de mu-

ziek op." ledere zaterdagmid-

dag te horen op Radio 2.

Inboedelverzekering in

de winterstalling
Steeds meer ouderen zoeken de warmte op. Ze gaan 'overwin-

teren'; verruilen de Hollandse winter tijdelijk voor de Spaanse

zon. Hun huis blijft achter, dus is het zaak deze kortstondige

wijziging door te geven aan de verzekeraar.

Overwinteren? Als iedereen in

Nederland zich opmaakt voor

de winter, begint in het zui-

den van Spanje het overwin-

terseizoen. Denk dan aan uw
lopende inboedelverzekering.

Immers, de situatie zoals die

bij de verzekeraar aanvanke-

lijk is aangemeld gaat in dat

geval veranderen. En dat kan

weer consequenties hebben

voor de dekking.

Check ook de voorwaarden

van de inboedel- en opstalver-

zekering voor het onbeheerd

laten voor een lange periode.

Het is aan te raden bij de ei-

gen verzekeringsmaatschap-

pij na te gaan wat de maxi-

male duur is bij verblijf in het

fe

buitenland. Wanneer u langer

dan dertig dagen op reis gaat

is het verstandig om uw ver-

zekeraar in te lichten. Die ter-

mijn van één maand wordt in

de verzekeringswereld vaker

gehanteerd. Bij veel verzeke-

raars vervalt de dekking van

uw inboedelverzekering als

uw (Nederlandse) huis langer

onbewoond staat of onder

ander toezicht staat. Zelfs

als u tijdens uw afwezigheid

de woning verhuurt, kan de

verzekeraar een uitkering bij

schade of diefstal weigeren.

U had dit door moeten geven,

zo is de redenatie. Geef uw
reisplannen daarom op tijd

door; het kan veel narigheid

voorkomen.
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SCHAIK
I Makelaar O.G.

Haarlem - Prins Mauritslaan 2/16

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER /

HYPOTHEEK /

PROJEKTEN-ADVIEZEN

In Haarlem-Zuid gelegen zonnig 2 kamerappar-

tement op de eerste verdieping van "Parkflat

Zuiderhout". Hal; woonkamer met laminaat-

vloer, balkon en open verbinding naar de

slaapkamer; badkamer met ligbad en wastafel;

inpandige berging; keuken.

• Gemeenschappelijk dakterras.

• Afgesloten entree.

• Eigen huismeester.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Zandvoort - Tjerk Hiddesstraat 37

Op de tweede verdieping van een goed onder-

houden complex ligt dit 3 kamerappartement

(thans 2 kamers) met balkon op het zuidoos-

ten. Hal; garderobekast; toilet; badkamer met

douche, wastafel; woonkamer met open keu-

ken; eetkamer (vh slaapkamer); ruime slaap-

kamer.

• Afgesloten parkeerplaats.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Zandvoort - Burg. van Alphenstr. 55/3
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Op de eerste verdieping gelegen oorspronke-

lijk vierkamerappartement met 2 balkons. Het

appartement is gerenoveerd en o.a. voorzien

van gestucte wanden en plafonds, nieuwe bad-

kamer en plavuizenvloer.

L-vormige woonkamer met balkon; moderne

keuken met inbouwapparatuur en balkon;

riante slaapkamer (jx2,8m) met whirlpool; 2e

badkamer.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

VOOR AL UW VvE BEHEER
www.acb-stichting.nl

AAT DE VERHUISDOZEN MAAR KOMEN!

Ideale gezinswoning in kindvriendelijke buurt!

Absolute top maisonnette in zéér goede staat

om zo te betrekken. Fraaie L- keuken met div.

Miele inbouwapparatuur, luxe badkamer met

ligbad, separate douche en modern badmeubel.

Er zijn liefst vier slaapkamers aanwezig!

• verassend ruime woonkamer door hellend

plafond;

• terras met uitzicht over de visvijver;

• privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer-

kelder aanwezig;

• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m 2
.

Laffe inbraak bij peuterspeelzaal

Unieke woning met royale tuin,

oprit voor 2 auto's én zomerhuis!

Nagenoeg vrijstaand woonhuis op groot perceel

van 400 1x12! Tevens een berging én oprit voor

twee auto's aan de Gerkestraat. Separate woon-

kamer, ruime open woonkeuken, royaal terras

op het zuiden én 5 slaapkamers.

• openslaande deuren naar de zonnige tuin op zuid;

• 5 slaapkamers waarvan 2 met dakterras;

• zomerhuis met alle voorzieningen;

• perceelopp.400 m 2
, woonopp. ca.160 m 2

.

II .1"
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Vraagprijs: € 217.500,= k.k.

Geen zin om te verbouwen?
Hier kunt u zo in!

Verassend 3-kamer appartement op de 3e etage

in zéér goede staat. Het is fris en licht door de

vele ramen. Gezellige woonkamer met open

keuken en een balkon.

• laminaatvloer door het gehele appartement;

• aluminium & hardhouten kozijnen v.v.

dubbelglas;

• 2 slaapkamers en berging in de onderbouw;

• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 80 m 2

exclusief balkon.

Mc
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REEVEN
UAÖ.(£ lAtiiAt* Ons totale aanbod vindt 11 op

www.greevenniakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greeveninakelaardij.nl

Vorige week zaterdagavond is er ingebroken in het

fietsenschuurtje van peuterspeelzaal 't Opstapje,

gevestigd in de Nicolaasschool. Er zijn 2 nieuwe ge-

galvaniseerde peuterfietsjes, een step en een grote

loopauto gestolen. Er is aangifte gedaan bij de po-

litie maar die doet volgens Leonie de Boer van de

peuterspeelzaal niet veel.

Via flyers dieindebuurt

zijn rondbezorgd en in

het centrum zijn opge-

hangen, is een tip bin-

nengekomen. Daarop is

één van de fietsjes inde

vijver bij de Martinus

Nijhoffstraat terug-

gevonden. Hierna is de

brandweer gebeld en

die heeft dinsdag in de

vijver gedregd, maar

helaas niets meer ge-

vonden.

De peuters en de leiding

zijn zwaar gedupeerd. De

fietsjes waren net nieuw.

De Boer: "Je snapt niet

dat iemand kinderfiets-

jes steelt. Er worden veel

kleine kinderen mee ge-

dupeerd. Wij willen dan

ookvragenomdespeelat-

tributen liefst anoniem

terug te bezorgen. Ook

vragen wij mensen in de

buurt of ze iets gezien

hebben." Peuterspeelzaal

't Opstapje is te bereiken

via tel. 5731141.

Nieuw wereldrecord Touwtjespringen
Vorige week donderdag

om 11.00 uur precies, heb-

ben 42.228 scholieren op

335 schoolpleinen ge-

durende 30 seconden

gezamenlijk touwtje ge-

sprongen. De enige deel-

nemende Zandvoortse

school was de Hannie

Schaftschool. 158 scho-

lieren inclusief leraren

sprongen mee en hielpen

zo mee om het wereld-

record te verbreken.

Het nieuwe wereldre-

cord deed het oude re-

cord van de Stichting

MaMi uit Etten Leur

sneuvelen. Dat stond

sinds 28 februari 2006

op 3426 personen. Op
het nummer 'Jump' van

de PopGirlz sprongen

jongens en meisjes van

groepen 3 tot en met 8

naar het record.

Op alle schoolplei-

nen, verspreid over

heel Nederland, waren

Service Apothekers aan-

wezig om het startschot

te geven en het aantal

kinderen te tellen. Bij

de Hannie Schaftschool

was de Service Apotheek

Beatrixplantsoen aan-

wezig. Service Apotheek

is een franchiseorgani-

satie van 170 apotheken

door heel Nederland

en organiseert jaarlijks

dit evenement omdat

steeds meer kinderen in

Nederland overgewicht

hebben. Kinderen zijn li-

chamelijk minder actief

door weinig mogelijkhe-

den om buiten te spelen

in de stad, maar ook door

de opmars van compu-

terspelletjes.

&** HOROSCOOP <•.**•.
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T RAM
21 mrt. -20 apr.

Jouwtijd voor het Grote Genieten

is daar. Doe het toch maar kalm

aan met een nieuwe vlam, sin-

gle. Niet meer solo? Een zondags

tripje leidt langs een onvergete-

lijke omweg. Deze week zul je een

slechte gewoonte dumpen.

"Jhf" STIER

*» 21 apr. -20 mei

Het leven kan een soap-achtige

wending krijgen. Nog vrij? Een

nieuwe aanwinst lijkt veel te veel

op jezelf. Op de werkvloer wordt

er een beroep gedaan opje kwali-

teiten als gids. Je creativiteit staat

in bloei.

a

tt
Tweelingen

21 mei - 20 juni

Er dient zich een complexe fa-

miliekwestie aan. De sjans voor

sinlge tweelingen komt uit een

zéér onverwachte hoek. Het pad

voor niet-alleengaanden is onver-

wacht en grillig. Je kunt nu over

salarisverhoging praten.

S Kreeft

21 juni - 22 juli

Je durft je eindelijk van je woeste

kant te laten zien, tot ieders ge-

noegen. Zelfs van je ex, die weer

meer dan warme gevoelens in je

los maakt. Je vraagtekens over

het 'eeuwige gelijk' van je eigen

levensgezel blijken terecht.

Leeuw

21 juli - 22 aug.

Over extra energie heb jij niet te

klagen. Singles krijgen daar nog

een schepje bovenop van een lek-

ker ding met daadkracht. Verschuif

belangrijke werkbesprekingen

naarvolgende week. Ga iets lekker

sportiefs doen metje partner.

n Maagd
#* 23 aug.- 22 sept.

De sterren verklappen bij deze

een onverwacht cadeautje, altijd

fijn! Wees echter nooit te trots

om een fout toe te geven tegen-

overje partner. Bewaar een veilige

afstand tussen jaloerse collega's.

Voorkomt veel ellende.

e Weegschaal

23 sept.- 22 okt.

Nog vóór de week om is, heb je

een doel bereikt. Op je jagerspad

struikel je over een sexy dwars-

ligger. Met de juiste tactiek be-

reik je de beste werkresultaten.

Je partner zul jenog beter leren

kennen deze week.

m Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Een luxe-bui, creditcard in je

tasje... kijkje uit!? Breng anderen

niet op jóüw ingenieuze idee van

kapitaal vergaren. Mediteer op

lange wandelingen je stress eruit.

Dit zal je niet alleen vrolijk, maar

ook speels maken.

J| Boogschutter 7^^ 23 nov. - 21 dec .

Je komt oog in oog met een fout

die je liever had weggemoffeld.

Op het date-front is voorlopig

geen winnaar te bekennen. Maak

van hetthuisfrontgeen sloot met

oude koeien, en kijk uit voor een

aardbeving op je werkvloer.

^Ak Steenbok^ 22 dec. - 20 jan.

Rond deze tijd komt het jou mooi

uit om vakantie te vieren. Klinkt

een beetje laat, maar het zal je

erg goed doen. Probeer je ware

gevoelens te uiten tegenover je

lover. Zuur doen tegen een col-

lega zal je niet sieren.

Waterman
21 jan. -igfeb.

Jij bent deze week de Belle of the

Ba II. Zet een eerste stap om een

lekker, maar verlegen ding over

de drempel te sleuren. Wie weet,

slaapje van uitputting zó heerlijk

dat nachtmerries geen kans krij-

gen dit keer!

H Vissen

2ofeb. - 20 mrt.

Je neemt een moeizame vriend-

schap nog eens extra onder de

loep. Denk er goed over na of je

hier mee wel verder wil gaan.

Geduld is een schone zaak bij

lastige familie perikelen. Pas op

met pijnlijke uitspraken op je

werk.

DE TIEN
Deze week hebben we een

top-tien geuren voor vrou-

wen. Hiermee zulje het man-

nelijke geslacht zeker voorje

winnen... (volgende week

top-tien mannengeurenl).

Eau de parfum:

1 Ceurlain Insolence

€90,94
2 Lancöme Miracle

forever €66,-

3 Versace Bright Crystal

eau de tiolette,

30 ml €36,50

4 Yves Saint Laurent

Opium Edition Collector

50 ml € 66,21

5 JilSanderStyle

50 ml € 57-

6 Lacoste Inspiration

50 ml €47-

7 Ciorgio Armani, Armani

Code 50 ml €63,-

8 Tom Ford Estée Lauder

Collection Youth Dew
30 ml €46,50

9 Prada Tendre

Vaporisateur

50 ml €62,-

10 Sisley Soir de Lune

50 ml €107-

Column

WHAT'S NEW AND WH
Wat is de absolute haarmode voor aankomend najaar en winter?

CK
De najaarscollectie van Calvin

Klein sieraden trok de hele

wereld naar zich toe. De in-

ternationale pers vloog 'all-

the-way' naar Rome om de

nieuwe collectie te bewonde-

ren. En het is niet verwonder-

lijk dat de hele

wereld mee
wilde kijken;

de sieradenlijn

van Calvin Klein

lijkt de best ver-

kochte lijn in de

hele wereld te

zijn. Je kunt van

alles kopen: hor-

loges, kettingen,

ringen, etc, etc.

Maar de 'retro'

sieraden maken

Zeep
Aan het volgende product

zullen veel mensen ver-

slaafd raken! De handge-

maakte zeepjes van Gamila

Soap bestaan uit 100% na-

tuurlijke ingedriënten, zo-

als olijfolie en kruiden. Dit

maakt dat je huid niet uit-

droogt en dat de zeep altijd

te gebruiken is. Veel men-

sen wassen er hun haar

mee en er gaat een roddel

dat sommigen het zelfs als

tandpasta gebruiken! Er zijn

negen soorten te koop bij

Skins Cosmetics (19,95 euro

per stuk). Je kunt kijken op

www.ga m i la soa p.com

WW»

Emancipatie nog
ver te zoeken

De vrouw als zwakkere sekse.

In de biologie is hier al sprake

van, volgens de biologisch

deterministen. De zaadcel

van de man is namelijk actief,

concurreert met zijn collega's

en is avontuurlijk. En de eicel

van de vrouw is zo passief als

het maar kan, wacht rustig

af tot er een zaadcel voorbij

komt om haarte bevruchten.

Momenteel volg ik de cur-

sus 'Gender, Etniciteit en

Cultuurkritiek' met mijn

studie. Het gaat vooral over

de rol van vrouwen in onze

maatschappij. Met name
de zogenaamde 'zmv-vrou-

wen' (zwarte, migranten en

vluchtelingen vrouwen) wor-

den uitgelicht. We denken

ver te zijn in het tolerante

Nederland met de emancipa-

tie van vrouwen en allochto-

nen. Nou, dacht het niet.

Vooral wanneer het gaat

om het bekleden van hoge

functies, speelt de witte man
nog altijd de hoofdrol. Neem
de ministers van Kabinet

Balkenende 3. Twaalf witte

mannen, vier witte vrouwen,

nul allochtonen. Of neem
een voorbeeld dichterbij. De

samenstelling van het col-

lege van B & W in Zandvoort.

Er zitten vijf mensen in het

college. Vijf witte mannen.

Gemeenteraad in Zandvoort:

twee witte vrouwen, acht-

tien witte mannen en we-

derom nul allochtonen. Twee
vrouwen slechts! Tegenover

tweeëntwintig (!!!) mannen
(d it is 9%). Ja, okay, de waar-

nemend burgemeester is

een vrouw. Hester Maij is nu

voor even de burgemeester

van Zandvoort. Misschien dat

zij het beleid in Zandvoort

een vrouwelijk tintje kan

geven. Vrouwen denken na-

melijk wel degelijk anders

dan mannen en ik ben van

mening dat het belangrijk

is dat wij (als vrouwen) ook

vertegenwoordigd moeten

worden door vrouwen in de

gemeenteraad en in de lan-

delijke politiek. Nederland

geëmancipeerd? We zijn er

nog lang niet. En dan heb ik

het al niet eens meer over

het percentage allochtonen

(0%) in zowel het kabinet

als in de gemeenteraad van

Zandvoort.

V J
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Gemeentelijke publicatie week 42 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 10 okto-

ber en de verdere in week 41 door het college genomen
besluiten zijn 17 oktober vastgesteld. De besluitenlijst

is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 26 oktober vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat

het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22

november 2006 een kiezer is toegestaan bij volmacht

te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepa-

lingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn koste-

loos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschrif-

ten om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende

dag voor de verkiezing (8 november), door de kiezer

worden ingediend bij de burgemeester van de

gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 oktober 2006

als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan

de verzoeker is toegestaan om in een stembureau

naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeftverklaard als gemach-

tigde op te treden, moet op dinsdag 10 oktober 2006

als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-

tigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient

tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de

oproepingskaart

6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift

in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart,

tot en met de dag van de stemming, zelf een ande-

re kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit

geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer

overte dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet

op dinsdag 10 oktober 2006 in hetzelfde stemdis-

trict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht

geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitslui-

tend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stern-

district waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten

aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de vol-

macht in te trekken of zelf aan de stemming deel te

nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-

kiezingen, Swalüestraat 2.

Stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat

het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22

november 2006 een kiezer is toegestaan zijn/haar

stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn koste-

loos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften

om in een stembureau naar keuze aan de stemming

te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart

(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veer-

tiende dag voor de verkiezing (8 november 2006),

doorde kiezerworden ingediend bij de burgemees-

tervan de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 okto-

ber 2006 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de

verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de

stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing

op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt

omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproe-

pingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de

verkiezing (17 november) de oproepingskaart over

te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar

woonplaats op dinsdag 10 oktober 2006.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing

op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt

omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-

kiezingen, Swalüestraat 2.

Wijkspreekuur Nieuw Noord

Op 26 oktober kunnen de inwoners van Nieuw Noord

weer het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het

wordt gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van

19.00 uur tot 20.00 uur. 23 november en 21 december

zijn ook ingepland voor het wijkspreekuur Nieuws Noord.

Het is het wijkspreekuur waar mensen uit de wijk zon-

derafspraak kunnen binnenlopen en de gemeente kun-

nen vertellen wat er in de buurt beter kan.

De filosofie van de gemeente: alleen met de hulp van

de wijkbewoners kan de gemeente het schoon en

opgeruimd houden in uw wijk. De ervaring die inmid-

dels is opgedaan met eerder gehouden weijkspreek-

uren in de wijk leert dat ervaak heel snel actie onder-

nomen kan worden. De gemeente overweegt daarom

nu het wijkspreekuur uit te breiden naar andere wij-

ken.

Begin dit jaar is de gemeente Zandvoort een proef

begonnen met het wijkspreekuur voor de bewoners

van Nieuw-Noord. Maandelijks kunnen zij naar het

Pluspuntgebouw komen om medewerkers van de

gemeente te spreken over allerhande zaken die zij

belangrijk vinden in hun buurt. Na ruim een halfjaar

kan de gemeente stellen dat de proef een succes is. Al

veel problemen zijn aan de kaak gesteld en voor de

meeste daarvan is een passende oplossing gevonden.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

Besluiten nadere eis

Het college van Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort heeft nadere eisen opgelegd aan:

1. Albert Heijn, Grote Krocht 9 te Zandvoort

2. Dekamarkt, Oranjestraat 4 te Zandvoort

De nadere eis op grond van het Besluit detailhandel

en ambachtsbedrijven milieubeheer heeft betrekking

op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen

en voorzieningen.

Inzage

De besluiten liggen tijdens werkuren van 20 oktober

tot 2 december 2006 ter inzage bij de Centrale Balie

van het raadhuis en Milieudienst Umond, Postbus 325,

1940 AH Beverwijk, telefoon 0251-263863.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 24 november 2006 kan tegen het besluit door

belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afde-

ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende

belangen kan tevens een voorlopige voorziening wor-

den aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen beroep kan worden ingesteld door belangheb-

benden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten

geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ont-

werpvergunning.

Melden van een evenement

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat

een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt gesteld

een Meldingte doen voor het houden van een evene-

ment in 2007 in Zandvoort.

Deze melding dient uiterlijk 15 november 2006 te zijn

aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er

rekening mee dat dit slechts een melding betreft. Het

officiële vergunningentraject zal begin 2007 worden

gestart, waarvoor een apart aanvraagformulier dient

te worden ingevuld. De aanmeldingsformulieren kunt

u gedurende openingstijden bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis ophalen.

U kunt de meldingsformulieren ook downloaden via

www.zandvoort.nl /via Loket / Formulieren/Bedrijven/

Ondernemers/Evenementen: formulier: evenementen-

kalender meldingsformulier. Aan de ondernemers die

in 2006 een evenement in Zandvoort hebben gehou-

den, is een meldingsformulier toegezonden per post.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met

de werkeenheid Verg unningverle n ing van de gemeen-

te Zandvoort. Zij zijn bereikbaarvia telefoonnummer

023 5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Wilhelminaweg 16, gedeeltelijk vergroten woning,

ingekomen 11 oktober 2006, 2006-172LV.

- Zeestraat 56, wijzigen bestaande stalenconstructie,

ingekomen 12 oktober 2006, 2006-175LV.

Bentveld:

- Parnassia laan 10, uitbreiden woning, ingekomen 11

oktober 2006, 2006-173 Rv.

- Parnassia laan 10, gedeeltelijk sloop woning, inge-

komen 11 oktober 2006, 2006-174S.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Ebbingeweg 7, 7 dennenbomen, aanvraag ingeko-

men op 6 oktober, 4 bomen veroorzaken overlast, 3

bomen ivm uitbreiding woning, wel herplantplicht.

- Burgemeester Nawijnlaan 34,2 elzen, aanvraag inge-

komen op 28 september, bomen veroorzaken over-

last, wel herplantplicht.

- Potgieterstraat 5, 1 populier, aanvraag ingekomen

op 9 oktober, boom veroorzaakt overlast.geen her-

plantplicht.

- Emmaweg 1,1 dennenboom, aanvraag ingekomen

op 21 september, ivm uitbreiding woning, wel her-

plantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

- Fazantenstraat 18, uitbreiden garage, verzonden 11

oktober 2006, 2006-127RV.

- Haarlemmerstraat 42, veranderen achtergevel, ver-

zonden 11 oktober 2006, 2006-155LV.

- Hogeweg 28, plaatsen luifel, verzonden 11 oktober

20o6,20o6-i45l_v.

- Burg.Engelbertsstraat 80, gedeeltelijk overkappen

binnenplaats, verzonden 13 oktober 2006, 2006-

097LV.

Cehandicaptenparkeren

Opgrond van het op 1 novembenggg in werking getre-

den Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op

9 oktober 2006 besloten tot:

- het aanleggen van een gereserveerde gehandicap-

tenparkeerplaats ter hoogte van A.J. van der

Moolenstraat 80.

Verkeersbesluit werkzaamheden Zandvoortselaan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft

besloten om:

voor de periode van 9 oktober 2006 tot en met 7 april

(of eerder afhankelijk van de voortgang van de werk-

zaamheden) de Zandvoortselaan af te sluiten vooral

het verkeer middels het plaatsen van het bord C01 en

hekken BMi4en het verkeer om te leiden door middel

van borden WIUI20 van bijlage 1 van het RVV 1990 op

de volgende locaties:

- Zandvoortselaan ten oosten van de kruising met de

Tolweg;

- Zandvoortselaan ten westen van de kruising met

de Dr. CA. Gerkestraat.

Tweerichtingsverkeer, een inhaalverbod en een maxi-

mumsnelheidvan3okm/uintestellenopde Dr. CA.

Gerkestraat tussen deTolweg en de Zandvoortselaan

middels het weghalen en /of afplakken van de borden

van de borden C02 , C03 en C04 en het plaatsen van

bord Ai, C05, Fi en E02 van bijlage 1 van het RVV 1990

op de volgende locaties:

- Bord C03 in de Dr. CA. Gerkestraat direct ten oos-

ten van de kruising met deTolweg;

- Bord C02 in de Dr. CA. Gerkestraat direct ten wes-

ten van de kruising met de Zandvoortselaan;

- Bord C04 in de Dr. CA. Gerkestraat ter hoogte van

de P. Leffertsstraat, Zr. D. Brondersstraat, W.

Draijerstraat, en M. Molenaarstraat;

- Bord Ai, C05, Fi en E02 in de Dr. CA. Gerkestraat

direct ten oosten van de kruising met deTolweg en

ten westen van de kruising met de Zandvoortselaan.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

Gemeente Zandvoort

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijkverzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.ófvul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdelingverwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

In memoriam Roy Schuiten

19 September jongstleden

is een groot Zandvoorts

sporter overleden. Rob

(Roy) Schuiten werd op 16

december 1950 in Zand-

voort geboren. Wielrenner

Roy Schuiten werd vooral

geroemd om zijn tijdrijden

en zijn solo's.

.Aftfr
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In 1974 en 1975 werd

Schuiten wereldkampioen

op de achtervolging. Op
dat onderdeel werd hij in

totaal maar liefst zes keer

Nederlands kampioen. Zijn

grootste teleurstelling was
wel het mislukken van de

aanvallen die hij ondernam
om het werelduurrecord,

dat in handen was van Eddy

Merckx, over te nemen.

In zijn gloriejaar 1975 won
onze oud-plaatsgenoot

de Duitse klassieker 'Rund

um den Henniger Turm' en

zowel in 1974 als in 1975

de Grand Prix des Nations,

een eendaagse tijdrit in

Frankrijk. In zijn op één

na laatste jaar als renner

won hij het criterium 'De

acht van Chaam' (1981).

Na zijn actieve loopbaan

als renner werd Schuiten

in 1985 ploegleider bij de

PDM-ploeg. Dat avontuur

duurde echter niet langer

dan één seizoen. Hij ver-

huisde daarna naar Praia

do Carvoeiro in Portugal

alwaar hij een restaurant

startte.

Wij wensen zijn familie

veel sterkte met dit verlies.

£>



Voetbal

SV Zandvoort zaterdag wint slag om eerste plaats

Afgelopen zaterdag

moesten de zater-

dagvoetballers van

SV Zandvoort naar

Wieringermeer. Daar

moesten zij de strijd

tegen de medekoplo-

per in de tweede klas-

se aanbinden. Een fitte

selectie trad aan voor

KIUS.
j_ief yfgfljg doelpunt in de maak

Al snel werd duidelijk dat de ten spelen, die maar één ding

mannen van trainer Pieter

Keur serieus met de ranglijst

wensten om te gaan. Het

eerste half uur was dan ook

voor onze plaatsgenoten die

door Ferry Boom de scoren

geopend zagen worden. Op
maat aangegeven door een

hard werkende Jeffrey v.d.

Broek kon de Zandvoortse

spits de bal vrij simpel in knik-

ken. Nog voor rust was Boom
weer productief. Een voorzet

kon niet goed door Castien

worden verwerkt maar de ge-

sel van menige verdediging

kon nog wel net, met de punt

van zijn kicks, Boom in de voe-

kon doen: scoren, 0-2.

In de pauze moest helaas

Arend Regeer met een schou-

derblessure in de kleedkamer

blijven. Nick Post verving hem
en deed dat naar behoren.

Wel kwam Wieringermeer

meer en meer op de helft

van Zandvoort maar kee-

per Jorrit Schmidt kreeg het

niet echt druk. Een degelijke

Zandvoortse verdediging, ge-

steund door een goed functi-

onerend middenveld hield vrij

simpelstanden bijna alle du-

els werden gewonnen. Af en

toe konden de Zandvoortse

spitsen ook nog

gevaarlijk coun-

teren maar tot de

75e minuut werd

het net niet meer

gevonden. Op dat

moment kreeg

invaller Raymon

Hölzken, na een

cornervan Castien,

het leer lekker

op de 'slof' en de

0-3 was een feit.

Wieringermeer
gebroken en Zandvoort num-

mero uno op de ranglijst. Dat

Ferry Boom een drietal minu-

ten later nog een keer trefze-

ker was (hij tekende voor zijn

zesde doelpunt in de laatste

twee duels) was eigenlijk al-

leen maar voor de statistie-

ken interessant. Zandvoort

ging met een 0-4 overwin-

ning terug naar huis.

Komende zaterdag de uitge-

stelde wedstrijd in en tegen

Castricum. Als die wedstrijd

met goed gevolg wordt af-

gesloten, is de eerste perio-

detitel voor Zandvoort in de

tweede klasse een feit!

Zandvoort kan het niet bolwerken tegen koploper

Het zondagelftal van SV Zandvoort kon het niet bolwerken te-

gen koploper Ripperda. De Haarlemmers, die na een half uur

spelen met tien man kwamen te staan, waren feller en iets be-

ter en wonnen met 2-3.

Zandvoort kon in de eerste

helft de bal slecht in de ploeg

houden. Dat kwam mede
door het felle en agressieve

spel van Ripperda. Ook was

er te weinig beweging in

het Zandvoortse team zo-

dat te veel met de lange bal

werd gespeeld. Ripperda had

daardoor veel balbezit en een

overwicht. Desondanks vielen

er geen spannende momen-
ten voor de doelen te note-

ren.

Na dertig minuten voetbal

sloeg devlamindepan.Daan
Riemeijer maakte een ste-

vige overtreding, die door een

Ripperda-speler met een kop-

stoot werd beantwoord. De

uitstekend leidende scheids-

rechter bekeek het opstootje

rustig van de zijlijn en toonde

nadat de rust was weerge-

keerd een gele kaart voor

Riemeijer en een rode kaart

voor de Haarlemmer.

De kruitdampen waren nog

niet opgetrokken of Ripperda

maakte gebruik van de desor-

ganisatie in de Zandvoortse

defensie en scoorde 0-1. In de

tweede helft kwam Zandvoort

meer aan voetballen toe en

werd manmoediggepoogd de

achterstand weg te werken.

Een paar maal was Zandvoort

dicht bij de gelijkmaker, maar

de uitvallen van Ripperda wa-

ren zeer gevaarlijk. De snelle

spitsen van de Haarlemmers

gaven de Zandvoortse ver-

dedigers handenvol werk.

Halverwege de tweede helft

kwam Zandvoort op gelijke

hoogte toen Patrick Koper de

bal uit een hoekschop fraai in

de bovenhoek knikte, 1-1.

Zandvoort zette aan en rook

dat er misschien wel meer

inzat. Enige mogelijkheden

waren er wel maar het zat

toen even niet mee. Met nog

een kwartier te gaan kwam
Zandvoort op achterstand.

De bal kon ongehinderd

ingekopt worden uit een

Haarlemse hoekschop, 1-2.

Met een alles of niets poging

trachtte Zandvoort de gelijk-

maker te forceren. Dat gaf

Ripperda veel ruimte en doel-

man Edward deJonge Urbach

voorkwam met een paar

schitterende reddingen een

derde treffer. Door slecht uit-

verdedigen in de Zandvoortse

defensie was hij echter kans-

loos, 1-3. Dat Riemeijer in de

90e minuut raakt kopte (2-3)

was slechts van belang voor

de statistieken.

Zondag speelt Zandvoort

de inhaalwedstrijd tegen

BSM op het complex in de

Zandvoortse duinen.

Hockey

Fraaie winst ZHC dames
De dames van de Zandvoortsche Hockey Club hebben afgelo-

pen zondag de eerste overwinning van het nog prille seizoen

behaald. De thuiswedstrijd tegen Voorhout werd met een rui-

me 3-0 overwinning afgesloten.

Hockey

Kenmerkend voor de wed-

strijd afgelopen zondag op

Duintjesveld was de over-

macht van Voorhout. De gas-

ten kregen veertien strafcor-

ners tegen slechts twee van

ZHC. Dat de overwinning toch

in Zandvoort bleef was vooral

te danken aan de inzet van

het gehele team, dat zowel

aanvallend als verdedigend er

alles uithaalde wat mogelijk

was.

Voorhout, dat tot zondag

één van de koplopers was,

beukte doorlopend op het

Zandvoortse doel, dat echter

met grote inzet verdedigd

werd. Het doorlopend aan-

vallen van Voorhout gaf ZHC
ruimte om met uitgekiende

counters. Zandvoort toonde

zich opvallend trefzeker, de

eerste serieuze aanval leverde

na een kwartier een strafcor-

ner op. Miranda Schilpzand

schoot via de stick van een

tegenstandster de 1-0 bin-

nen. Vijf minuten later werd

Schilpzand op rechts vrij ge-

speeld en op haar diagonale

schot was de Voorhoutse

keepster kansloos, 2-0. In het

resterende kwartier voor de

rust bleef Voorhout proberen

de achterstand te verkleinen-

echter zonder succes.

Ook in de tweede helft een

aanvallend Voorhout, dat ove-

rigens steeds meer geïrriteerd

raakte, en Zandvoort dat zich

vooral beperkte tot verdedigen.

Halverwege de tweede helft

was het andermaal Schilpzand,

die tijdens een scrimage in de

Voorhoutse cirkel de bal in het

doel lobte, 3-0.

In de slotfase poogde Voorhout

op alle manieren de achter-

stand weg te werken. Toen n

minuten voor het eindsignaal

een speelster wegens aan-

merkingen op de leiding voor

vijf minuten naar kant moest

was de strijd gestreden, al

schoot Voorhout drie minuten

voor tijd nog tegen de paal.

Omdat de Zandvoortse dames

nu eens niet een conditionele

terugslag kregen werd het

een verdiende 3-0 zege.

De stand na zondag in de 4e

klasse D: FIT 6-13, Hisalis 6-13,

Haarlem 5-12, Berkel Rodenrijs

6-12, Saxenburg 6-10,Voorhout

6-10, Magnus 5-9, Spijkenisse

5-7, Kikkers 6-7, Tempo'34 6-3,

Zandvoort 5-3, Alkemade 6-0.

Driebandentoernooi weer van start

Vrijdag 29 oktober aanstaande wordt in Café Hollandia de af-

stoot gegeven voor de wedstrijden om het Driebanden Kampi-

oenschap van Zandvoort. De cafés Basta, Bluys, de Kippetrap,

de Lamstrael, Oomstee en Hollandia zullen ieder met vier spe-

lers op het groene laken vertegenwoordigd zijn. Deze gaan

gedurende zes avonden de 'degens' kruisen om het Individele

Kampioenschap en om de zo fel begeerde 'Cafétrofee'.

Het driebandentoernooi wordt

dit jaar voor de negende keer

gehouden. Mickey Rosenboom

(Café Bluys) verdedigt zijn vo-

rig jaar behaalde titel en Café

Bluys moet proberen opnieuw

de al acht keer gewonnen tro-

fee weer in zijn prijzenkast te

krijgen.

De speelavonden zijn, na de eer-

ste wedstrijden in Hollandia,

op vrijdag 3 november (Basta),

zaterdag 18 november (de

Kippetrap), vrijdag 24 novem-

ber (de Lamstrael), vrijdag

1 december (Bluys) en vrijdag

8 december in Café Oomstee,

waar de finalewedstrijden

gespeeld worden. In de deel-

nemende cafés zijn behalve

de supporters van de spelers

natuurlijk ook andere biljart-

liefhebbers van harte welkom.

Internationaal hockey
Op Duintjesveld wordt van vrijdag 20 tot dinsdag 24 oktober

het prestigieuze World Airline Hockey Tournament gehouden.

Het is een prestigieus toernooi waarin officiële hockeyteams

van luchtvaartbedrijven van over de hele wereld strijden om de

titel "World Airline Hockey C hampions".

Niveau

Na toernooien in Kuala

Lumpur, Londen, Fiji en

Melbourne vindt dit evene-

ment nu in Zandvoort plaats.

De KLM hockeyclub orga-

niseert het evenement, dat

ooit begon als een puur so-

ciaal evenement, maar door

de deelname van een aantal

meer competitieve teams

heeft de nadruk een aantal

jaren op presteren gelegen,

onder andere door de deel-

name van internationals.

Tegenwoordig is een goede

balans gevonden tussen de

sociale kant en de prestatie.

Deelnemers
De deelnemers komen van

over de hele wereld, zelfs let-

terlijk vanaf de andere kant

(Fiji). Voornamelijk uit "hoc-

keylanden", of daar waar

veel werknemers uit deze

landen werkzaam zijn zoals

in de Verenigde Arabische

Emiraten Deelnemende

teams zijn: luchtvaartmaat-

schappijen: British Airways,

KLM, Martinair, Transavia,

Emirates, Singapore Airlines,

Air Niugini, Air Pacific, Denim

Air, Air Charter Services

(luchtvaartgerelateerde teams:

Luchthaven Schiphol, KLM
health services, Fokker). Deze

lijst is nog niet compleet, er

is ook interesse getoond door

o.a. South African Airways, de

Kon. Luchtmacht en Bellview

uit Nigeria.

Handbal

Gelijkspel ZSC-dames
De handbalsters van ZSC

hebben de veldcompetitie

besloten met een 12-12 ge-

lijkspel tegen Legemeer-

vogels 2. In de slotfase

werd een drie punten voor-

sprong alsnog uit handen

gegeven.

Het begin van de wedstrijd

in Uithoorn was voor ZSC dat

door goals van Lucia van de

Drift en Debbie Tibboel een

1-2 voorsprong nam. Daarna

ontspon zich een gelijkop-

gaande strijd waarin ZSC het

meest productief bleek. Nadat

Legemeervogels met 3-2 de

leiding had genomen zorgde

Martina Balkvoor 3-3. Romena

Daniels werkte op haar beurt

een 3-4 achterstand weg. Na

de gelijkmaker liep ZSC uit

naar een 4-7 voorsprong door

treffers van Tibboel, Balk en

Daniels. De Zandvoortse da-

mes konden deze voorsprong

echter niet vasthouden en ke-

ken bij rust tegen een 9-7 ach-

terstand aan.

Na de pauze toonde ZSC ka-

rakter en nam door doepun-

ten van Daniels, Gaazebeek,

Tibboel en opnieuwtweemaal

Daniels zelfs een 9-12 voor-

sprong. De eerste winst leek in

het verschiet, maar net als aan

het einde van de eerste helft

wist Legemeervogels terug

te komen, waardoor de eind-

stand tot teleurstelling van

ZSC alsnog 12-12 werd.

Nieuwe namen op racemonument
Op het nationale racemonument, naast de hoofdingang van

Circuit Park Zandvoort, zijn afgelopen week een drietal namen

bijgeschreven. Het monument is bedoeld om Nederlandse cou-

reursdie zich 'in den vreemde' verdienstelijk hebben gemaakt en

in aansprekende competities punten hebben verdiend, te eren.

Van links naar rechts: Duncan Huisman, Christijan Albers en Charles Zwolsmanjr.

Allereerst mocht Christijan

Albers zijn naam onthul-

len. Albers heeft weliswaar

in de formule 1, waarin hij

nu rijdt, nog geen punten

verdiend, echter in de DTM
heeft hij dat wel gedaan.

Vervolgens was Charles

Zwolsman jr. aan de beurt.

Hij werd afgelopen jaar

Amerikaans rookie kampi-

oen in de Indy cars. Als derde

mocht Duncan Huisman zijn

naam 'te voorschijn toveren'.

Waar Albers en Zwolsman in

formule autos aan de weg
timmeren, doet Huisman
dat in de toerwagens. Op
dit moment rijdt hij in de

WTCC, het wereldkampioen-

schap toerwagens en heeft

al op het podium gestaan in

Valencia.
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Zandvoorters op het podium
In de afgelopen tijd zijn drie Zandvoortse inwoners nationaal

in de sportprijzen gevallen. Zandvoorters in drie verschillende

takken van sport en van zeer uiteenlopende leeftijden.

Nino Kloos

De jongste van de

drie is Nino Kloos (9).

Hij kart pas één jaar

en werd in de Honda

Cadett klasse KNAF

Nederlands Cadett

Rookie Kampioen!

Nino traint iedere

week en heeft zijn

ouders volledig ach- Nico Kloos in zijn Honda Cadett

ter zich staan. Dat moet ook wel want de races zijn door het

hele land en er worden dus veel kilometers gemaakt.

Dionne Fijma

Misschien wel de

meest aansprekend e

prestatie werd door

Dionne Fijma (18)

neergezet. Zij werd

tijdens de onlangs

gehouden Europese

Kampioenschappen

Karate in ons land

tweede in haar ge-

wichtsklasse. Zij moest alleen in haar Ierse tegenstandster de

meerdere erkennen.

Ard Keff

Last but not least:

Ard Keff (38). Onze

plaatsgenoot is al

het hele seizoen

voorin zijn BMW
klasse van de DNRT-

wedstrijden te vin-

den. Keff heeft dit

seizoen maar liefst

11 van de 20 races ge- Ard Keff leidt de wedstrijd

wonnen, heeft hij twee tweede, één derde en één vijfde plek

gescoord. De overige races had hij mechanische pech en kon

hij geen resultaat neerzetten. Als dat één keer minder was ge-

weest, zou hij nu Nederland Kampioen geweest zijn. Toch is de

lange Keff uitermate tevreden over zijn seizoen en belooft om
het komende seizoen weer van zich te laten doen spreken.

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor Gemeente Zandvoort

K.Willemse Greeven, Makelaardij o.g.

Albatros IJzerhandel Zantvoort

Asian Delights Kippetrap

Auto Strijder LukonTweewielers

Autobedrijf Zandvoort Mollie&Co

Bertram & Brood Monuta

Bloemsierkunst P.van Kleeff

Jef & Henk Bluijs Pluspunt

Boudewijn's Visservice SKIPSt.Kdv. Pippeloentje-Pluk

Café Oomstee Stichting ACB

Cense en van Lingen Stichting ZorgContact

Circus Zandvoort Take Five

Club Nautique Trade Ard Automobielen

CNG Groep Van Schaik, makelaar

Danzee Wapen van Zandvoort

De Boulevardschaar Wika Autoglas

Gall & Gall (Slijterij Beemsv.c .f.) Willemse Elektrotechniek

1 Gemeenschapshuis Zandvoort Optiek .

&
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VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT

Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers

en vrij uitzicht op plantsoentje

Open keuken, woonkamer met toegang naar de tuin,

4 slaapkamers en lichte badkamer v.v. ligbad/douche.

Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Woonopp. ca. 125 m 2
, perceeloppervlakte 152 m 2

Vraagprijs € 349.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale

5-kamerhoekmaisonnette met veel lichtinval

• In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage

• Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers

en een riante studio op de 3= verdieping

• Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen

• Woonoppervlakte ca. 150 m 2

Vraagprijs € 349.000,-

: \.
TJERK HIDDESSTRAAT 91 ZANDVOORT

1 Op de 6' verdieping gelegen 3-kamerappartement

(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het westen

Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen

1 Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een afgesloten

parkeerterrein en berging in de onderbouw
1 Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

• Royale 5-kamermaisonnette nabij strand en zee gelegen

• Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen
• Parkeergarage en berging in de onderbouw
• L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer

• Geheel in lichte tinten gestuukt

• Woonoppervlak ca. 135 m 2

Vraagprijs: € 309.000,-

ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa

• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,

5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto's

• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te

houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m 2
, inhoud ca. 645 m 3

, perceelopp. 476 m 2

Vraagprijs: € 749.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE *\

LINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

DR. CA. CERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

• Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een zonnig balkon op het zuiden

Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Gehele woning geschilderd in 2003
1 Woonoppervlakte ca. 120 m 2

Vraagprijs: €219.000,-

GARAGE NR. 20 DE SCHELP
Zandvoort

Garagebox, gelegen naast het gebouw "De Schelp"

CENSE n
LINGEN

Vraagprijs: € 30.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Top nieuwbouw 'Pluspuntgebouw' bereikt

Opdrachtgever is EMM. Trots inspec-

teren medewerkers van aannemer

Bouwgroep Hecon de al vergevor-

derde werkzaamheden. Vorige week

donderdag bereikte de bouwvan het

nieuwe 'Pluspuntgebouw' in Noord

zijn hoogste punt. Reden om samen

met alle betrokkenen het gebouw in ^
wording te bezichtigen.

r

U'>**'

iin

door Ton Timmermans

Heel symbolisch werd er'pan-

nenbier' geschonken. Vorige

week donderdag werd het

hoogste punt van de bouw
bereikt; reden voor een klein

feestje. De bouw wordt gere-

aliseerd in opdracht van wo-

ningbouwvereniging EMM.
Het project wordt mogelijk

gemaakt door samenwerking

van Gemeente Zandvoort,

Pluspunt, Nieuw Unicum,

RIBW en Zorgcontact.

Noem het een knooppunt van

zorg, welzijn en dienstverle-

ning. Een nieuw gebouw met

zowel sociaal-culturele func-

ties als met woonfuncties ver-

rijst aan de Flemingstraat in

Zandvoort Noord. Nu wordt

nog in de hele bouw getim-

merd en gezaagd, de ople-

vering is gepland rond april

2006. De wijk wordt dan

verrijkt met een veelzijdig

gebouw, waarin plaats is in-

geruimd voor de Stichting

Pluspunt, inclusief de buiten-

schoolse opvang De Boomhut,

WonenPlus en een wijksteun-

punt. Daarnaast worden er

i8 appartementen en n woon-

eenheden gerealiseerd.

Voor de verschillende activi-

teiten van Pluspunt worden

zowel in de kelder als op de

begane grond ruimtes inge-

richt voor ondermeer receptie,

diverse leslokalen, buiten-

schoolse opvang, senioren-

gym en open eettafels met

keuken. Al is dat nu door de

bouwwerkzaamheden nog

niet te zien: aan de kelder is

extra aandacht besteed door

geluidsisolerende voorzienin-

gen. Zo wordt daar een zaal

ingericht voor het houden

van toneel en lezingen. Ook is

voorzien in een geluiddichte

ruimte voor de (kinder)disco.

Daarnaast is er plaats voor de

muziekschool New Wave en

balletschool Studio 118.

De appartementen op de eer-

ste en tweede etage worden

geheel ingericht voor rolstoe-

lers van Nieuw Unicum. De

woningen worden bereikbaar

via een speciaal toegeruste

lift. "De brandweer voorziet

geen problemen", aldus een

zegsman van de aannemer.

De architecten van Buro Hans

Wagner hebben het gebouw
op de toekomst voorbereid.

Zo zijn er in de wanden van de

appartementen al zogeheten

'loze leidingen' aangebracht

voor toekomstige 'Domotica-

voorzieningen'. Op die manier

kan bekabeling voor elektro-

nicatoepassingen en woning-

automatisering gemakkelijk

gelegd worden.

De elf wooneenheden zijn

bedoeld voor het RIBW. Deze

Regio na Ie Instelling Beschermd

Wonen zorgt ervoor dat men-

sen met een psychiatrische

achtergrond gewoon in de

maatschappij kunnen wonen,

uitgaande van hun eigen wen-

sen en mogelijkheden. Precies

als bij de appartementen voor

Nieuw Unicum-bewoners zijn

ook hierbij de scheidingswan-

den tussen de wooneenhe-

den eenvoudig te verwijderen

zodat grotere woonruimtes

kunnen worden gemaakt.

Vervolg zie Pag. 3

Wintertijd 10

1l1f>
29 oktober 8 4

Ni 6 2/
03.00^-02.00

/= N

fig)B
KC,t,M

Geldig t/m zondag 29 oktober

• Fijn volkoren € 1,50

• Roomboter speculaas-

taartje € 4,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

De Mannetjes

Vlag in top

bij' Pluspunt

'Dat is nou eens een
echt pluspuntje

voor Zandvoort'

' Zandvoort
gefeliciteerd!
Va n Vessem & Le Patk hou opent

morgen zijn deuren -aan het Raadhuisplein!
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31 oktober
vergadering van de gemeenteraad.

De agenda vindt u verderop in deze

krant.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten
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Burgerlijke stand

14 OKTOBER 2006 - 20 OKTOBER 2006
Geboren:

Rodas, dochtervan: Habte, Nazret.

Gaby Sandra, dochter van: Swart, Ronnie Volkert en:

van Groen, Simone Belinda.

SofieJosé Liesbeth,dochtervan:van den Akker, Hans

Albert Jan en: Rovers, Simone Louise Liesbeth.

Tess, dochter van: Vermaat, Patrick en: Strengholt,

Marcella Petronella.

Ondertrouwd:
Schenkeveld, Anthonius Nicolaas Johannes en:

Borst, Elisa.

Gehuwd:
van der Ploeg, Hendrik Johan en: Schuiten, Anna

Marina Jacoba.

den Boer, Danny en: van Loon, Francisca Catharina.

Kroon, Jacob emGreeff Pau line Dorothea.

Overleden:

Overeem geb. Onwezen, Hendrica Wil hel mi na,

oud 94 jaar.

Jutte, Gerda, oud 83 jaar.

van der Hart geb. Verheul, Jansje, oud 80 jaar.

Cast ien, Nicolaas Wilhelmus, oud 84 jaar.

KOOP OOK LOTEN!
n het Ntétriaridst vctenig'

Crott *r
Ciubactie É3W priji«il

www.dubftdic

WATERSTAN D EN-^s^

Club Nautique ^
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

www.clubnautique.nl

Oktober/
November

Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Laac
WATER

Hoog
water

Do 26 ^H 02.18 06.39 14.38 18.51

Vr 27 - 02.54 07.12 15.20 19.25

Za 28 - 03.24 07.52 16.00 20.09

Zo 29 - 02.59 07.40 15.50 19.59

Ma 30 - 03.59 08.50 16.44 21.18

Dl 31 - 05.34 10.20 17.59 23.10

Wo 1 - 07.24 11.40 19.19 BI
Do 2 00.20 08.48 12.43 20.33 -

Kerkdiensten
iiiii

ZONDAG 29 OKTOBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor E. Peijnenburg

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenhar) 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

f Colofon * Zandvoortse
COITRANT

Verschijnt iedere donderc ag en wordt gratis

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

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06 -144 826 85

Tel & Fax 023 -5732752 Email:joop@

Email: redactie@ zandvoortsecou rant.n 1

zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:

Openingstijden kantoor: IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk
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OPZ kapittelt eigen wethouder tijdens commissie vergadering

/ %
BEDANKT
voor alle handjes,

plantjes, tekeningen

lieve woorden en de

gezelligheid bij de

afscheidsborrel

na het sluiten van
bakkerij Paap

Jaap, Ria , Engel en

Truus Paap

\ /"

Politie bericht

Aanhouding na vernieling

Politiemensen hielden

omstreeks 20.05 uur op

de Van Spe ijkstra at een

24 -jarige Zandvoorter

aan. De man wordt er

van verdacht overlast

te hebben veroorzaakt

in een flatgebouw en

daar in ieder geval een

raam van een deur te

hebben vernield. De

man verzette zich te-

gen zijn aanhouding en

probeerde de politie-

mensen te slaan en te

schoppen. Uiteindelijk

is het gelukt de man te

overmeesteren en naar

het politiebureau

te brengen. Daar is hij

ingesloten. Een onder-

zoek wordt ingesteld.

Afgelopen donderdag werd de herziening van het Ruimtelijk

Functioneel Plan voor de Middenboulevard behandeld. Daarin

heeft Bruno Bouberg Wilson, namens de Ouderen Partij Zand-

voort (OPZ), de eigen wethouder en portefeuillehouder Matten

Bierman klip en klaar duidelijk gemaakt hoe dan ook te zullen

vasthouden aan het standpunt, dat er niet gedwongen gesloopt

zal worden. Daarnaast maakte hij duidelijk dat een grootscha-

lige bebouwing ook moeilijk valt bij de OPZ-fractie.

Het college vroeg de com-

missie Raadszaken om ad-

vies over een Ruimtelijk

Functionele Visie, welke

gezien moet worden als

voorbereiding van een

nieuw op te stellen herzien

Ruimtelijke Functioneel Plan.

Daarin zou de omgeving van

het De Favaugeplein be-

vroren moeten worden en

eerst de ontwikkeling van

de polen Badhuisplein en

'Palaceplein' ter hand ge-

nomen worden. De inbreng

van de belanghebbende be-

woners zal daarbij leidend

zijn. Donderdag gaven een

viertal bewoners en een

belanghebbende namens
de reddingsmaatschappij

KNRM hun mening over de

voorliggende visie.

Watertorenplein

Ook het 'Watertorenplein'

zal in de voorstellen van het

college de nodige aandacht

krijgen, ondanks het feit

dat dit gebied niet meer als

zogenaamde 'pool' wordt

aangemerkt. VVD-woord-

voerder Jerry Kramer vroeg

het college de mogelijk-

heid te onderzoeken om de

vestiging van grootgrutter

Dirk van den Broek - nu nog

aan het De Favaugeplein

- onder te brengen op het

Watertorenplein.

Stationsplein

Namens de bewoners van de

flats aan het Stationsplein

werd wethouder Bierman

verweten dat er geen over-

leg is geweest met deze

groep bewoners. Die zouden

straks een groot aantal hoge

bouwwerken voor hun neus

kunnen krijgen. Bierman, die

de nota van inspraak nog

niet gereed heeft, probeerde

de insprekers en de commis-

sieleden nogmaals duidelijk

te maken dat de belangen

van de bewoners gerespec-

teerd zullen worden.

Garantieplan

Twistpunt tussen de com-

missieleden, was de vraag

of het garantieplan voor

mogelijk te slopen wonin-

gen nu wel of niet gehand-

haafd moest blijven, nu het

college duidelijk aangeeft

dat er niet gedwongen ge-

sloopt zal worden. De wet-

houder was van mening dat

Cartoon Hans van Pelt

VERGADEREN, VERGADEREN

het garantieplan daarmee

overbodig is geworden. De

meningen in de commssie
waren verdeeld. Een meer-

derheid wilde nog geen

definitieve uitspraak doen

en eerst overleggen met de

achterban.

Minderheid

Alle fracties ondersteunden

aan het eind van de discus-

sie nogmaals het uitgangs-

punt van het college dat de

belangen van de bewoners

gewaarborgd dienen te wor-

den. Over de manier waarop

verschilden oppositie en col-

lege ondersteunende par-

tijen van mening. CDA, SP,

Groen Links en G BZ toonden

zich weinig enthousiast, om-
dat naar hun mening nog

veel zaken niet duidelijk wa-

ren. PvdA en VVD toonden

waardering voor de plannen,

terwijl OPZ de plannen nog

nader zal bezien, maar voor-

alsnog niet zonder meer

het voorgestelde wenst te

omarmen. Een standpunt

dat nadrukkelijk werd on-

derschreven door een aantal

luidruchtig aanwezige be-

langhebbenden. Hun weing

gewaardeerde en boven-

dien ongevraagde inbreng,

ontlokte VVD commissielid

Michael van Praag de opmer-

king dat de bewoners van de

Middenboulevard procentu-

eel gezien een minderheid

vormde ten opzicht van de

rest van de inwoners van de

gemeente Zandvoort.

Parkeergarage

Een belangrijk agendapunt

vormde donderdagavond

ook de vraag hoe groot de

parkeergarage onder het

Louis Davids Carré moet

worden. Het bepalen van

het aantal parkeerplaatsen

is van belang om met de

bouw van de nieuwe school

aan de Prinsesseweg te kun-

nen starten. Een voorstel

van portefeuillehouder wet-

houder Tates, om het aantal

plaatsen te bepalen tussen

511 en 700, werd commssie-

breed ondersteund omdat
het de mogelijkheid biedt

het aantal parkeerplaatsen

aan te passen aan de te ont-

wikkelen plannen. De vraag

welk financieel aandeel on-

dernemers mogelijk zouden

willen leveren in de te bou-

wen parkeergarage bleef

onbeantwoord. De commis-

sie vroeg het college het eer-

der dit jaar door enkele on-

dernemers gedane aanbod

naderte onderzoeken.

Vervolg van Pagina i

In het gebouw wordt ook

een Wijksteunpunt geves-

tigd, dat als taak krijgt alle

bewoners van Zandvoort zó

te steunen dat zij zo lang

mogelijk zelfstandig kun-

nen blijven wonen. Voor de

realisering is een belang-

rijke subsidie verleend door

de Provincie Noord-Holland.

Onder verantwoordelijkheid

van de welzijnsorganisatie

Pluspunt vallen ondermeer

jeugd- en jongerenwerk, cur-

sussen en workshops, maar

ook allerlei activiteiten voor

zowel volwassenen als se-

nioren. Naast de diensten

van WonenPlus en de bui-

tenschoolse opvang houdt

Pluspunt zich ook bezig met

verhuur van accommodatie.

Het 'Pluspuntgebouw' ver-

enigt een veelheid aan func-

ties, waaronder wonen. "Over

een toepasselijke naam
wordt nog nagedacht", aldus

een woordvoerder van EMM.

pluspunt
Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor Informatie:

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. Stichting

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180
• Spelen met andere kinderen

2041 VP Zandvoort
• Huiselijke sfeer

Tel: 023 57171 13
• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl
• Creatieve activiteiten www.pluspuntzandvoort.nl

Volgens mij.

heb ik nog nooit zoveel kaar-

ten ontvangen. Ook niet met

mijn verjaardag. Zelfs lot-

genoten bellen mij op over

hun ervaringen. Bovendien

wenst iedereen mij veel

sterkte toe. Het doet me
goed. Al deze lieve reacties

helpen mij om positief te

blijven denken.

Op 17 oktober is het dan

zover. D-day. In mijn tas zit

mijn nieuwe nachthemd.

Want volgens m'n klein-

dochter mag oma niet in

haa r oude T-shirt sla pen.Van

mijn schoondochter krijg ik

nieuwe tijdschriften en een

doosje 'vol geluk' van mijn

jongste dochter. Voordat ik

naar het ziekenhuis vertrek,

pak ik nog een gelukspapier-

tje. De tekst 'Geef jezelf over

aan je doel, met moed en

durf, met hart en ziel' is zeer

toepasselijk. Die gaat ook in

mijn tas. Later sta ik wat on-

wennig met mijn handba-

gage in de ziekenzaal. Het is

mijn allereerste operatie. Na

een dikke zoen neemt man-

lief afscheid. Ook hij heeft,

net zoals ik, het moeilijk. Het

ziekenhuispersoneel ver-

welkomt mij allerliefst en

stelt mij op me gemak.

Na de operatie maak ik ken-

nis met mijn mede-zaalpa-

tiënten; twee dames van 93
en één van 70 jaar. De oude-

re dames zijn aan hun heup

geopereerd. De andere heeft

door een ongeluk haar been

verbrijzeld. De automobilist

is doodleuk doorgereden.

Eén van de oudjes ligt recht

tegenover me. Zij zwaait me
vriendelijk toe. Als ik hoest,

vraagt ze bezorgd: "Gaat het

goed met je lief kind." Voor

het slapen gaan, bedankt ze

de verpleging en bid hardop.

"Lieve Heer, bescherm ons

deze nacht en laat ons mor-

gen weer gezond opstaan."

Voordat mijn ogen dicht-

vallen hoor ik nog net: "Ga

altijd met goede gedachten

slapen." Haar wijze woorden

blijven voor altijd bij me.

Dank je wel, lieve onbeken-

de. Met moed, durf, hart en

ziel, ga ik verder met de ver-

volgbehandelingen om mijn

borst kankerte overwinnen.
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ZandvoortPas: Cadeautjes bij pannenkoeken
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Week 43 «2006

Oktober

Finaleraces, Circuit Park Zandvoort.

Al jarenlang de traditie als afsluiting van het seizoen,

voorde diverse nationale kampioenschappen

LiZa Bridgedrive. In verschillende Horecagelegenheden

in het centrum, van 10.00 tot 16.00 uur Kosten:€39,50

per jaar. Aan meld en: 5736201. Deel van de opbrengst gaat

naar'Stichting Lions Helpen Kinderen'

Cabaret: And ré Ma nu el met 'Burger'. Theater van

Circus Zandvoort. Aanvang 20.15 uur> entree €12,00

November
Optreden NEVA-ensemble uit Petersburg

(Rusland). Agathakerk, aanvang
20.00 uur

Zandvoort 500, Circuit Park Zandvoort.

Er wordt in diverse toerwagen klassen gestreden om
het Winter Endurance kampioenschap overeen

wedstrijd van 500 km

Jazz in Zandvoort: Stochelo Rosenberg.

Ceb. de Krocht, aanvang

Classic Concerts: Mozart in concert

Cabaret: Jaap Mulder met 'Vel kom men til aars'.

Theater van Circus Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur> entree €12,00

Via deze weg willen wij graag

iedereen bedanken voor de

enorme belangstelling en

attenties die wij gedurende

onze openingsweek hebben
mogen ontvangen.

Tot ziens weer in

onze nieuwe winkel!!

Radio Stiphout

Grote Krocht 34-36

ZANDVOORT
023-5732649 *^
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Sinds twee jaar is pan-

nenkoekenrestaurant

De Lachende Zeerover

op de Rotonde geves-

tigd. Nog maar4 maan-

den geleden kwam Patty

Westerkamp haar broer

Rick bijstaan in zijn be-

drijf. "Ik ben nog maar

kort bezig hier maar ik

wil al het een en ander.

Zo zijn we deze winter

alle dagen geopend

voor lekkere winterkost

zoals erwtensoep en

spekpannenkoeken. We
zitten natuurlijk op een

uitgelezen punt en de

wandelaars die van het

strand en de zee genie-

ten, willen we graag

met een warm gevoel

weer naar huis laten

gaan", zegt Patty.

Cadeautjes

Het pannenkoekenres-

taurant doet dan ook ui-

termate warm aan. Niet

alleen pannenkoeken

worden hier geserveerd

maar ook bijvoorbeeld

een uitstekende saté.

"Er zijn altijd mensen

die iets anders willen

en daarvoor is onze saté

zeer geschikt. Natuurlijk

serveren we ook een kop

koffie met een lekker

stuk taart. De gasten

hoeven dus niet met-

een te eten." Als actie

voor de ZandvoortPas

hebben Rick en Patty

een cadeautje voor de

kinderen. Patty kan nog

niet zeggen of er in de

toekomst misschien nog

andere acties komen.

We blijven ze volgen!

Boeken- en speelgoedbeurs bij Mariaschool

De Mariaschool houdt op woensdag i november

aanstaande de alom bekende boeken- en speel-

goedbeurs. U bent van harte welkom vanaf 8.30

uur tot 12.30 uur aan de Prinsesseweg 20.

Met Sinterklaas in zicht

moet er uiteraard weer

ruimte gemaakt worden

voor al dat nieuwe speel-

goed. De school vraagt

om het oude speelgoed

en de boeken niet weg
te gooien, maar in te

leveren. Voor de boeken-

en speelgoedbeurs heeft

de school nog wel speel-

goed en boeken nodig.

Geef uw oude boeken

en speelgoed een nieu-

we kans. Geef de kinde-

ren van de Mariaschool

weer een mooie op-

brengst om iets leuks

van te doen. U kunt

uw spullen tot en met

dinsdag 31 oktober

2006 naar het speello-

kaal van de Mariaschool

brengen.

Verkiezing

Zandvoorter van het Jaar

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Naam van de inzender:

Adres/Postcode:

Tel:

Handtekening

[2*~

BZandvoortse
1 1 ..:.-

De nominaties voor

Zandvoorter van het Jaar zijn bekend

Zandvoortse Courant NUMMER 43 26 OKTOBER 2006

De afgelopen weken hebben

onze lezers kandidaten voor

de titel 'Zandvoorter van het

Jaar' kunnen aangeven. Het

is een geweldig succes ge-

worden. Maar liefst 22 per-

sonen werden aangemeld.

Ze zijn grofweg in te delen

in een viertal categorieën:

Kunst en Cultuur, Sport,

Maatschappelijke dienst-

verlening en Vernieuwende

Ondernemers. Victor Bol en

Ben Zonneveld zijn beide ook

genomineerd maar zijn niet

verkiesbaar omdat zij in de

jury zitten.

Vanaf nu kunt u stemmen op

een van de genomineerden

door middel van het invullen

van de bon (zie hiernaast op

paginazfjofvia hetemailadres

jury@zandvoortsecourant.nl.

De komende weken zullen

de diverse kandidaten in deze

krant verder aan u worden

voorgesteld.
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(in willekeurige volgorde)

Genomineerden Motivatie

Kunst en Cultuur

Hilly Jansen Kunstenares, bedenkster en maker van de dolfirama dolfijnen.

Marianne Rebel Kunstenares.

Conny Lodewijk Balletlerares en motivatordie van zeer jong tot oudere aan het dansen krijgt.

Peter Tromp Medeorganisator Classic Concerts; een belangrijk gebeuren voor jong en oud.

Klaas Koper Dorpsomroeper, promoot Zandvoort in heel Nederland, is een markant persoon

en staat achter zijn dorp, hij helpt mee met diverse culturele activiteiten.

Pim van Collem Cineast, prijswinnaar van het Nederlands filmfestival met de documentaire:

Buddha's lost children.

Sport

Cerard Loos

Arlan Berg

Hans Ernst

Jan Lammers

Zeezeiler, zet Zandvoort op de wereldkaart door mee te doen aan vele zeezeilraces.

Zandvoortse ondernemer, organisator zeepkistenrace en solexrace.

Medeorganisator van de wielerronde van Zandvoort.

Circuitdirecteur, door zijn inzet heeft het hele jaar het circuitpark

Zandvoort op de kaart gestaan. Met als hoogtepunt de Ai GR

Hierdoor heeft Zandvoort bekendheid over de hele wereld gekregen.

Seat holder AiGPTeam Nederland, voor zijn grote inzet in de autosport en

voor de autosport in Zandvoort speciaal.

Maatschappelijke dienstverlening

Wim Kruiswijk Hart van het Juttersmu-ZEE-um.

Sandra Kluijskens Actief bij diverse liefdadigheidsinstellingen, Kerk, mensen in nood, zonnebloem.

Ankie Miezenbeek Enthousiast Zandvoorts duo dat al jaren de zwemvierdaagse.de

& Martine Joustra fietsvierdaagse en de avondvierdaagse organiseren. Beide dameszijn ook

actiefin het Zandvoortse Rode Kruis.

Marjon Schouten Jonge actieve vrijwilligster bij het Rode Kruis. Zit ook in bestuur jeugdzaken

Rode Kruis.

Cré van den Berg Accordeoniste bij o. a. Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble.

Componeerde:'Welkom in Zandvoort'en 'Zandvoort ik wil je wel bekennen'.

Jan-PeterVersteegeZanger, zet zich altijd belangeloos in voor minder bedeelden.

Piet van Loon Goede buurman die voor iedereen in de buurt klaar staat.

Jan van Essen Zorgcoördinator in Nieuw Unicum, al 26 jaar steun en toeverlaat van de

vleugel Meeuwenhof. Altijd bereid zich in te spannen. Zeer bewogen met de

mensen in Nieuw Unicum.

Vernieuwende ondernemers

Ferry Verbrugge Ondernemer, enthousiaste initiator en kartrekker van de grote markten

(evenementen) in het centrum van Zandvoort.

Peter Michalides Directeur Holland Casino, voorzitter Zandvoort Promotion. Enthousiast met

het ondersteunen van veel grootschalige evenementen in Zandvoort.

Sara de Jong Jonge onderneemster die een eigen personal lifestyle en nagelstudio runt.

Patrick Berg Kleine ondernemer, (haringkar De Zeemeermin) die positief, klantvriendelijk,

sociaal voor zowel Zandvoorters als gasten er gewoon voor staat. Een mens

met het hart op de juiste plaats. Een voorbeeld voor jonge ondernemers.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie:

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Fusie?

Moet de gemeente Zand-

voort binnen twee jaar sa-

men gaan met een andere?

Deze vraag is sinds afgelo-

pen weekend weer actu-

eel. Minister Remkes van

Binnenlandse Zaken heeft

zondag in het tv-program-

ma Binnnehof in niet mis-

teverstane bewoordingen

gezegd, dat alle gemeenten

met minder dan 20.000 in-

woners binnen twee jaar

moeten fuseren.

Opmerkelijk is dat de minis-

ter ook de deelgemeenten

in Amsterdam wil opheffen.

Daarmee ondergraaft de be-

windsman ook de gedachte

dat Zandvoort een deelge-

meente van de hoofdstad

zou moeten worden.

Hoe het verder zal gaan

moeten we maar afwach-

ten. Mogelijk blijkt dat na

de verkiezingen deze VVD-

ambtsdrager met de stem-

busstrijd is bezig geweest

en dit geen regeringsstand-

punt is.

Commissie loopt uit

De integrale commissie

Planning & Control, die de

begroting moest behan-

delen, had als agenda op

de eerste avond de punten

1 t/m 8 en zou rond 23.30

uur afgelopen zijn. Niets

was minder waar. Er werd

slechts tweeëneenhalf(l)

punt behandeld en toen

was het al ver na midder-

nacht. De commissieleden

bestookten de wethouders

met vragen en die namen
de tijd om te antwoorden.

Er was echter ook een wet-

houder die blijkbaar zijn

zaken wel goed in de be-

groting had verwoord. Hij

was dan ook slechts een

zestal minuten bezig met

antwoorden. Misschien is

het verstandig om in de toe-

komst een tijdslimiet aan de

diverse partijen en beant-

woording op te leggen.

Bomen
De bomen die tot voor kort

de 'Zandvoortselaan onder

de bomen' vormden zijn

elders in de gemeente her-

plant. De Dr. CA. Gerkestraat

en het Ten Kateplantsoen

kregen vier bomen, ter-

wijl tussen de rotonde van

Nieuw Unicum en Bentveld

19 exemplaren een nieuwe

plaats kregen. De plaatsing

van drie bomen aan de

Tollensstraat achter snack-

bar De Zilvermeeuw leverde

een onverwacht probleem

omdat een kabel was ge-

raakt. Het incident leverde

overigens verder geen merk-

bare complicaties op.

Wie weet de oplossing?

Opnieuw is de Zandvoorste

bunkerploeg erin geslaagd

een bunker te ontdekken

waarin de Freie Friese cen-

traal stonden. Deze mensen

hadden er een gewoonte

van gemaakt om tekenin-

gen en teksten op de muur

te schilderen. Op de muren

van deze bunker staat onder

andere '1944' met een ha-

kenkruis. Tevens staat er een

tekst die nog niet achter-

haald is. Wie weet wat hier

staat kan contact opnemen
met de Zandvoortse bun-

kerploeg of met de redactie

van deze krant.



In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas;
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

WMO helder verduidelijkt aan vrijwilligers

Zandvoortse Courant NUMMER 43 26 OKTOBER 2006

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel uit!
ontvangt u een gratis rekenmachine.

&.74NDVoor.r
toto, ^tfif-

1

r
urïtofièM

B^ANDVOORT
f515 jwtw to tote wielen

2007 J.J.H, Jansen.

Vccrddipr tut met d&ZmwlköOiftPml

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.
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Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

ElZANDVOORT

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 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ow 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duide-

lijk uw naam en adres.

Deze pas is geidig t/m 31 december 2007

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

TENNISCLUB ZANDVOORT
zoekt voor het nieuwe seizoen

Pachter voor het clubhuis

en een

Groundsman
voor het onderhoud van onze banen

De pachter runt het clubhuis met de bar en de keuken. Hij/zij dient

dan ook in het bezit te zijn van de juiste papieren. Ook wordt verwacht

dat er een redelijke maaltijd bereidt en geserveerd kan worden.

Dagelijks onderhoud van het clubgebouw, inclusief kleedkamers en

toiletten, behoort eveneens tot de taak van de pachter.

De groundsman is verantwoordelijk voor het onderhoud van de

tennisbanen tijdens het tennisseizoen en voor het algemeen onderhoud

van het gehele terrein. Het voorbereidende werk voor de start van het

seizoen wordt uitbesteed en de groundsman assisteert daarbij.

Pachter en groundsman, een goede combinatie voor een echtpaar of

stel, of vooreen persoon die beide verantwoordelijkheden wil nemen
met medewerkers.

Het tennisseizoen loopt van eind maart tot half oktober.

De voorbereidingen beginnen al eerder.

Beide functies worden geacht als zelfstandige te worden ingevuld op

basis van een contract.

Interesse? Stuur uw sollicitatie naar:

Tennisclub Zandvoort

p/a D. van den Brink

Kostverlorenstraat 92 D
2042 PK Zandvoort

Geen ambtelijke taal; geen spoorvan vakjargon. Vrijwilligers

in de zorgsector en maatschappelijke instanties luisterden

naar een korte uiteenzetting van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning. In de zaal van het Huis In de Duinen werd

vorige week woensdag de WMO in heldere taal uitgelegd.

door Ton Timmermans

De WMO staat voor de deur.

Die nieuwe welzijnswet is,

net als veranderingen rond

de ziektekostenverzekering,

voor velen verwarrend. Als de

Wet Maatschappelijke onder-

steuning (WMO) op komende

Nieuwjaarsdag van kracht

wordt, zullen een aantal za-

ken op het gebied van welzijn,

zorg en wonen ingrijpend ver-

anderen.

Zo valt de zogeheten geïndi-

ceerde huishoudelijke hulp

volgend jaar niet meer on-

der 'Den Haag' maar wordt

door de Gemeente verzorgd.

Wie zorg nodig heeft, dient

eerst een aantal zaken te re-

gelen. "Uw cliënten zullen

daar zeker vragen over gaan

stellen", betoogt Ella Visser,

beleidsmedewerker van de

Gemeente. "Daarom dit korte

overzicht van de WMO." Door

allerlei ontwikkelingen wordt

de zorgverlening (te) duur,

toch moet die op peil blijven.

De overheid vraagt méér be-

trokkenheid van mensen;

méér belangstelling voor hun

wijk en voor elkaar. De essen-

tiële punten van de nieuwe

welzijnswet passeren in snel

tempo de revue. "De nieuwe

wet gaat over meedoen", be-

gint Ella Visser haar relaas.

Aan de hand van een rond-

gedeeld formulier wordt de

WMO kort en bondig toege-

licht. Organisaties als de bibli-

otheek, scouting en de sport

zullen daarbij een rol moeten

gaan spelen. Wellicht ook de

kerken. Zo vervult de Stichting

Pluspunt (voorheen SWOZ en

AKZA) in Zandvoort al het no-

dige op sociaal gebied.

"Een ordinaire bezuiniging".

Fel en strijdbaar lichten de

ogen van de welzijnswerkster

op. Haar gesprekspartner ziet

echter een nieuwe toekomst

'vol met nieuwe mogelijk-

heden'. Uit het relaas van

mevrouw Visser blijkt dat de

nieuwe wet de samenleving

door elkaar gaat schudden. Of

we willen of niet: de gemeen-

te en inwoners van Zandvoort

zullen op de feiten van wo-

nen, zorg en welzijn moeten

inspelen. Elke gemeente gaat

de wet op haar eigen manier

invullen, dus ook Zandvoort.

In een 'WMO-plan' legt iedere

gemeente vast hoe ze omgaat

met bijvoorbeeld hulp bij het

huishouden en mantelzorg.

In de gemeentelijke plannen

staat bijvoorbeeld hoe de ge-

meente hulp in de huishouding

gaat aanbieden; aan welke

kwaliteitseisen moeten thuis-

hulporganisaties voldoen? Uit

hoeveel thuishulporganisaties

mogen inwoners straks kie-

zen? Recht op zorg blijft een

verplichting die de gemeente

krijgt opgelegd. Duidelijk

wordt, dat Loket Zandvoort in

het Gemeenschapshuis hét

centrale aanspreekpunt voor

WMO-aangelegenheden is.

Zandvoort wordt nu ook wereldwijd gepromoot
In 2004 bestond Zandvoort

700 jaar. Daarvan is door Jan

van der Meer (video producent

te Zandvoort) een uitgebreid

verslag gemaakt. Tijdens de

feestelijke afsluiting kreeg

deze filmische videoproduc-

tie een staande ovatie. Zelfs

de burgemeester zag de gro-

te promotionele waarde van

zo een kostbare productie in.

Helaas is daar nog geen bud-

get voor beschikbaar. Maar

vele nieuwe bestuursleden,

de wethouder van toerisme

en regionale ondernemers

hebben deze sfeervolle op-

names nog nooit gezien. Zij

krijgen nu de kans (net als

iedereen in de wereld) om

nogmaals het zeer geslaagde

feestjaar thuis op hun PC of

Lap Topte bekijken en er wel-

licht iets mee te gaan doen.

Even op Google.nl ofYoutube.

com zoeken naar: 'Zandvoort

700' en je kunt op klein for-

maat de diverse filmpjes be-

kijken. Zonder enige reclame

is deze internetpagina nu al

ruim 7500 keer bekeken.

Een erg leuk idee om fami-

lieleden overzee te laten zien

hoe geslaagd dit feest was

en hoe gezellig Zandvoort

is. Vele Zandvoorters en ar-

tiesten komen in beeld, o.a.:

Jazz behind the Beach met

Milly Scot, Hans Dulfer en

Joke Bruijs, Lee Towers en

de Jan Rietmanband op het

Badhuisplein, Beachpop bij

Mango's. De aankomst 'in

1304'van Ridder'De Witte van

Haamstede'. Klaas Koper die

werd vereeuwigd onder toe-

ziend oog van Kees Verkade;

Levende Beelden in de

Duinen, de Kunstveiling t.b.v.

Nieuw Unicum en de giga

ontvangst van Pia Douwes

alias Keizerin Sisi alsmede de

onthulling van haar beeld op

de Boulevard.

Voor meer informatie kunt

u contact opnemen met Jan

van der Meer, Passage 14-16.

Tel. 06-54201967

De ZandvooTtPas
aanbiedingen zijn

eT voot u

!

Neem uw pas mee

% Weekend
weerbericht

Zandvoort
en omgeving

(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?

Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

Nat en onstuimig
Onstandvastigheid troef helaas met het weer in deze herfstva-

kantie! Halen en brengen is het parool de komende dagen,want

de herfst geraakt meeren meer in een hogere versnelling.

Was het de voorbije week

nog even generaal repeteren

en 'warmlopen'... deze week

lijkt het menens te zijn met

de herfst en spelen wind en

regen ons serieus parten.

Storingen -soms met een

vleug venijn- weten ook het

Zandvoortse goed te vinden.

Deze waterdragers, inclusief

een paal wind soms, geven

het weerbeeld dat kenmer-

kende oktober karakter.

Dinsdag gaf eigenlijk voor

het eerst dit seizoen de no-

dige onstuimigheid met al

bijna enkele stormstoten op

het pleit. Tamelijk link was

het toeven in de beboste ge-

bieden, want de meeste bo-

men zijn nog steeds getooid

in gebladerte en dus meer

speelbal van deze rukwinden

dan kale exemplaren.

De woensdag was het even

wat rustiger en droger, maar

de adempauze duurde niet

lang, want met name don-

derdag (vandaag) zijn we
weer terug bij af met een

dosis wind en regen. En let

op die temperatuur deze

dag van alweer bijna twintig

graden! Vanaf vrijdagnamid-

dag moet dan vervolgens de

rust in de atmosfeer weer

terugkeren, als een mobiele

hogedrukwig;een hogedruk-

uitloper die zich even op-

bouwt nabij ons land, deels

Do. Vr.

weersbepalend wordt. Zoals

het er nu naar uitziet krijgen

we dan ook een iets minder

belabberd weekeinde voor-

geschoteld.

Ook begin volgende week

lijkt het niet direct kommer
en kwel te worden, maar het

voortdurend (zeer) zachte

patroon blijft als een rode

draad door deze herfst lopen.

Het is zelfs niet ondenkbaar

dat de temperaturen weer

wat gaan oplopen! Een diepe

zuidelijke aanvoer die zelfs

lucht vanuit Noord-Afrika

noordwaarts blaast, zou dan

garant moeten gaan staan

voor mogelijk recordtempe-

raturen de eerste novem-

bermomenten. De start van

november 1994 overigens

was de warmste ooit met af-

gerond 19 graden in Haarlem

en Zandvoort. Wellicht wordt

dat plafond gebroken straks?

Toch is erookeen optie welke

die temperatuurhausse niet

predikt vooralsnog, enfin.

Oktober 2006 wordt in ieder

geval de op drie na warm-

ste wijnmaand ooit! We kij-

ken er niet eens meer van

op. Zeer nat ook lokaal met

Haarlem-Schalkwijk al op

ruim 200 millimeter (tot en

met de 24e) en Zandvoort

'slechts' 110.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

Temperatuur

Max 19-20 16

Min 14 12

Neerslag 90% 80%

Wind z-zzw. 6 zw. 4-6(7)

15 15-16

11 11

55% 40%

zw. 4-5 wzw. 4
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't Lokaal aan de Haltestraat 32

Zomertijd?

Wintertijd?

Borreltijd!

Lokaaltijd!!

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

Let op!
Zeer binnenkort ons knusse

Restaurant weer open!
Iedere eerste zaterdag van de maand Live Muziek

CJnlrluitplnn lt>

2CH2JMZjïid™ün
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Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

KWF Kankerbestrijding.

De collecte voor de

kankerbestrijding heeft

in Zandvoort en Bentveld

€18000 opgebracht.

De afdeling dankt ie-

dereen voor zijn/haar

bijdrage. Tel. 5715171

Woningruil Aangeboden:

4 kamerwoning (verbouwd

naar 3). Twee minuten van

Rai, tussen Roseveltlaan en

Churchillaan. Geheel gerenoveerd.

Gevraagd: 2 a 3 kamerwoning in

Zandvoort, liefst niet in Noord.

Bel 5720434 of 020-6424229

Laat uw hond in vertrouwde

omgeving, bij u thuis, zijn

vacht verzorgen door een

gediplomeerde

hondentrimster.

Voorafspraakeven

bellen naar Ellen,

tel. 5713368

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan

de particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in

een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u int VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakel ij kheidaa

van welke aard dan ook, ontstaan door

plaatsen van Zandkorrels komen op gron

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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ZANDKORRELS

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259
Voor al uw behang-, wit- en

se hilderswerkzaam heden

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Gevraagd:

garage of gedeelte van een

garage, voor stalling motor.

Tegen redelijke vergoe-

ding, omgeving Tolweg!

5717277 of krizz@mail.com

Pen november ga ik, Joyce

Valks, voor mezelf begin-

nen als kapster aan huis!

Tevens ben ik nog dins-

dags te vinden bij Face

to Face. 06-12079591

Te koop:

damesfiets Peugeot. Moet
opgeknapt:€20. Kinderstoel;

kan tafel + stoeltje: €25.

Droogrek groot: €10.

Rietstoeltje kind €250.

Schoolbord €5. Tel. 5716017

Gezondheid,

persoonlijke groei, hoge

levensstandaard en je elke

dagtop voelen! Dat kan

door fantastisch MLM-
concept! Bel voor info

naar WIN: 06 -40711 6 84

Moeiteloos op gewicht

komen met detopproducten

van WIN. Op 17 nov. is er

weer een informatieavond

met gratis probeerpro-

ducten en spec. aanbie-

dingen. Bel 06-40711684

Te huur:

pen november: studio

in Zandvoort-Zuid.Voor 1

persoon. Tel. 06-15377110

-40-

Op 26 o kt. wordt Skylla

Janssen 40! Van harte

gefeliciteerd Skyl! En

alvast hartelijk bedankt

voor alles! Liefs Angelique,

Natasha en Jeremy!
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Politiek Interview

OPZ-raadslid Peter Boevé

Peter Boevé (OPZ) heeft een

bevlogen leven achter de rug.

Zo begon hij op jeugdige leef-

tijd als leraar wis- en schei-

kunde in Amsterdam, werd

vervolgens directeur van de

mts in Schoonhoven, kwam

in dienst bij de Geheime In-

lichtingen Dienst (BVD) en

werkte mee aan het stichten

van een ouderen partij in

Zandvoort. Natuurlijk heb-

ben we dan nog lang niet

alles gehad. De Zandvoortse

Courant neemt een kijkje in

de keuken van Peter Boevé.

Het is goed toeven in de Arie

Koperflat. Volgens Boevé heb

je mooi uitzicht op het speel-

plein, een supermarkt om de

hoek en welzijnsorganisatie

Pluspunt is ook op loopaf-

stand. "Het is er heerlijk wo-

nen, zeker voor ouderen. Het

is belangrijk dat er voor de

belangen van ouderen wordt

opgekomen, daarom ben ik

zeer content met OPZ hier in

Zandvoort", vertelt Boevé aan

tafel in zijn woning.

Politiek heeft hem altijd ge-

trokken. Op 17-jarige leeftijd

werd Boevé politiek actief bij

de jongerenorganisatie van

de VVD, de JOVD. Daar begon

ook zijn carrière als geheim

agent bij de BVD. "Ik mocht

mee naar het Wereld Jeugd

Festival in Moskou en werd

gelijk tot voorzitter gebom-

bardeerd", vertelt Boevé trots,

"ik sprak ook zeven talen, dus

communiceren was voor mij

een makkie."

Wat hem echt is bijgebleven

uit deze spannende tijd is het

infiltreren in de maoïstische

beweging. Daar won hij het

vertrouwen van zeer grote

personen, dat blijft hem altijd

bij. Ook zijn deelname aan het

vallen van de Berlijnse Muur
komt ter sprake. Mooie mo-

menten, maar het eist zijn tol.

"Ik was vaak weg natuurlijken

kon niet vertellen wat ik ging

doen. Mijn gezin heeft er wel

onder geleden", beantwoordt

Boevé als hem wordt gevraagd

naar de negatieve kanten van

het werk.

Maar dat ligt ver achter hem.

Nu zit hij voor de OPZ in de

Zandvoortse gemeenteraad.

Door de jaren heen heeft

Boevé zich flink in de samen-

leving geïntegreerd. Wel zat

er altijd een 'ouderensausje'

overheen. Voorzitter van de

EMM ledenraad, voorzitter

van het toenmalige welzijns-

centrum Zandvoort en het op-

richten van de Seniorenraad

Zandvoort heeft hem geen

windeieren gelegd.

Op de vraag wat Boevé nu

mist in Zandvoort moet hij

even nadenken. "Ik zou graag

een cultuurcentrum willen

hebben. Toneel, opera's, mu-

sicals, concerten. Dat mis ik

echt. Maar of dat de komende

jaren komt moeten we nog

even afwachten."
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Te huur per direct:

Studio (ChinChin).

Gemeub. kamer,

toilet/douche/keuken.

Voor 1 pers.,

geen huisdieren.

Incl. G/W/L: €450
p.mnd. + i mnd. borg.

Info: 06-53344660

Aangeboden:

Ruim vrijstaand huurhuis te

Wassenaar, zonnig gelegen.

Gevraagd:

Huurwoning in cen-

trum Zandvoort,

evt. bovenwoning.

Richtprijs huur ca.€ 500.

Inl: 070-5111473

ZORGSTRAAT

Zorgwinkel 'om de hoek'

Een uitkomst voor mensen die hulp nodig hebben. Een rollator

of een verlengde schoenlepel. De dichtstbijzijnde Zorgwinkel

is nu ook'bij u om de hoek', en wel in het Huis In de Duinen.

Vorige week woensdag

heeft Renate Zwarts in het

Inlooppunt verteld over haar

werkzaamheden in verzor-

gingshuis Huis In de Duinen.

De ergotherapeute beklem-

toonde het grote voordeel

dat de Zorgwinkel nu nóg

eenvoudiger dan voorheen te

bereiken is.

Voor iedereen

Tot voor kort moesten ou-

deren die hulp of verple-

ging nodig hadden naar de

Zijlweg in Haarlem. Dat hoeft

nu niet meer: alle inwoners

van Zandvoort kunnen te-

recht in de Zorgwinkel van

Huis In de Duinen, Herman

Heijermansweg 73. De winkel

staat open voor het aanschaf-

fen van loopkrukken tot scoot-

mobiels, voor zowel jong als

oud en voor alle Zanvoorters.

Veel is te leen, enkele zaken te

koop. Als extra service kunnen

gebruikers van een rollator

langskomen om hun 'looprek'

na te laten kijken. Mocht tij-

dens zo een 'check-up' de rol-

lator onveilig blijken, dan is

het mogelijk een vervangende

rollator te lenen van de uit-

leenservice. De eigen rollator

kan worden gerepareerd of

wellicht vervangen.

Zorgstraat

In de zogeheten 'Zorgstraat' is

niet alleen de Zorgwinkel ge-

vestigd. Ook staat een team

van artsen en verpleegkundi-

gen klaar, waaronder Renate

Zwarts. De ergotherapeute

helpt mensen die lichame-

lijke problemen hebben met

hun dagelijkse bezigheden.

Ook hulpverleners of man-

telzorgers kunnen een be-

roep doen op ergotherapie.

Daarvoor is een verwijzing

van een (huis)arts nodig. Voor

inlichtingen: 5741500.

WMO
In het verlengde van de

Zorgwinkel en de gezond-

heidszorg, is voor ieder-

een van groot belang de

nieuwe welzijnswet WMO.
Deze Wet Maatschappelijke

Ondersteuning wordt over

twee maanden van kracht.

Daarom zal op het Inlooppunt

in de bibliotheek Lyde de

Graaf van Loket Zandvoort

over de veranderingen, waar

iedereen onherroepelijk mee
te maken krijgt, komen ver-

tellen op woensdagmorgen

15 november om 10 uur.

De verschillende onderde-

len van de Zorgstraat zullen

wij de komende weken via

in deze rubriek apart aan u

voorstellen.

Van Vessem & Le Patichou ook in Zandvoort

Vrijdag 27 oktober aanstaande opent Van Vessem & Le

Patichou een winkel op het raadhuisplein in Zandvoort.

Van Vessem & Le Patichou bestaat nu bijna 100 jaar en is al

bekend bij veel Zandvoorters. Ze bakken al jaren het brood

voor kaashuis De Trompwinkel aan de Grote Krocht.

De nieuwe winkel komt

op de plaats van Bakkerij

Paap, die onlangs is geslo-

ten. "Een geweldige locatie,

midden in het centrum",

aldus Jos Huijbregts, mede-

eigenaar van Van Vessem &
Le Patichou. "Alleen was de

ruimte er achter wat aan

de ruime kant, en moesten

wij hier creatief mee om-

gaan. Het is een workshop-

bakkerij geworden", vult

Huijbregts aan.

"Eigenlijk wilden wij al ja-

ren een workshopbakkerij,

waar groepen mensen leren

graanmalen, broodbakken en

natuurlijk ook verschillende

soorten brood proeven.

Iets wat wij in onze bakkerij

in de Waarderpolder al jaren

organiseerden. Daar werd het

echter zo succesvol, dat de

groepen 'workshopbakkers'

onze eigen bakkers nogal eens

voor de voeten liepen. Ook

kinderpartijtjes zijn een groot

succes. De kinderen bakken

hun eigen broodje, hun koek-

jes en maken een minitaartje

wat opgesmikkeld wordt on-

der het genot van een glaasje

ranja. Een programma van 2

uur op woensdagmiddag. En

dan zijn er ook scholen die een

bezoek brengen aan de bak-

kerij. Inmiddels hebben al 104

klassen onze bakkerij bezocht.

Een reuze klus, maar oergezel-

lig. Al deze activiteiten bren-

gen we over naar de bakkerij

achter de winkel in Zandvoort.

Als er geen workshops of kin-

derpartijtjes zijn, kunnen onze

klanten in de bakkerij een

kopje koffie drinken met een

broodje of een gebakje.

Vrijdag en zaterdag is een

van onze bakkers aanwezig

om alle vragen over brood

te beantwoorden, maar

ook om met de kinderen

koekjes te bakken. Dit is

natuurlijk tijdens het ope-

ningsfeest gratis!" heeft

Huijbregts als nieuws voor

Zandvoort.

Om de opening van de

winkel nog meer te vieren

heeft Van Vessem & Le

Patichou voor alle kinderen

een gratis en gezond yoghurt

broodje, een zogenaamde

'Timmy' en voor iedere 25e

klant een gratis 'schnitte' naar

keuze. Natuurlijk zijn er ook

allerlei andere openingsaan-

biedingen, houdt daarvoor

uw brievenbus in de gaten!

Kortom, redenen genoeg om
deze bijzondere bakkerswin-

kel te bezoeken vanaf vrijdag

27 oktober.
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presenteren

zondag 29 oktober

FinaleRaces
Eindfeest

LIVE
DARIO
Aanvang 21.30 uur

UB
ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

PAGMBNU7,-
M, §k* ttljit

Ma - wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

&J^
^U Sandd

Hel op ÉÉn na arüoiitepoilLüür ,l vji-i Nederland

zoekt

Huisvrouwen,
Senioren en

Gepensioneerden

in Zandvoort

Wilt u post bezorgen tegen een aantrekkelijke

vergoeding? Bent j op dinsdag en vrijdag een paar
uur beschikbaar, neem dan contact op met Sandd:

0800-726 33 28^
of kijk op www.sandd.nl

Aanmeldingen uit andere gebieden djn ook welkom.

D*ve fcnctlt «aai optr» itn* alle kjndidaifrfi (m.i'v> v*n 16 ja Ar *n öcde-i

«reoomü

Heinekeri*
Ü4tQU&t frf&pt't

Café Oomstee
Zaterdag 28 oktober

Rudolf Kreuger
vanaf 20.30 uur

Zaterdag 4 november Sportquiz!

Aanvang 20.30 uur

Quizmasters: Haak & Hittinger

Inschrijfgeld € 5,-- (Incl. 1 consumptie)

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

L* /£S,Hft&iE>ELIG"HTS M
Ê

i £ ^ft
*

k
'

I« •'

1

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet + ^L

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

"2.

*5

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
vruchtendessert voor: € 15.50 p.p.

il

7
(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

<
I»

w Afhalen en a la carte ook mogelijk

ü Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur —*h

£ Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

J

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag ^

tussen 14.00 - 18.00 uur

571 6i 05 of 06 121 361 31

'Zandvoortse
1 Pommetje op DVD

Bekende Nederlanders voelen zich vaak thuis in Zandvoort.

Eén van hen is Bram Biesterveld. De man die nationale be-

kendheid kreeg

als Pommetje

Horlepiep. De

NCRV televi-

sieserie die van

1976 tot en met

1979 me* maar

liefst 39 afleve-

ringen de j'eugd

rond de klok van

zeven aan de

buis gekluistert

hield.

Bram Biesterveld

Sinds kort heeft de NCRV in

samenwerking met Bridge

Entertainment Group een

viertal DVD's op de marktge-

bracht waarop de belevenis-

sen van de vrolijke huisknecht

opnieuw herleven. "Zo'n rol

tekent je carierre voor je hele

leven. Toch heb ik een groot

aantal andere dingen gedaan

voordat ik in de door John Uit

den Bogaard (Swiebertje) ge-

schreven serie terecht kwam",

bekent Biesterveld.

Acteur

Acteur en regisseur Frits

Butzelaar ontwikkelde dit

verhaal over een vrolijke huis-

knecht tot televisieserie voor

de NCRV. Andere acteurs die

meespeelden in de serie zijn

onder andere Marjan Berk, Ton

Lensink, John Leddy, Sylvia de

Leur, Johanneke van Kooten,

Henk Molenberg en Marlous

Fluitsma. "Een geweldige

crew. De rol paste precies bij

mij omdat Pommetje het al-

tijd opneemt voor de zwak-

kere. Dat is eigenlijk net als ik

zelf ben", zegt Biesterveld met

zijn bekende brede lach op zijn

gezicht.

Zanger

Voordat hij bekend werd als ac-

teur was Biesterveld onder an-

derewerkzaam in de horeca en

als glazenwasser. Van huis uit

heeft hij het zingen meegekre-

gen en de basis voor zijn veel-

zijdige carrierre is daar gelegd.

Bram begon zijn indrukwek-

kende carrière als Napoletaans

liedjeszanger. Met collega-ar-

tiesten als Willy Alberti, Rita

Corita, Johnny Kraaykamp sr.,

Rita Hovink, het Cocktail Trio

en vele anderen, trad deveelzij-

dige acteur/zanger veelvuldig

voor het voetlicht.

Theater

Na zijn opleiding aan de

Cabaretschool maakte

Biesterveld deel uit van de

Snip & Snap Revue. Daarmee

trok hij drie jaar achtereen

met Joop Doderer langs de

vaderlandse podia. Daarnaast

verving hij de door een keel-

ontsteking gevelde Frans

van Dusschoten als tijdelijke

aangever in de André van

Duin Revue. In het theater

voelt Biesterveld zich als een

vis in het water. Hij maakte

deel uit van het Amsterdams

Volkstoneel, acteerde in Irma

la Douce met Jenny Arean en

Henk van Ulsen, schitterde

in Cyrano de Bergerac met

Ko van Dijk en Guus Hermus,

speelde naast John Lantingh

in het Theater van de Lach en

in diverse andere producties.

Concert Neva Ensemble binnenkort in Agathakerk

Het Neva ensemble maakt voor het 14e achtereenvolgende j'aar

een tournee door ons land. Het kleine koor legt zich toe op de

uitvoering van Russische muziek van zowel kerkelijke als we-

reldse liederen.

door Ton Timmermans

Slavisch ByzantijnseKerkmuziek,

licht klassiek en beroemde

Russische volksliederen staan

op het programma. Precies een

jaar geleden trad het Russische

Neva Ensemble met veel succes

op in de Agathakerk.

Het repertoire van het Neva

Ensemble wordt gebruikt

in de Byzantijnse kerk. De

kerkmuziek is meer dan 70

jaar in Rusland verboden ge-

weest, maar het volk is altijd

blijven zingen, al was het in

het verborgene. Na 1990 brak

een opleving aan van gods-

dienstig leven, ook in kerk-

muziek. De zangroep heeft

zich een techniek eigen ge-

maakt waarbij de Russische

ziel voortreffelijk naar voren

komt. Het Ensemble bestaat

uit zes leden, allen met een

gedegen conservatorium op-

leiding. Het beroemde koor

uit Sint Petersburg zal ook

dit jaar weer een concert ver-

zorgen en wel op woensdag 1

november om 20.00 uur. Na

afloop wordt er een deurcol-

lecte gehouden. De opbrengst

daarvan is geheel voor het

Neva Ensemble.

Televisie

Naast de serie Pommetje

Horlepiep werkte Bram meer

voor andere televisieclassics.

Samen met Harry de Groot

maakte hij de NCRV-serie Hup

Holland Hup met André van

Duin, Het Meisje met de blau-

we Hoed, Zeemansvrouwen

(KRO), speelde hij in Zeg 'ns

AAA (Va ra), maakte hij diverse

films voor de Amsterdamse

Filmacademie en speelde

hij in de Duitse televisiese-

rie Auf Achsen de rol van een

Nederlandse politiecommis-

saris. Ook was Bram meer-

dere malen te gast in diverse

televisieprogramma's als De

Schreeuw van de Leeuw en Zo

Vader Zo Zoon. Recent speelde

hij onder meer gastrollen in

de succesvolle televisieseries

Oppassen en Westenwind en

acteerde hij in commercials en

bedrijfsfilms.

Shows
Nog altijd treedt Biesterveld

voor het voetlicht. In het land

brengt hij een eigen senio-

renshow vol bekende liedjes

en humor. Een show waarin

Bram zichzelf begeleidt op

accordeon. Een feest van her-

kenning.Voordejeugd brengt

Bram een eigen programma.

Ook hier de accordeon, hu-

mor en natuurlijk 'Pommetje

Horlepiep'. Een daverende

lachshowvol liedjes en grap-

pen voor kinderen en hun

(groot)ouders.

DVD
De release van Pommetje

Horlepiep op DVD is opnieuw

een mijlpaal in de indruk-

wekkende carrière van de ac-

teur/zanger/entertainer Bram

Biesterveld die regelmatig

in Zandvoort te vinden is en

plannen heeft om er zich te

vestigen. "Ik vind Zandvoort

een fantastische plaats, die ik

al vanaf mijn jeugdjaren ken.

Ook heb ik in Zandvoort diver-

se malen opgetreden. De DVD
is voor €9,95 onder andere bij

Blokker te koop.

Kunstvereniging BKZ

slaat nieuwe wegen in

Kunst werkt grensverleggend. Het Kunstbeleid in Zandvoort

krijgt een nieuwe, verfrissende aanpak. Niet alleen heeft de BKZ

een nieuw bestuur gekregen, ook zal de Kunstvereniging op de

nodige support van het gemeentebestuur kunnen rekenen.

Het Neva Ensemble

"Kunstbeleving heeft een dui-

delijke meerwaarde voor de

het merk Zandvoort". Het col-

lege heeft de raad voorgesteld

in 2007 een Nota Kunstbeleid

te maken in samenwerking

met ondermeer de Beeldende

Kunstenaars Zandvoort (BKZ).

Ook binnen de vereniging

waait sinds kort een nieuwe

wind. Er zijn plannen waar-

door de vereniging zich na-

drukkelijker gaat manifeste-

ren.

Een eerste stap is gezet door

de benoeming van een nieuw

bestuur. Nieuwe voorzitter

van BKZ is Mark Sjerps, de

schepper van het beeld aan de

Boulevard Paulus Loot. Tot se-

cretaris is benoemd het kers-

verse lid Margreet Mayenbu rg,

terwijl Margreet Ras penning-

meester blijft. Aan het be-

stuur zijn twee geheel nieuwe

functies toegevoegd: die van

PR & Communicatie (Renee

Keislair) en die van Denktank.

Voor deze laatste wordt Mona
Meier-Adegeest verantwoor-

<Sh

delijk. De Denktank maakt

deel uit van BKZ en gaat zor-

gen voor vernieuwende im-

pulsen en ideeën binnen de

vereniging.

Het college heeft de raad

voorgesteld in 2007 een

Nota Kunstbeleid te produ-

ceren in samenwerking met

o.a. de Vereniging Beeldende

Kunstenaars Zandvoort.

In 2008 wordt een nota

Cultuurbeleid gemaakt, in sa-

menwerking met de culturele

instellingen van Zandvoort.

In beide nota's moeten de

kaders en doelstellingen hel-

der beschreven zijn, zodat

de gemeente systematisch

kan werken aan een (politiek

bepaald) doel. "Wethouder

Toonen wil af van al die par-

ticuliere initiatieven", meent

Mark Sjerps en hij benadrukt:

"Wat de wethouder betreft

zou alles moeten gaan via één

centraal orgaan." Volgens de

gemeente behoeven de colle-

geplannen 'nog aan alle kan-

ten'de nodige invulling.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen
van deze week

geen zandvoortpas? pagina
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Donderdag 26 okt.t/m woensdagTnov.

BOTERMALSE IERSE KOGEL

BIEFSTUKKEN 3 STUKS € 6,00

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

bij fcwflhlng van uw vakantJ«l

AUSen tow Zbo*whL pBi-Uwjcten
Vrnng n;i;ir 30 ra3rx.u--

dc-q

Gratn Krocht Z1 - DZ3 STIZMD

ftoerkoop.nl s&

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 -Tel. 023 571 66 31

ZARAS
lltllIIIMIIIMI
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

Haltestraat 46 Tel: 573 70 4
www.laurelenhardy.nl

Koene Qeaninq Service

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:

Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen

Alles voor in en om het huis

bfecmcn aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen. Mt%

Haltestraat 30- Zandvoort ^tmW
Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Voor de

ZandvoortPashouders

10 L. Dulux
Latex prof.

2e halve prijs

(ook op kleur)

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005

website: www.ed-onel.nl

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

brieft é rwallft <«iltf

korting op
zwangerschapscursus

Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
ïassaqes ~ groepslessen ~ personal coachinq

L
Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

FOTO MENNO GORTER
MhMMa ** OnlMl M*wia Ilbi 'mi mmttimM

Gratis
Een wegwerpcamera^. 15 «.

voor
Z.V.- Pas houders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Qim Kh*M 'A faiKMHl Tx Ml itjCÉüd

nujrwjo tm ivmd*g •rtrir B H uur

www.folome nnogorter.nl

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

t/m 8 november

Bu oogmeting
GRATIS KALENDER!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

%JV%euw
T^annenkoekenhuis

«ï

Gratis

cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

,jj -^ pashouders

eerover 7^. f 2?j 77? %i 40

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

fi,TROMP
De enige echte originele

jong belegen kaas

500 gram € 3,98

wkCMMtH/V
Aanbieding voor pashouders

Gratis wimpers verven
bij permanente wenkbrauwen

Zeestraat 56 06-54640714

*" v Maand november op

f vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

keuze

Raadhuisplein 1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Op vertoon van uw ZandvoortPas

5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

_^mmmmm^_

Op vertoon van

de ZandvoortPas: lPLACC
10% korting op"
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Slinger Optiek
Speciale aanbieding:

Complete bril

enkelvoudig €219,00

Speciale aanbieding:
Complete bril

multifokaal € 449,00

Hoogbrekend kunststof 1.6

incl.superontspiegeling.

MODIEUS
GLASBRtUEN

v.a.

€219,-

QTUWÏIHKTï

Zandvoortpas
korting 10% !!

Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

.U.E.R

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DcllTIGS
en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

V1J
Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle spiegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

Five
Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

G reeven
x

Makelaardij o.g
io% korting voor

ZandvoortPashouders opf een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

viiDe Nieuwe Tuur'
'Voor ZandvoortTasRouders

Tot 12jr
kindermenu

gratis!

'Maandag t/m.

vrijdag
(niet geCdig

oy>feestdagen)

l/ % ^
Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort

TeC: 023-5714497

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV

Voor ZandvoortPas houders:

Bij vervanging van uw CV-ketel

een Grohe 1000 thermostatische

douchemengkraan cadeau.

m Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

www.zandvoortpas.nl

Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestrac

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraa;

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltes

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraa

Fancy Place Clothing - Thorbeckestn

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltesi

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear- Grote Ki

Slagerij Vreeburg -
1

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraa

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff- van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 30 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout- Thorbeckestraat



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 43 - 2006

Vergadering College

De besluiten lijst van de collegevergaderingvan 17 okto-

ber en de verdere in week 42 door het college genomen

besluiten zijn 24 oktober vastgesteld. De besluitenlijst

is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 oktober.

Op de agenda staat:

- Opening

- Loting

- Vaststellen agenda

- Hamerstuk - Louis Davidscarré - parkeervoorzieningen

- Heroverweging Ruimtelijk Functioneel Plan

Middenboulevard

- Benoemingen in raadscommissies

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaan om 19.30 uuropen. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-

te agenda op de website. Van de definitieve agenda

zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-

baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale

Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-

baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en

22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,

ether FM 106,9).

Reglement Gemeentelijke Basisadministratie

persoonsgegevens

In de vergadering van 17 oktober 2006 heeft het College

van Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort het

Reglement Gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens november 2006 vastgesteld. Dit reglement

treedt in werking op 1 november 2006 en ligtter inza-

ge bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de

website. Het Reglement Gemeentelijke basisadmini-

stratie persoonsgegevens november 2006 betreft

nadere regels over de verstrekkingen van persoonsge-

gevens uit de gemeentelijke basisadministratie.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de

Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van

de agendapunten die op 7 en 8 november 2006 aan

de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd

en die financiële consequenties tot gevolg hebben,

vanaf heden tot en met 8 november 2006 ter inzage

bij de balie van het gemeentehuis.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Voltastraat 5, sloop dakbedekking, ingekomen

16 oktober 2006, 2006-177S.

- Haltestraat 47, nieuwbouw bedrijfsruimte met

2 appartementen, ingekomen 16 oktober 2006,

20o6-i78Rviefase.

Bentveld:

- Zandvoortselaan 345-347, bouw hotel, ingekomen

19 oktober 2006, 20o6-i7gRvie fase.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstelling artikel 17 WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders is

voornemens om met toepassing van artikel 17 van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het:

- tijdelijk plaatsen van een ketencomplex op het

perceel Ir.G.Friedhoffplein te Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 2006-152RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 27 okto-

ber 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale

Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van deterinzageliggingkan een

ieder schrifte lijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-

vraag 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.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 137, uitbreiden woning, verzonden

16 oktober 2006, 2006-164LV.

- Grote Krocht 3-5, gedeeltelijk vernieuwen pui en

winkelinterieur, verzonden 18 oktober 2006, 2006-

029LV.

- Louis Davidsstraat 15, vervangen twee kozijnen

en voorpui, verzonden 19 oktober 2006, 2006-

065LV.

- Tollensstraat 11, plaatsen zolderraam en trap naar

zolder, verzonden 19 oktober 2006, 2006-043RV.

- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen uitbouw achter-

zijde, verzonden 19 oktober 2006, 2006-055LV.

Gemeente Zandvoort

Bentveld:

- Zuidlaan 37a, plaatsen dakkapel, verzonden 19 okto-

ber 2006, 2006-059LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzien in gen

-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-

gel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse Courant NUMMER 43 26 OKTOBER 2006

Grijp je kans!

Openbare basisschool De

Duinroos heeft als tweede

school van Nederland een

keurmerk behaald voor het

verbeteren van de kwaliteit

van het onderwijs. Het project

'Onderwijs Kansen Plan' van

het ministerie van Cultuur en

Onderwijs heeft De Duinroos

na vierjaar succesvol afgerond.

Ter afsluiting vond afgelopen

vrijdag een beroepenochtend

plaats. Onder het motto 'Grijp

je Kans' maakten de kinderen

kennis met verschillende be-

roepen.

Kinheim coach Roderik Balk

legt tijdens zijn eerste sessie

uit hoe je een honkbalhand-

schoen moet aandoen. "Als je

met rechts een bal gooit dan

moet je de handschoen aan

je linkerhand doen", vertelt hij

aan een klein meisje, dat zeer

geconcentreerd haar hand in

de handschoen probeert te

steken. De handschoen is zo

groot dat ze geen idee heeft

waar ze haar hand in moet

stoppen. "Waar is het gaatje?"

vraagt ze bedremmeld.

Alle kinderen van De Duinroos

mochten drie beroepen uit-

kiezen waar ze naartoe moch-

ten gaan. Van beroepssporter
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Zelfeen brandje blussen

tot het leger, van de brand-

weer tot aerobics lerares, de

keuze was zeer divers. Niet

helemaal verwonderlijk; bij

wedstrijdruiter Tommy Visser

zaten alleen maar meisjes.

Tommy vertelt dat hij al een

aantal gouden en zilveren

medailles heeft gewonnen en

dat hij maarliefst zes tot acht

uur per dag met verschillende

paarden traint. De meisjes

waren echter alleen geïnte-

resseerd in het verzorgen van

de paarden en wat hij doet als

er een paard ziek is.

Straatvoetballer Edward van

Masters of the Game uit

Amsterdam liet zijn leerlin-

gen een potje voetballen.

"Ik kan wel gaan uitleggen

wat ik doe, maar als die jon-

gens een bal zien willen ze

alleen maar zelf een balletje

trappen." Edward is profes-

sioneel straatvoetballer en

organiseert grote straatvoet-

balevenementen. Ook heeft

hij model gestaan voor het

computerspel Fifa Street. "De

trucs en bewegingen komen
van mij af. Wat heet, je kunt

me zelfs kiezen als speler!"

Ook waren er bekende

Zandvoorters, zoals dorpsom-

roeper Klaas Koper en auto-

coureur Di I Ion Koster. Vooral

de laatste trok de aandacht,

mede omdat hij caps uitdeel-

de met zijn sponsors erop.

Maar wie vooral de show stal

was de brandweer. Iedereen

die zich had ingeschreven,

mocht buiten een heuse

brand blussen.

Door de leuke beroepen wa-

ren de kinderen bijna verge-

ten waarvoor deze ochtend

nu precies was. Betere kwali-

teit onderwijs, meedoen aan

een project, de onthulling van

de plaquettedoorex-wethou-

der Han van Leeuwen? Het zal

de kinderen een zorg zijn, het

is herfstvakantie!

Warme klanken op Zondagmiddagpodium
Intens, temperamentvol en doorleefd. Pluspunt organiseerde

afgelopen zondag een concert met het trio 'Lautareasca'. He-

laas werd het Zondagmiddagpodium slechts zeer matig bezocht

door o.a. een minimale promotie. Desondanks wisten muzikan-

ten èn vrijwilligers een aangename sfeer in het Jeugdhuis te

scheppen.

recensie door Ton Timmermans

Een vlechtwerk van gloedvolle

Oosterse klanken. Het trio be-

speelt de instrumenten klari-

net, accordeon en dwarsfluit.

Locatieisditmaal hetJeugdhuis

achter het Protestantse kerk-

gebouw. Lautareasca brengt

composities uit landen "die

binnenkort lid worden van

onze EU-familie", zoals i n leid-

ster Wil Paap het stelt.

Klezmermuziek
Bulgaarse en Roemeense

klanken passeren de revue,

maar ook wordt muziek

ten gehore gebracht met

Turkse, Griekse en zelfs met

Amerikaanse invloeden.

Vooral Klezmermuziek be-

hoort tot het repertoire van

het trio. Klezmer is van origi-

ne de muziek van de Jiddisch

sprekendejoden in met name
Oost-Europa. In de manier

van spelen wordt de mense-

lijke stem vaak nagebootst,

die bij de Jiddische muziek

op karakteristieke manier

'breekt' (het krechts'n). De

klezmermuzikanten speel-

den vooral op bruiloften;

hun muziek werd door emi-

granten later vermengd met

Amerikaanse lichte muziek.

Typerend is de combi nat ie van

een lach en een traan. Wat

niet betekent dat de muziek

een trieste sfeer achterlaat.

Hoewel de leiding van het

Zondagmiddagpodium ver-

zuimd heeft zorg te dragen

vooreen passendeaankleding

voor het concert, weet het trio

Lautareasca warme stemmin-

gen op te roepen.

Tussen de schuifdeuren

"De promotie is slecht", wijst

een bezoeker op de slecht

gevulde zaal. Ondanks die on-

professionele aanpak genie-

ten de weinige toehoorders

van de weidse vergezichten

die de muziek oproept. De

ene compositie vol lijzige

Bulgaarse melancholie, een

ander muziekstuk vol Jiddisch

To£n & nu
Aan de hand van oude foto's gemaakt ergens in

Zandvoort, maakt onze fotograaf een foto van de

huidige situatie van dezelfde lokatie. Vandaar dus

de naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke historie die ruim 700 jaar te-

ruggaat. In die periode is er natuurlijk het een en ander

in onze badplaats veranderd. Gebouwen zijn veranderd

of gesloopt en vaak is er iets anders voor in de plaats ge-

komen. Straten hebben een andere loop gekregen of zijn

zelfs helemaal verdwenen. Deze situaties willen wij voor

u gaan vergelijken.

Julianaschool toen

Heeft u ook een foto van 'Toen' en het lijkt u leuk om die

eens in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte

welkom om uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan

, zorgen dat de foto van 'Nu' ernaast geplaatst wordt.

temperament. De af en toe

bijna schrille tonen van de

klarinet, bespeeld door Hans

Witteman, doen denken aan

romantische taferelen met

feestende zigeuners rond

een knapperend kampvuur.

Onderwijl zorgt de accorde-

on van Johan Paap voor een

solide melodische basis, ter-

wijl Dominy Clements op de

dwarsfluit daar fijntjes tus-

sendoor fladdert als een huis-

mus. Het concert speelt let-

terlijk tussen de schuifdeuren

en wordt besloten met het

vrolijke bruiloftslied 'Goede

gezondheid en veel geluk'.

Trio Lautareasca

£>



RADIO + TV

.$MM\%\
Zondag Donderdag

08.00 Countrytrack (H) 20.00 Sea Side

io.oo ZFMJazz 22.00 De Hoop

12.00 Muziekboulevard 23.00 Eb & Vloed

14.00 Zondag in

Kennermerland Vrijdag

17.00 ZFM Non Stop 10.00 Veenendaal in Zicht

19.00 ZFM Klassiek 11.00 In Zandvoortse Zaken

2i.oo TeppZeppi 17.00 JeweekendinmetZFM

Maandag

19.00 ZFMJazz (H)

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

21.00 Vrijdagavond Café (H)
Zaterdag

Dinsdag o8.ooToebak Leeft?

19.00 Countrytrack of 10.00 Goedemorgen

gemeenteraadvergadering Zandvoort

21.00 ZFM Klassiek (H) 12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Woensdag Zaterdag

19.00 Goedemorgen 17.00 Eurobreakdown

Zandvoort (H) 19.00 Meij op Zaterdag

21.00 TeppZeppi (H) 21.00 ZFM non stop

23.00 Eb & Vloed 23.00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag

7 dagen per week.

Klassieke muziek

Pop muziekvoornamelijk uit dejaren

60, 70 en 80.

Klassieke avond muziek

Jazz in alle stijlen door de nacht heen

ledere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00

uur'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit "t Lokaal".

www.dutchcoastradio.nl

Dageli kS:

08.00 - 12.00 uur

12.00 - 18.00 uur

18.00 - 22.00 uur

22.00 - 08.00 uur

Administratiekantoor

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

Boudewijrïs Visservice
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U vindl ons op de bc-jlsjard nab| Holland Liai nn
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RTV N-H
IÏAI3I []+TV N (] (I UI) -HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether)

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

I IT 1 Filmclub Simon van Collum

The three burials

Voor The three burials,

het regiedebuut van ac-

teur Tommy Lee Jones,

konden Amerikaanse

critici nauwelijks ge-

noeg lovende woorden

vinden. Ook in Europa

viel de film op: in

Cannes kreeg Jones een

prijs voor Beste Acteur

en scenarist Guillermo

Arriaga werd beloond

met de prijs voor het

Beste Scenario. De film

werd zelfs genomineerd

voor een Gouden Palm.

Arriaga schreef eerder

het ingenieuze, zij het

ietwat geconstrueerde

scenario voor 21 grams,

over het vedergewicht

van onze ziel en de

zwaarte van ons

staan.

be-

Rottend lijk

Het decor van de film

is het grensgebied tus-

sen de VS en Mexico.

De officiële grens is

natuurlijk maar een

lijntje in het landschap;

de echte grens is vaag

en zit in de hoofden

van Amerikanen en

Mexicanen aan beide

zijden van de douane-

posten. Ze leven in een

cultuur die Mexicaans

bijgeloof vermengt met

Amerikaanse nuchter-

heid en arrogantie.

De film flitst in de trage

eerste helft heen en

weer tussen de vondst

van een rottend lijk en

de ontluikende vriend-

schap tussen twee

mannen: Pete Perkins

(Tommy Lee Jones) en

Melquiades Estrada

(Julio Cedillo). De brute

dood (of is het moord?)

van Estrada is de op-

maat naar een geweld-

dadige en absurde

tweede helft van de

film, een odyssee diep

in het Mexicaanse land-

schap en zoals elke reis

ook een odyssee diep in

de ziel van Jones en de

vermoedelijke moorde-

naar. De reis speelt zich

af op het grensgebied

tussen normaliteit en

gekte: is wat Perkins

zijn slachtoffer aandoet

niet meer dan eerwraak

of draait hij steeds ver-

der vast in zijn eigen

waanzin? Wie komt nog

bij zinnen in de intense

hitte? Uiteindelijk ko-

men de twee mannen
meer zichzelf tegen dan

de ander.

Fi Lm p rog ramm a

26 o kt. t/m 01 nov.

Dagelijks

13.30

Garfield
2

[iilf Nederlandse versie

Dagelrks
15,30

Monster
House
Nederlandse versie

Do/vr/za/mQ/di.
19,00

Step lip
KLU-d*- iHi\ktrt Mirt

'inw- fhe LufT fJta+ice-'

©ChannïngTatum.
Jenna Dcwan

Dagelijks
rïi.u.v £unduy

21.30

iNACHTRITl
Fb'dju vuri Huél.

©Peggv Jane
de Schepper

Woensdag 19.30

iThe three burials af

Melquiades Estrada

|

|

regie: Tommy Lee Jones
Mei: Tommy Lee Jor.es.

Ifl-l
Barry Pepper

Circus Zand voort
GaslhdlspJcIn 5

2042 JM, Zandvoort
Teil (033) 5718680

WWW.CIRCUSZandvoq.rt.nl
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TRAM
21 mrt. - 2oapr.

Je maakt een periode van per-

soonlijke groei door, Ram. Je gaat

op eigen benen staan of zult een

(nieuwe) baan krijgen. Je zet dus

wederom flinke stappen in de

richting van volwassenheid. Je

jeugdige enthousiasme zal je

niet verliezen!

\j£ STIER

** 21 apr. - 20 mei

Business as usual deze week,

Stier, en daar voel jij je goed bij.

Want jij bent niet het type voor

hoge pieken en diepe dalen. En

van veranderingen houd je al he-

lemaal niet: je vindt het prettig

vast te houden aan het oude ver-

trouwde. Niets mis mee... toch?

n Tweelingen

21 mei - 20juni

Je kookt deze week van woede,

omdat HIJ niet bereid is zich te

laten omturnen door jou. Maar

geef hem eens ongelijk. Waarom

moet hij zich anders kleden, een

wasbordje kweken of bepaald

gedrag veranderen? Houd je wel

echt van hem?

rtjt Kreeft

^J' 21 juni- 22 juli

Iemand in je omgeving zit in

nood en jij bent de aangewezen

persoon om te helpen. Dit ver-

baast je nogal, omdat je niet zo

close bent met diegene. Maar

dit maakt jou juist geschikt als

scheidsrechter.

JT\ Leeuw
vt 21 juli - 22aug.

Je voelt je goeeed, Waterman. En

dat is helemaal je eigen verdien-

ste. Of is die vrolijke Tweeling op je

werk daar verantwoordelijk voor?

Wel wennen voor je omgeving dat

je met een zeer grote roze bril door

het leven gaat!

B Maagd
23aug. - 22 sept.

Gek genoeg is het najaar je in

de bol geslagen. Het tijdperk

waar de meeste mensen de-

pri van worden, word jij juist

vrolijk. Wat is er aan de hand

met je, Maagd? Een beetje ver-

liefd...?

#"k Weegschaal

^b 23 sept.- 22 okt.

Mensen die je niet kennen, vin-

den je soms wat oppervlakkig.

Maar achter de vrolijke facade

gaat iemand schuil die zich be-

zighoudt met de Grote Vragen

des Levens. Leven betekent keu-

zes maken. Een les die we alle-

maal moeten leren.

m Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Je bent van nature een geluksvo-

gel, maar daar heb je de laatste

tijd niet veel van gemerkt. Het tij

gaat echter keren, Boogschutter.

Dat impliceert ook dat je niet

moet gaan mokken, als zaken

niet gaan zoals jij dat wilt!

J( Boogschutter TÉf
23 nov. - 21 dec .

Zelfexpressie, of beter ge-

zegd: het gebrek daaraan. Dat

is toch echt je zwakke plek,

Boogschutter. Laat zien wat je

voelt en blijf niet met opgekrop-

te gevoelens rondlopen. Je moet

een uitlaatklep zoeken!

yfc± Steenbok
W* 22 dec. - 20 jan.

Volgens de sterren heb jij deze

week niets te klagen. Het is ech-

ter best mogelijk dat jij daar zelf

anders over denkt. Ook al heb je

daar op dit moment geen enkele

reden toe. Vrolijk iets op,dat zal je

snel goed doen.

Waterman
21 jan.-igfeb.

Vrouwe Fortuna heeft deze week

behoorlijk wat voor je in petto.

Dat al deze gebeurtenissen po-

sitief zijn, kunnen we je niet be-

loven, maar je zult je in elk geval

geen moment vervelen. Iets op je

werk ga at veranderen.

M Vissen

2ofeb. -20 mrt.

Oké, Vis, je wilt wat kilootjes

kwijt, maar je moet niet over-

drijven: op eenSultanakomjede

dag niet door. Het gevolg is dat

je 's avonds een vette hap naar

binnen werkt. Probeer drie maal

per dag te eten. Zul je zien dat je

sneller afvalt.

DE TIEN
De toptien luxe zeepjes waar

je (bij sommige) diep in je

buidel moet tasten....

Eau de parfum:

1 Affaire d'Eau

poedelzeepjes,

per twee

€32,-

2 Sisley Eau de Soir

€23,50

3 BombCosmetics

€6,

4 DiorJ'Adore

€13,29

5 Roger&Callet Savon

Doux Nature met
vanillesap

€3,49

6 Rituals Relaxbar rice

milk & cherry

€5,-

7 The Soap Story

Biscuit

€3,50

8 Chanel N0.5

€16,50

9 Dermalogica 'The Bar'

€23,50

10 Family lather soap

(toko) € 0,90

André Manuel met 'BURGER':
cynisch, kritisch en grappig!

Op zondag

29 oktober

neemt André

Manuel in

'BURGER' zijn

publiek mee
langs de

gebruikelijke

hoeveelheid

maatschap-

pelijke vullis.

Over de deplo-

rabele Staat

der Nederland

en hoe het

zover heeft

kunnen komen. Omdat dit

Manuel's 10e voorstelling is

ditmaal in jubilerende feest-

verpakking. In polonaise de

afgrond in, zoals het een goe-

de BURGER betaamt.

Wil je de ge-

bektheid van

deze criticus

kunnen weer-

staan, moet

je behoor-

lijk stevig

in je schoe-

nen staan.

'BURGER':
ook voor ie-

dereen die

van grof

houdt een

I uitdaging!

Er is nog een aantal kaar-

ten beschikbaar voor André

Manuel. Voor informatie

over de kaartverkoop kunt u

terecht bij Circus Zandvoort,

571 86 86

Nachtrit

A man who gets himself involved in a dead-end, life-altering

conflict, who has tofghtforhis and his loved ones'freedom and

loses everything in the process.

Wanneer de jonge taxichauf-

feur Dennis, in de hoop zijn

droom te verwezenlijken,

zichzelf tot zijn nek toe in de

schulden steekt, raakt hij niet

alleen verstrikt in een crimi-

neel netwerk maar verliest

hij ook alles wat hem lief is.

Er ontvlamt in hem een al-

lesverzengend wraakgevoel.

Oorlog in de straten van

Amsterdam!

Record
opbrengst
Dierendag

-

collecte

Collectanten van de Haar-

lemse Dierenbescherming

hebben tijdens de Wereld-

dierendagcollecte € 32.532

opgehaald in Haarlem en

omgeving. Zo'n 271 vrijwil-

ligers hebben in de week

van 2 tot en met 7 oktober

gecollecteerd. De gehele

opbrengst van de collecte

is bestemd voor de geplan-

de nieuwbouw van het

Dierentehuis Kennemer-

land in Zandvoort.

Impressie-nieuwbouw

De bouwplannen liggen

klaar, maar helaas vallen de

kosten nu hoger uit dan twee

jaar geleden, toen men was

begonnen met het werven

van fondsen voor de nieuw-

bouw. Voor grote klussen zo-

als de bestrating worden nog

sponsors gezocht. In ieder

geval streeft men er naar om
nog dit jaar de eerste paal te

kunnen slaan.

Door de fantastische inzet

van de collectanten en wijk-

hoofden is de realisatie van

de nieuwbouw dichterbij

gekomen. Daarvoor wil de

Dierenbescherming afde-

ling Haarlem iedereen, ook

de gulle gevers, hartelijk be-

danken.

Iets te

(ver)kopen?

.
//

Plaats

Zandkorrel

(zie pagina 8)
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ATERDAG A.S. OPEN HUIS Max Euwestraat 63ü!
Rotary verzorgt schilderles Vijfenvijftig plus

Max Euwestraat 63

te Zandvoort Zaterdag 28-10 OPEN HUIS van iv.00 tot

13:00 uur! U bent van harte welkom!

Ideale gezinswoning aan de rand van de duinen

gelegen. Verrassende zonnige tuin met privacy

én achterom.

• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;

• stenen berging en terras in achtertuin;

• perceeloppervlak 114 m 2

,

woonoppervlakios m 2
.

Vraagprijs: € 539.000,= k.k.

Ideale gezinswoning in kindvriendelijke buurt!

Absolute top maisonnette in zéér goede staat

om zo te betrekken. Fraaie L- keuken met div.

Miele inbouwapparatuur, luxe badkamer met

ligbad, separate douche en modern badmeubel.

Er zijn liefst vier slaapkamers aanwezig!

• verassend ruime woonkamer door hellend

plafond;

• terras met uitzicht over de visvijver;

• privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer-

kelder aanwezig;

• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m 2
.

Unieke woning met royale tuin,

oprit voor 2 auto's én zomerhuis!

Nagenoeg vrijstaand woonhuis op groot perceel I

van 400 m2! Tevens een berging én oprit voor

twee auto's aan de Gerkestraat. Separate woon-

kamer, ruime open woonkeuken, royaal terras

op het zuiden én 5 slaapkamers.

• openslaande deuren naar de zonnige tuin op zuid;

• 5 slaapkamers waarvan 2 met dakterras;

• zomerhuis met alle voorzieningen;

• perceelopp.400 m 2
, woonopp. ca.160 m 2

.

Kromboomsveld 27

te Zandvoort

rïïcsVd

L'
ij

| „4*rl .<g|
Vraagprijs: € 217.500,= k.k.

£L GREEVEN
na I Ij M êl I " I

Geen zin om te verbouwen?
Hier kunt u zo in!

Verassend 3-kamer appartement op de 3e etage

in zéér goede staat. Het is fris en licht door de

vele ramen. Gezellige woonkamer met open

keuken en een balkon.

• laminaatvloer door het gehele appartement;

• aluminium & hardhouten kozijnen v.v.

dubbelglas;

• 2 slaapkamers en berging in de onderbouw;

• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 80 m 2

exclusief balkon.

VBOIJÖ hVUCElAAR Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !

!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Van der Valk c ,

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Veel ouderen in het Huis in de Duinen en zorg-

centrum de Bodaan hebben niet veel om handen.

De tijd wordt doorgebracht met wat lezen of een

klein ommetje in de tuin. De hoogtepunten van

de dag zijn de maaltijden en een bezoekje als dat

ervan komt.

Schilderles voorouderen

Rotarian Marianne Rebel

signaleerde deze si-

tuatie bij Rotaryclub

Zandvoort. Ze maakte

samen met samen met

Agnes Linders (hoofd ac-

tiviteiten) een plan van

aanpak met als strek-

king: geef de ouderen

een vrijetijdsbesteding

in de vorm van schil-

derlessen, was snel ge-

maakt. In samenwerking

met mede Rotarian Wim
Nederlof werd er binnen

de Rotaryclub het beno-

digde budget bij elkaar

gebracht om de schilder-

materialen te kopen.

Door een oproep te

plaatsen in het in het

huisorgaan van de

beide zorginstellingen

melden zich een kleine

veertig personen aan

voor de schilderslessen.

Er wordt in een tijds-

bestek van vier lesmid-

dagen onder leiding

van Rebel gewerkt aan

een echte expositie

die begin november

gepland staat. De cur-

sisten zijn helemaal in

de ban van het schil-

deren. Achterliggende

gedachte hierbij is om
de bewoners te stimu-

leren om na de lessen

zelfverder te gaan met

vrije expressie.

De lesmiddagen zijn

erg inspirerend en ge-

zellig. De Rotary heeft

binnen het budget ge-

zorgd voor een gezel-

lig drankje en bewoner

Zeinstra zorgt voor

muzikale omlijsting

bij de lessen. Dat alles

leidt ertoe dat er veel

belangstelling is van

andere bewoners bij

de lessen. Rebel en de

begeleiders van deze

schilderslessen zijn blij

verrast met zoveel en-

thousiasme. "Dat be-

looft wat als we de ex-

positie gaan inrichten",

zegt Rebel, "ik kijk nu al

uit naar de verbaasde

gezichten als we al dat

moois aan de belang-

stellende laten zien."

De directie van

ZorgContact is zeer ver-

heugd met deze actie

van Rotary Zandvoort.

De acties van de Rotary

in Zandvoort zijn erop

gericht om, waar nodig

hulp en advies voor alle

gezindten binnen de

Zandvoortse gemeen-

schap.

f AWij willen graag dat heel Zandvoort en

Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Met spoed zoeken wij een bezorger

voor de Brederodestraat en omgeving

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

BjZANDVOORTSE
Courant

~)or Ton Timmermans

Doris Day, het buurmeisje van toen

De ster van de jaren vijftig en zestig. Filmster en zangeres met

wereldfaam, mat een uitstraling als van 'het meisje op de hoek'.

De blonde schoonheid gold als de ideale schoondochter; de

Deugd in eigen persoon. Doris Day beheerste het naoorlogse

tijdsbeeld.

Officieel heet ze Doris Mary

Ann von Kappelhoff. De

Amerikaans zangeres, filmac-

trice en later dierenactiviste

werd geboren in Ohio mid-

den in de roerige jaren twin-

tig. Onder de artiestennaam

Doris Day stijgt haar ster in

de periode vijftig en zestig. Ze

maakte films met alle groten

uit die tijd en maakte als zin-

gende comédienne de nodige

platen.

Haar populariteit heeft Doris

te danken aan haar optreden

in zoet-romantische kome-

dies. Samen met haar broer

Paul groeit Doris op bij haar

moeder. Haar toekomst ziet

ze voor zich als gevierde dan-

seres. Al op haar 12de wint

zij een talentenjacht. Doris

krijgt een ernstig auto-onge-

luk, waarna ze besluit te gaan

zingen. De zangeres maakt

een tournee met de Les Brown

Band. Tijdens de Tweede

Wereldoorlog treedt ze op

voor de Amerikaanse solda-

ten. Doris Day krijgt een con-

tract bij de filmfabriek Warner

Brothers. Vanaf haar prille

jeugd, ze was net 17, is Doris

vier maal getrouwd geweest.

Melcher Doris, haar derde

echtgenoot, eist van haar in

films te spelen en te zingen

waar ze zelf weinig in ziet.

Door alle ellende die ze privé

en zakelijk meemaakt, valt zij

in een diepe depressie.

Haar bekendste rollen zijn

toch wel die in CalamityJane

en Pillow Talk. Ze speelt sa-

men met de grootste sterren

uit die tijd: Cary Grant, Clark

Gable, Rock Hudson, Frank

Sinatra, James Cagney en

Ronald Reagan. De filmcar-

rière van Doris Day begon met

Romance on the High Seas

(1948), waarna zij tot 1969 in

een veertigtal films schitterde.

Echt wereldberoemd wordt ze

als zangeres van deuntjes als

Que Sera, Sera, Whatever Will

Be, Will Be uit de Hitchcock-

film The Man Who Knew Too

Much (1956):

When I wasjust a little girl-l

asked my mother-What will I

be?

Willl bepretty?-Willl be rich?-

Here's what she said to me:

Que sera, sera-Whatever will

be, will be.

The future's not ours to see-

Que sera, sera,What will be,

will be.

Ouderen steeds meer in de knel

Rondkomen voor 65-plussers wordt steeds moeilijker. Het

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) stelt

in haar rapport dat het voor 6sPlussers steeds lastiger is ge-

worden zich financieel te redden. Staatssecretaris van Hoof

betwijfelt de resultaten van het onderzoek en zegt dat er al-

leen sprake is van 'een kleine toename'.

De afgelopen zes jaar is het

voor 65-plussers steeds las-

tiger geworden om rond te

komen. Een en ander blijkt

uit het vorige week gepubli-

ceerde rapport "Bestedingen

van Ouderen" van het

Nationaal Instituut voor

Budgetvoorlichting (NIBUD).

Sinds het jaar 2000 zijn 65-

plussers steeds meer geld

kwijt aan de vaste lasten waar-

door er minder overblijft voor

de overige uitgaven. Hierdoor

hebben steeds meer 65-plus-

sers betalingsproblemen. Iets

wat ook blijkt uit de alsmaar

groeiende groep ouderen die

een beroep doet op de schuld-

hulpverlening. Reden voor

het NIBUD om te komen met

de Financieel Fit op Leeftijd-

campagne. Met voorlichtings-

materiaal en informatie op

de eigen site www.nibud.nl/

opleeftijd wil het NIBUD 65-

plussers helpen financieel fit

te blijven.

Staatssecretaris Van Hoof

van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid plaatst

kanttekeningen bij het Nibud-

onderzoek naar de financi-

ële situatie van ouderen met

alleen AOW. In het rapport

concludeert het Nibud dat de

vaste lasten voor deze groep

de afgelopen jaren fors zijn

gestegen. Van Hoof bestrijdt

dat en spreekt van "een kleine

toename waar bovendien een

koopkrachtstijging tegenover

staat". Het Sociaal Cultureel

Planbureau (SCP) concludeert

dat de inkomenspositie van

ouderen de afgelopen jaren

verbeterd is.

Overigens benadrukt staats-

secretaris Van Hoof (1947,

VVD) dat hij aandachtspunten

in het rapport aantreft die hij

deelt. Zo is de positie van ou-

deren met alleen AOW een

blijvend aandachtspunt voor

het kabinet. Ook de toename

van het aantal ouderen dat

een beroep op schuldhulpver-

lening noemt hij "zorgelijk".

Het toont aan dat het van

groot belang is dat iedereen

die recht heeft op voorzie-

ningen daar ook gebruik van

maakt. Ook het voorkomen

van problematische schulden

blijft een belangrijk onder-

werp schrijft Van Hoof in zijn

brief aan de Kamer. Hij voegt

eraan toe dat het Nibud op

deze punten een belangrijke

bondgenoot is.

Burgemeester ontvangt

eerste klaproos
De heer Miller van The RoyalCanadian Legion speldde maan-

dagmiddagwaarnemend burgemeester HesterMa ij als eerste

in Zandvoort een 'poppy' of klaproos op. De ceremonie in het

raadhuis is het startschot voor de poppycampaign van de

Royal Canadian Legion, welke op 27 en 28 oktober en 3, 4 en

10 november in Zandvoort wordt gehouden.

Het is de tweede keer dat het

'Legioen' op campagne gaat

in Zandvoort. In 2005 was de

eerste keer. De klaproos is een

angelsaksisch symbool voor

de slachtoffers van alle oorlo-

gen. De missie van The Royal

Canadian Legion

Nederland is om
de klaproos ook in

Europa te intro-

duceren. De heer

Miller vertelde dat

vorig jaar de actie

tot zijn verbazing

in Zandvoort een

groot succes is ge-

weest.

Het doel van de

klaprooscampag-

ne is het onder de

aandacht brengen

van de offers die

gebracht zijn in de strijd voorde

vrijheid en de vrede. De'poppys'

wordt gedragen vanaf het mo-

ment van opspelden tot 11 uur

van de 11e dag van 11e maand.

Het moment dat de Eerste

Wereldoorlog werd beëindigd.

Slimme geldtips voor senioren

Financiële adviezen voor senioren. Het Nationaal Instituut

voor Budgetvoorlichting (NIBUD) adviseert over allerlei soor-

ten geldzaken. Door op haar website informatie en tips te ge-

ven, maar ook door diverse boeken en brochures uit te geven,

die via internet zijn te bestellen.

Eigen zelfstandigheid is veel

waard. Vooral ouderen willen

het liefst blijven wonen op de

eigen oude, vertrouwde plek

en alles zo veel mogelijk zelf

blijven doen. Toch is soms een

steuntje in de rug nodig. Hoe

die hulp dan te organiseren?

En wat kost het? Zijn er mis-

schien mogelijkheden om die

kosten vergoed te krijgen?

Voor vragen van ouderen

op het gebied van financiën

komt het NIBUD met een

speciale website: www.ni-

bud.nl/opleeftijd. Op deze

site kunnen senioren een

speciaal 65-plus budgetad-

vies maken en zijn actuele

belasting- en besparingstips

te vinden. Daarnaast komt

het NIBUD met een speciale

'Financieel fit op leeftijd' fol-

der die in bibliotheken komt

te leggen. Ook kunnen seni-

oren het boek de 'GeldWijzer

op leeftijd' bestellen, waarin

uitgelegd staat hoe ze fi-

nancieel zelfstandig kunnen

blijven. In dat boekwerkje

worden bijvoorbeeld rede-

lijke vergoedingen voor klus-

sen die een bekende voor u

kan doen. In het boekje van

het NIBUD staat ook te le-

zen hoe thuiszorg geregeld

is. De 'GeldWijzer Op leeftijd'

helpt ouderen zelfstandig te

blijven. Veel vragen kunnen

beantwoord worden door de

mensen van Loket Zandvoort

in het Gemeenschapshuis.

Misschien hebt u niet alle in-

formatie direct nodig. In dat

geval bevat dit boekje de no-

dige tips om de regie ook op

termijn in handen te houden.

Te bestellen via de website

van het NIBUD: www.nibud.

nl/winkel.
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Violen
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van Stolbergweg 1 Tel. &7 170 93

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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www.autobed rijfza ndvoort.nl
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jflgr Uw 5petigli?t

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Monlag* w%^ns Foute Keurmerk Ve*g Wonen
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Voor bloemen

is het

altijd tijd!
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Bij BeautysaCon Sara

kunt u nu ook voor
uw haar terecht

bij kapster

Jos Spierieus

JAcRterweg ia - Zandvoort
(geopend: di-do-vrij- en
zaterdag
r
teC: 06- 2i 95 09 48

Biljart

Driebandenkampioenschap

weer van start

Onder toeziend oog van veel toeschouwers zijn afgelopen

vrijdag in Café Hollandia de eerste caramboles gemaakt in

de strijd om het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort

2006. Dit toernooi wordt op zes speeldagen in zes verschil-

lende cafés afgewerkt en wordt voor de negende maal geor-

ganiseerd.

Basketbal

Dubbele winst voor Lions

De dames en heren van The Lions wisten afgelopen weekend

beiden een thuisoverwinning te behalen. De heren deden dat

tegen Volendam met 60-58, terwijl de dames met 51-47 het

Amsterdamse Falcons de baas bleven.

De twaalf partijen van de

eerste ronde maakten al di-

rect duidelijk dat het weer

een spannend kampioen-

schap belooft te worden.

Na de eerste ronde voert Dirk

van Dam (de Lamstrael) de

ranglijst aan. Hij won zijn

partij met een gemiddelde

van één (!). Goede tweede

staat Michiel Ottho (de

Kippetrap) die Hetty Wisker

(Oomstee) wist te verslaan.

Deze enige vrouwelijke deel-

nemer kwam echter toch

met een prima gemiddelde

van het groene laken. In de

strijd om de 'Cafétrofee' staat

Café de Lamstrael op de eer-

ste plaats. Tweede en derde

zijn hier Café de Kippetrap

en Café Bluys.

De volgende ronde wordt op

vrijdag 3 november in Café

Basta gespeeld.

Damescoach Johan

Beerepoot kon voor de thuis-

wedstrijd tegen Falcons over

slechts zeven speelsters be-

schikken. Onder aanvoering

van de trefzekere Martine

Loos wist Lions in de eerste

periode een 12-8 voorsprong

op te bouwen. Falcons kwam
in de tweede periode dichter-

bij maar de geconcenteerd

spelende Sabine Dijkstra en

Ingrid de Boer hadden een

belangrijk aandeel in de 22-

21 ruststand.

Na de pauze hield Lions het

heft in handen tegen de vaak

zeer onstuimig spelende

Falcons. In de slotseconden

van dit kwart kwam Falcons

echter voor de eerste keer

langszij zodat bij het ingaan

van het vierde en laatste part

de stand 35-35 op het score-

bord stond. Genoeg ingre-

diënten voor een spannend

slot dus. Falcons nam kort na

de hervatting zelfs een 37-

39 voorsprong. Maar Lions,

met de fel strijdende juniore

Tessa de Boer en een regel-

matig scorende Loos, wisten

via een tussenstand van 48-

43 na 5 minuten uiteindelijk

toch een 51-47 overwinning

in de wacht te slepen. Een

uitstekende prestatie, zeker

omdat in de slotfase Sabine

Dijkstra en haar zus Martine

geblesseerd moesten afha-

ken en coach Beerepoot nog

maar over vier speelsters kon

beschikken.Voorde komende
weken zal rekening gehou-

den moet worden met deze

blessures, zodat de spoeling

wat betreft het aantal speel-

ster nog dunner zal worden.

Na dit weekend bezetten de

Lions dames overigens een

fraaie tweede plaats achter

het nog ongeslagen FAC uit

Den Helder.

Heren
De mannen van Lions gingen

tegen het sterke Volendam

zeer voortvarend van start

en namen binnen vijf mi-

nuten een 12-0 voorsprong.

De trefzekere Michel Wolf

zorgde uit acht strafworpen

voor evenzoveel punten. In

de eerste periode wist Lions

de voorsprong verder uit te

bouwen tot 19-8. In de twee-

de periode kwam die voor-

sprong niet in gevaar en kon

door de trefzekerheid van

Marvin Martina en Ron van

der Meij worden uitgebreid

tot 38-23 bij rust.

In het derde deel van de

wedstrijd kon Lions afstand

blijven houden ten op-

zichte van de fel strijdende

Volendammers. Verder dan

een verschil van acht punten

(50-42) aan het einde van de

derde periode liet Lions de te-

genstanders niet komen. Wie

bij het ingaan van de vierde

periode er al van uitging dat

Lions de winst eenvoudig zou

vasthouden kwam bedrogen

uit. Slordig aanvalsspel en

het feit dat de 'palingboeren'

er nog een schepje boven

op deden, bracht Lions in de

slotfase alsnog in de pro-

blemen. De inhaalrace van

de Volendammers strandde

echter vlak voor tijd bij 60-

58 in het voordeel van het

team van Lions.

Nieuwe samenstelling Sportraad

Met het aantreden van een nieuw college moeten er ook nieu-

we adviescommissies worden geïnstalleerd. De Sportraad, die

in de samenstelling van vóór de gemeenteraadsverkiezingen

bijna driejaar had gefunctioneerd, is onlangs voor het eerst in

de nieuwe samenstelling bijeen geweest.

Wim Buchel, voorzitter in de Annema en Joop van Nes wa-

oude Sportraad, zal weer de ren in de vorige periode lid

voorzitterhamer hanteren, van de raad. Zij behouden in

Ook Ben Zonneveld, Klaas de nieuwe raad hun functies.

Nieuwe vertegenwoordigers

van de Zandvoortse sportwe-

reld zijn Herman Kiene, Peter

Kok en Leo Miezenbeek. De

laatste zal de vertrekkende

Eg Poster als penningmees-

ter opvolgen. Evenals Poster

hebben Jan-Piet Paap, Esther

Janssen en Ruud Luttik om
diverse redenen niet meer zit-

ting in de Sportraad.

Autosport

Komend weekend slotakkoord autosportseizoen

Het Circuit Park Zandvoort organiseert komend weekend het

slotstuk van de nationale kampioenschappen tijdens de Fina-

leraces. In vier klassen moet er nog een beslissing vallen. De

eerste trainingen die tellen voor de startopstelling beginnen

zaterdag 28 oktober om tien uur. Aan het eind van deze mid-

dag is er bijna traditiegetrouw de afsluitende wedstrijd over

twee uur in de Shell Helix Seat Cupra Cup.

In het allereerste seizoen van

de BenO-Siemens BMW 1301

cup moet er nog een beslis-

sing vallen. Het duel spitst

zich toe tot twee personen.

Dat zijn Jan-Joris Verheul en

Ricardo van der Ende. De eer-

ste heeft een voorsprong van

7 punten. De eerdere races

hebben al uitgewezen dat het

allerminst vaststaat hoe een

podium in deze klasse eruit

ziet. Zowel Verheul alsVan der

Ende waren dit hele seizoen

goed en constant. Beiden

lieten zien dat ze een klasse

apart zijn binnen deze BMW
Cup. Beide coureurs won-

nen tot nu toe elk vijf races,

waaronder de niet voor het

kampioenschap meetellende

gastraces tijdens de A1GP op

Circuit Park Zandvoort.

Shell Helix Seat Cupra Cup
Het hele seizoen was er een

magere bezetting bij de Shell

Helix Seat Cupra Cup. Met

gemiddeld twaalf wagens

aan de start was deze klasse

de kleinste in omvang. Toch

moet er na twaalf races nog

wel een kampioen komen.

In de Finaleraces zijn er nog

steeds twee teams die din-

gen naar de nationale titel.

De dames Sheila Verschuur

en Sandra van der Sloot van

de Koninklijke Landmacht

voeren momenteel het klas-

sement aan met 275 punten.

De beide dames worden be-

hoorlijk op de huid gezeten

door Pim Hoekzema en René

Oudshoorn. Hoekzema en

Oudshoorn dichtten het gat

naar de dames tot 8 punten.

Elf Benelux Racing League

De Elf Benelux Racing League

bestaat uit twee divisies: De

BRL-V6 en de BRL-Light. In de

BRL-V6 is het dit seizoen onge-

kend spannend. Na het grote

succes van de series tijdens de

AiGP, voor overvolle tribunes

en duinen, doen ze andermaal

Zandvoort aan. Nu vooreen be-

slissing in het kampioenschap.

In de BRL-V6 ligt het kampi-

oenschap helemaal open. De

kandidaten zijn: plaats 1 Jacky

van der Ende met 175 punten,

plaats 2 Sandor van Es met

173 punten en plaats 3 Donny

Crevels met 160 punten.

Van Uitert Formule Ford

Tijdens de Trophy of the

Dunes moest Michel Florie

toezien dat hij net niet de

nationale titel in de wacht

kon slepen. Slechts 3 punten

scheiden de Amsterdammer
van zijn tweede nationale ti-

tel. Helemaal zeker is Florie

nog niet van het binnenhalen

van het felbegeerde kampi-

oenschap. Zijn directe concur-

rent, Benoit Perret heeft tij-

dens de Trophy of the Dunes

laten zien dat hij in staat is

om races te winnen. Hij wil

dit graag bij de finaleraces

nog een keer herhalen.

Het raceprogramma begint

op zondag 29 oktober om
half tien. Meer informatie via

www.circuit-zandvoort.nl.

Nieuwe uitdaging zeezeiler

Gerard Loos

De Zandvoortse zeezeiler Gerard Loos begint na zevenendertig

jaar (!) aan een nieuwe uitdaging. Komend seizoen zal hij zich

presenteren in de Volco Extreme 40 klasse, een zeilklasse die

onlangs debuteerde op het Italiaanse Cardameer en eind de-

cember te zien zal zijn tijdens een race in Dubaï.

L. A A ir

hoimatro

Gerard Loos heeft in zijn ca-

rierre al vele successen ge-

boekt. Ooit begonnen in de

Tornado en zich verder ont-

wikkelend in de Simpw 445,

Ho b biel 6/14 en tot afgelopen

seizoen in de HobbieTigen8,

staat de Zandvoorter nu voor

een nieuwe uitdaging: de

Volvo Extreme 40 waarvan

nog maar een vijftal boten in

de race te zien zullen zijn.

Momenteel is Loos bezig zijn

boot voor te bereiden op de

verscheping naar Dubaï. Of

hij daar zelf zal varen zal in

de komende tijd beslist moe-

ten worden.

"Het is heel iets anders dan ik

gewend ben. Het is een boot

met een verfijnde techniek.

Vele handelingen die anders

met de hand gedaan moesten

worden, zijn nu hydrolisch.

Ook de romp van de boot is

opvallend. Die is geheel van

carbon een zeer licht maar

bovenal sterk materiaal",

zegt Loos die vol trots diverse

onderdelen van de boot laat

zien, waarbij het opvallend

is dat het touwwerk dus-

danig geconstrueerd is, dat

breken vrijwel uitgesloten

is. Voordat de Zandvoortse

zeezeiler, die ooit begon bij

de Watersportvereniging

Zandvoort, aan de races kan

gaan deelnemen, moet er

nog een aantal sponsors

worden gezccht.

Het 7 meter brede en 42 me-

ter lange schip leent zich uit-

stekend voor het voeren van

de sponsomaam."lk heb ove-

rigens in de afgelopen jaren

nooit mogen mopperen over

sponsoring. Onder andere

ondernemer Mario Drommel
heeft mij tot nu geweldig

ondersteund met zijn reisbu-

reau Gobest, Sunrise Zeilen

en Kidsworld. In de komende

tijd zal moeten blijken of er

nog andere mogelijkheden

zijn, want het kost handen-

vol geld om goed voor de

dag te kunnen komen. We
hebben tijdens de onlangs

gehouden HISWA ons schip

kunnen presenteren en de

belangstelling was hoopge-

vend", schetst Loos de voor-

uitzichten.

"Een ander aspect van de

Volvo Extreme 40 is dat de

bemanning bestaat uit vier

personen. Tot nu toe was ik

óf alleen óf met z'n tweeën.

Nu moet ik zorgen voor een

vierkoppige bemanning. Ik

ben daarmee volop in de

weer en ook hier zijn de voor-

uitzichten goed", zegt Gerard

Loos, die hoopt in Dubai zijn

debuut in deze klasse te ma-

ken, "of anders in maart 2007

bij de daaropvolgende race,

de Heineken Regatte op het

water bij Antilliaanse eiland

Sint Maarten."Voor het zover

is zal echter nog veel werk

verricht moeten voordat

deze nieuwe uitdaging kan

worden aangegaan.



Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Romige knoflookmosselen

Hoofdgerecht voor 2 personen

Ingrediënten:

2 kilo verse mosselen,

i venkel,

2 bruine pistoletjes

(of meergranen),

125 gr. verse roomkaas

met kruiden (Boursin ),

2 dl. droge witte wijn.

Bereiding:

Mosselen grondig wassen. Kapotte schelpen en open

mosselen die na een ferme tik niet sluiten, verwijderen.

Venkel schoonmaken en in blokjes snijden. Pistoletje

halveren en met helft van roomkaas bestrijken. In mos-

selpan wijn met venkel aan de kook brengen. Rest van

roomkaas erdoor roeren, kookvocht op smaak bren-

gen met zout en peper. Mosselen in pan doen, deksel

erop leggen en op hoog vuur 7-8 minuten koken tot

alle schelpen open zijn. Af en toe goed omschudden.

Mosselen direct uit de pan eten of overscheppen in diep

bord. Pistoletjes erbij serveren (eventueel gratineren!).

Pas op voor paddenstoelen
Hoewel wat laat, is het toch weer herfst en dan zie je

ze weer overal verschijnen: paddenstoelen. In de mooi-

ste vormen en hoeveelheden met name in de du

en bossen maar ook langs de kant van de weg, in

plantsoenen en perken. Maar onder die schoonheid

groot gevaar: toxines

oftewel vergiften!

Uiteraard hoeft een

volwassene niet te

worden gewaar-

schuwd maar zeer

zeker wel de klein-

tjes onder ons. Een

taak voor de ouders

of verzorgers. Veel

kinderen zien hun

ouders wel eens (ge-

kweekte) champig-

nons schoonmaken

en bereiden. Het zou

zo maar kunnen dat

ze ook'champignons'

Een prachtige kring geschubde inktzwam (Coprinus Comatus)

ergens in de Celsiusstraat

gaan schoonmaken,

want dat is een padden-

stoel en die kan je eten.

Wijs uw kinderen op

het gevaar dat achter

het eten van onbeken-

en

en

ar

binnen krijgen dat

u niet vertrouwd,

neem dan een

exemplaar mee
naar de EHBO, en

vertel daar wat er

is gebeurd. Een ge-

waarschuwd mens

telt voor twee!

Voetbal

Zandvoortse Courant

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

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossin-

gen mogelijk.

Jjpudoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

u^
ppp

7 3 1

1 8 7

6 9 7

7 1 8

1 7 9 8 2 5 3

9 6 8 4

Oplossing

week 41

2 5 1 5

3 8 7 4 6 1

1 3 4 9 2

2 8 1 9 8

3 7 3 6 7

1 5 6 8 4

7 2 S 8 2 1

4 9 9 4

Oplossing

week 41

2 8 6 7 9 4 5 1 3

7 4 5 1 6 3 9 2 8

3 1 9 5 8 2 7 6 4

1 5 8 4 3 6 2 7 9

6 3 7 2 1 9 8 4 5

4 9 2 8 7 5 1 3 6

9 7 4 6 5 1 3 8 2

5 2 1 3 4 8 6 9 7

8 6 3 9 2 7 4 5 1

Deze week hebben we AAlllS Een heel erg

lief poesje van een jaar of vijf. Ze is ontzet-

tend aanhalig en knuffelt het liefst de hele

dag door. Ook houdt Muis van haar rust.

Als er teveel drukte in huis is, door kinderen

honden of andere katten, gaat ze zich kaal

plukken. Daarom is ze ook hier gebracht. Ze

woonde samen met een andere kat in huis,

maar daar had ze zoveel stress van dat ze

zich kaal ging pluken. Ze ziet er daarom ook

een beetje raar uit... een soort van mislukte

poedel. Haar hele onderkant is kaal. Als ze

in een rustig huis wordt geplaatst, zal dat

haar allemaal wel weer aangroeien. We
zoeken dus een lief en rustig stel of iemand

alleen, die het niet erg vindt dat ze er een

beetje raar uitziet. Ook wil ze graag naar

buiten, dus een tuintje is ook wel fijn voor

haar. Kortom, wie zoekt er een lieve ietswat

kneuzige kat om te knuffelen?

Kom kijken in het asiel aan de Keesomstraat 5.

Tel: 023-5713888. Open van maandag tot en

met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

www.dierentehuiskennemerland.nl.

SV Zandvoort zaterdag blijft koploper
SV Zandvoort zaterdag heeft in Castricum laten zien dat ze ook

tegen grote druk kunnen. Waar vorige jaar in de laatste wed-

strijd van het seizoen nog werd verloren met 3-0, gingen onze

plaatsgenoten nu met een 1-3 overwinning terug naar huis.

Robin Castien komt te laat

De wedstrijd was de uitgestelde

van het weekend van de AiGP.

Trainer Pieter Keur had zater-

dag niet de beschikking over

zijn sterkste elftal. Arend Regeer

had aan de wedstrijd tegen

Wieringermeer een schouder-

blessure overgehouden en liep

met een mitella. Ferry Boom, de

topscorer van de laatste twee

wedstrijden, was met vakantie.

Edwin Ariesen kwam Regeer

vervangen en Raymon Hölzken

verving Boom.

Direct vanaf het begin probeer-

de Castricum Zandvoort onder

druk te zetten. Fanatieker dan

Zandvoort zeker, maar voetbal-

technisch waren de gastheren

absoluut niet beter dan hun

gasten. Een sterk middenveld

en een hechte verdediging

smoorden iedere Catricumse

aanval in de kiem. De uitvallen

van Zandvoort waren daaren-

tegen zeer gevaarlijk. Uitvallen

met Vincent Hompes als snelle

jongen, zorgden voor wat ruim-

te in de Zandvoortse gelederen.

Bij één van die uitvallen zette

Edwin Ariesen de bal schitte-

rend op maat voor op Hölzken

die, via een volley vanaf de rand

van het strafschopgebied, voor

een wereldgoal tekende, 0-1.

Enkele minuten later, weer via

een uitval, kwam Ariesen vrij

aan de rand van het zestienme-

tergebied. Een zuiver geplaatst

rolletje kon keeper Mark de Nijs

niet meer pareren, 0-2.

Na de thee een zo mogelijk nog

meer aandringend Castricum.

Het kon dan ook niet uitblijven

dat de gastheren de aansluiter

scoorden. Zandvoort had het

moeilijk vanaf dat moment
en stond onder grote druk.

Een eventueel tweede tegen-

doelpunt zou wel eens funest

kunnen zijn. Met nog twintig

minuten te gaan nam de druk

van Castricum geleidelijk af.

Zandvoort kwam er meer en

meer uit en werd weer gevaar-

lijk. Een vrije trap van Hölzken

vanaf de rechter kant zou voor

Zandvoort de verlossing wor-

den. Exact geplaatst op het

voorhoofd van Sven van Nes die

via een schitterende kopbal voor

1-3 zorgde. Castricum was ge-

broken en Zandvoort kon weer

met een overwinning naar huis.

Komende zaterdag kan

Zandvoort zich de eerste pe-

riodekampioen van het jaar

noemen, bij eventuele winst op

Aalsmeer.

De wedstrijd van de gemiste kansen
Zowasde wedstrijd tussen de zondagvoetballers van SV Zand-

voort en BSM. Anders dan de uitslag (2-1) doet vermoeden was

Zandvoort veel te sterk voor de Bennebroekers. Die laatste

mogen van geluk spreken dat er geen dubbele cijfers op het

scorebord zijn gekomen.

&

Trainer Berry Buytenhek miste

een aantal basisspelers: Hans

Engl en Max Aardewerk zijn ge-

blesseerd en Faisel Rikkers was

geschorst en dus moesten hier

en daar wat omzettingen wor-

den doorgevoerd.

Zandvoort begon sterk maar

keek toch al na vijf minuten

tegen een achterstand aan. Na

slecht wegwerken door de ver-

dediging kon Chris van Bakel

zijn ploeg op een voorsprong

zetten. Zandvoort had daarvoor

al een tweetal grote kansen om
zeep geholpen en zou dat blijven

doen. Totdat Stein Stobbelaar

vlakvoor rust het op zijn heupen

kreeg en al slalommend door de

Bennebroekse verdediging de

vrij gekomen Michael Kuijl kon

bedienen. Slechts een klein tikje

van de centrumspits was nodig:

ruststand 1-1.

Wat in de eerste helft niet lukte,

lukte ook in de tweede helft

niet. De grote kansen die de

Zandvoorters creëerden, wer-

den niet afgemaakt. Met een

kleine twintig minuten te gaan,

besloot de scheidsrechter een

hoofdrol te gaan vervullen. Al

in de eerste helft slaagde hij

daarin door opvallend één rode

en diverse gele kaarten op zak

te houden. Op aangeven van

de assistent-scheidsrechter

staakte de leidsman tijdelijk de

wedstrijd wegens ongewenste

teksten van toeschouwers.

Slechts een tweetal minuten

later kwamen de ploegen al-

weer terug het veld op en ging

de wedstrijd gewoon weer door.

Zandvoort was toen het beste

bij de les. Nadat Michael Kuijl

zich vastdraaide in de verdedi-

ging kon hij nog net de opgeko-

men Maarten Koper bereiken.

De verdediger bedacht zich niet

en liet vanaf een meter of twin-

tig een diagonaal schot op het

doel los en scoorde zo de 2-1. Een

verdiende overwinning die ei-

genlijk veel groter had moeten

uitvallen.

BSM probeerde nog wel wat

maar kon geen vuist meer ma-

ken. Door de overwinning klimt

Zandvoort naar de vijfde plaats

van de ranglijst. Komende week

speelt Zandvoort uit tegen

Zwanenburg dat vier plaatsen

onder SV Zandvoort staat.

Geslaagd internationaal

hockeytoernooi

De KLM bedrijfshockeyclub

organiseerde afgelopen

weekend op de velden van de

Zandvoortsche Hockey Club

het Inter Airline Tournament.

Circa 150 deelnemers, verdeeld

over 13 teams uit binnen- en

buitenland, verschenen op de

velden.

De Zandvoortsche Hockey

Club verzorgde met een groot

aantal vrijwilligers de omlijs-

ting van het evenement, dat

gezien kan worden als een

goed voorbeeld van Zandvoort

Promotie en wat de ZHC in-

breng betreft zeker voor her-

halingvatbaar is.

Zandvoort Noord verliest in slotfase

Het begin van het futsalseizoen verloopt bepaald niet vlekke-

loos voor Zandvoort Noord. Er zijn twee geblesseerden, Eduar-

do van Zeeland en Michel Sidar, en Arno Stobbelaar is gestopt

omdat hij zich op het zaterdagse veldvoetbal bij Alliance wil

richten. De futsalwedstrijden op vrijdagavond kunnen dan een

risico met zich meebrengen.

Toch deed diezelfde Stobbelaar

afgelopen vrijdagavond in

het treffen tegen Goodnight

wel mee. Robin Luiten die

het afgelopen seizoen bij de

Zandvoorters het doel ver-

dedigde was er niet bij en

werd vervangen door Sander

Schuiten. Hij deed het behoor-

lijk, alleen kon hij het spel dat

Luiten met zijn medespelers

van Zandvoort Noord speelt,

niet spelen.

Aanvankelijk leek het erop dat

onze plaatsgenoten de zaken

redelijk op orde had en bij vla-

gen was het spel goed, waar-

bij Alex Verhoeven en Arno

Stobbelaar de belangrijkste

krachten waren. Later kwam
ook aanvoerder Arthur Paap

op stoom. Zandvoort Noord

had een voorsprong maar ver-

speelde die, vervolgens kwa-

men de Zandvoorters op voor-

sprong in de slotfase, maar

wist Goodnight toch nog in de

laatste 90 seconden met twee

doelpunten dewinst naarzich

toe te trekken. De eindstand:

3-4-

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adver-

teerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) Gemeente zandvoort

Administratiekantoor Greeven, Makelaardij o.g.

K.Willemse IJzerhandel Zantvoort

Asian Delights Jos Spierieus

Autobedrijf Zandvoort

Bakker Paap

Kippetrap

Lokaal 't

Bertram & Brood P.van Kleeff

Bloemsierkunst Pluspunt Boomhut
Jef& Henk Bluijs Radio Stiphout

Boudewijn's Visservice Sandd

Café Oomstee Tennis Club Zandvoort

Cense en van Lingen Van der Valk & Swart

Chin Chin notarissen

Circus Zandvoort Van Schaik, makelaar

Club Nautique Van Vessem & Le Patichou

CNG Groep Wapen van Zandvoort

Danzee Willemse Elektrotechniek

, De Heeren Zandvoort Optiek ,

£>
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CELSIUSSTRAAT 192/12 ZANDVOORT

• Modern hoekappartement op de 2 e verdieping gelegen

• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy

• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche
• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt over

een lift en een gemeenschappelijke daktuin

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT

• Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers

en vrij uitzicht op plantsoentje

• L-vormige open keuken, woonkamer met toegang naar de

tuin, 4 slaapkamers en een lichte badkamer v.v. ligbad/douche

• Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur

• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 125 m 2
,
perceeloppervlakte 152 m 2

Vraagprijs: € 349.000,-

KONINCSTRAAT 17 ZANDVOORT

• In pittoresk straatje gelegen nagenoeg vrijstaand karakteris-

tiek woonhuis uit 1905 met patio, schuurtje en achterom

• Sfeervolle woonkamer met open haard, moderne open

keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer met ligbad

• De woning is de afgelopen jaren met behoud van het

charmante karakter gerenoveerd

•Woonoppervlakte ca. 80 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers en een

zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• Woonopp. ca. 220 m 2
, zomerhuis ca. 80 m 2

• Perceeloppervlakte 338 m 2

Vraagprijs: € 695.000,-

TJERKHIDDESSTRAAT91 ZANDVOORT

• Op de 6e verdieping gelegen 3-kamerappartement

(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het zuidoosten

• Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen

• Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een

afgesloten parkeerterrein en berging in de onderbouw
• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

DR. CA. CERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

• Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers

en een zonnig balkon op het zuiden

• Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum

• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

• Gehele woning geschilderd in 2003
• Woonoppervlakte ca. 120 m 2

Vraagprijs: € 2 19.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
va; LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

.

ï\

MAX EUWESTRAAT 1

5

ZANDVOORT

• In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden

2-onder-l-kapwoning met garage, oprit en achterom

• Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard en

toegang naar de zonnige achtertuin

• Ruime open keuken (Siematic) v.v. apparatuur

• 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 120 m 2

,
perceelopp. 255 m2

Vraagprijs: € 499.000,-
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Raad schuift Middenboulevard gedeeltelijk op lange baan

De ontwikkeling van de

Middenboulevard zal alleen

ter hand worden genomen

als de belanghebbende

eigenaren zelf initiatieven

nemen én als 75 procent

van de vastgoedbezitters

daarmee instemt.

Wel zal er gewerkt worden

aan de onwikkeling van de

polen Badhuisplein en het

Palacegebied. Ook zal worden

gekeken naar de mogelijkhe-

den voor het'Waterto ren plein'.

Vrijwel unaniem werd het

college opgedragen om het

voorliggende garantieplan

te handhaven. Dat is het re-

sultaat van de dinsdagavond

door burgemeester Hester

Ma ij met strakke hand gelei-

de raadsvergadering.

De raadsvergadering werd strak

hield de raad voor dat hem
en zijn mede collegeleden

een termijn van tien tot twin-

tig jaar jaar voor ogen staat,

waarin de ontwikkeling van

de polen moet worden gere-

aliseerd. Als gevolg daarvan

zal het voor de bewoners van

het De Favaugeplein e. o. aan-

trekkelijk worden gemaakt

geleid door Burgemeester Hester Maij

van mening dat het genomen

besluit niet in belang van de

bewoners is omdat er onzeker-

heid blijft over hun toekomst.

Cees van Deursen (GL) vroeg

tijdens de discussie om de be-

langen van de bewoners altijd

voorop te stellen. GBZ-verte-

genwoordigster Joke Draijer

vond de door de collegepar-

De polen

De coalitiepartijen VVD, OPZ

en PvdA trokken dinsdag

één lijn in hun besluit en

volgden daarmee OPZ-wet-

houder Marten Bierman.

De Amsterdamse planoloog

De Mannetjes

'Bomen weg op
Zandvoortselaan'

Bewoners Middenboulevard kunnen zelfmet initiatieven komen

'Je kunt nu bij Huis in

de Duinen al zien of
het eb of vloed is'

om zelf initiatieven te ne-

men om dit gedeelte van het

Middenboulevardgebied on-

der handen te nemen.

Stap terug?

Intussen gaat de gemeente

door met het verwerven

van woningen in dit gebied.

De oppositiepartijen GBZ,

GroenLinks, SP en CDA waren

tijen in twee amendementen

aangebrachte wijzigingen een

stap terug en niet in het be-

langvan detotaleZandvoortse

bevolking. Bovendien zullen

investeerders in de polen vol-

gens haar afgeschrikt worden

om te investeren. Ook mogelij-

ke Europese subsidies zouden

niet meer tot de mogelijkhe-

den behoren.

Langetermijn plannen

Gert Jan BI u ijs (CDA) pro-

beerde het college en

zijn collega raadsleden te

winnen voor de gedachte

om conserverend op te

treden. B I u ijs verweet de

coalitiepartners verder te

gaan dan de plannen van

het vorige college en de

bewoners in onzekerheid

te laten over de plannen

voor de lange termijn. Net

als diverse andere par-

tijen vond Bluijs het geen

goed idee om het zicht op

zee vanaf het Badhuisplein

mogelijk weg te nemen door

hoogbouw.

Toerisme

Uit de discussie werd bo-

vendien duidelijk dat zowel

de oppositie- als de college-

partijen zich afvragen of

een mogelijke vermenging

van toeristi-

sche ontwik-

keling en woningbouw op de

polen mogelijk is en of het

wel een goede basis is voor

de toeristische ontwikkeling.

Wethouder Bierman probeer-

de deze vraag te beantwoor-

den door op te merken, dat de

toekomstige bewoners ook

gezien moeten worden als

toeristen, die gebruik maken

van de faciliteiten.

Neem eens een kijkje op

onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl
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Geldig t/m zondag 5 november

• 4 Appelbeignets € 3,95

• Vezelwit met ingrediënten

van bruin brood €1,25

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

B
£ Wie wordt Zandvoorter &

van het jaar 2006?

Geef uw kandidaat op via

juTy@zandvooTtsecouTant.Til of

vul de bon in op pagina 3

cnG GROERNL
flKAMCIAL SERVICES

7 en 8 november
de gemeenteraad
debatteert over de
begroting 2007
Gemeente Zandvoort



Familieberichten

"Vol vertrouwen hegon zij aan
haar laatste reis.

Onze liefdevollegedachten

vergezellen haar".

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar

dat een verder lijden haar bespaard is gebleven

geven wij u kennis dat vredig is ingeslapen mijn

lieve moeder, schoonmoeder, onze grootmoeder,

overgrootmoeder en zuster

Henderika Feldkamp
- Kemp

op de leeftijd van 89 jaar.

Frankrijk: Catri Bes - Feldkamp

Jan Bes

Vlaardingen: Sander Habraken
Sandra Habraken

- van Roon
David
Ruth

Den Haag: Jeroen Habraken
Kimm Zervaas

Bentveld: Ada Kemp

Bentveld, 27 oktober 2006

Correspondentieadres:

Postbus 7186

6050 AD Maasbracht

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

DistrQ
KWALITEIT IN MEDIA DISTRIBUTIE

DistriQ is een landelijk opererende distributie-organisatie

voor gedrukte media. DistriQ verspreidt onder andere

Dagblad de Limburger, Noord-Hollands Dagblad,

Limburgs Dagblad, Haarlems Dagblad, Umuider Courant,

De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad, De Telegraaf,

diverse huis-aan-huisbladen en reclamedrukwerk.

Wij zoeken in ZANDVOORT

BEZORGERS
Voor de verspreiding van

Dagblad De Telegraaf

en Haarlems Dagblad

Als bezorger verdien je goed en hou je veel vrije tijd

over. Naast je vergoeding, ontvang je tijdens

bezorging ook een gratis krant, doe je mee aan

speciale acties en ontvang je leuke attenties.

Leeftijd vanaf 15 jaar

Bezorging van maandag tot en met zaterdag

in de ochtenduren tot 07.00 uur

Voor informatie en/of aanmelding:

bel gratis 0800-347 87 47 of kijk op

www.distriq.nl

Goed geld verdienen en toch veel vrije tijd overhouden

Als een schip achter de horizon verdwijnt

is het niet weg, men ziet het alleen niet meer.

Toch nog eerder dan verwacht is er een einde

gekomen aan het aardse leven van mijn innig

geliefde man en onze vader, mijn broer en zwager

Willem Paap
- Wim-

Zandvoort,

26 januari 1923

Hoofddorp,

28 oktober 2006

W.C.A. Paap-Mendes

M. Loos-Paap

R. Loos

M. van Keulen-Paap

E. Paap t

W.S. Paap-van Loenen

Tolweg 1

2042 EJ Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft heden donderdag

2 november plaatsgevonden.

HOERA!
Alicia heeft een zusje gekregen:

\ %
Melanie %

Blij en trots zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje.

Debby van der Storm en Arlan en
Alica Berg

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat is een Labberdaan?

Degene die het best omschreven antwoord geeft,

wordt beloond met een heerlijke verrassing.

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 31 oktober 2006

naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,

2041 CK te Zandvoort. Of stuur uw oplossing per

email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer

te vermelden!

KOOP OOK LOTEN!
Steun hei Ktdtriandte vtre/titfitgiltven!

»p moeit

www rlubjrlir.nl

GroteW
ClubactFe

Waterstanden

November Hoog
water

Laac Hoog Laac Hoog
water water water water

Do 2 00.20 08.48 12.43 20.33 ^B
Vr 3 01.14 09.39 13.39 21.39 -

Za 4 02.00 10.24 14.21 22.08 mi
Zo 5 02.46 10.28 15.05 22.59 -

Ma 6 03.29 11.19 15.47 23.38 ^B
Di 7 04.13 12.10 16.29 - -

Wo 8 ^H 00.44 05.00 13.00 17.11

Do 9 - 01.50 05.46 13.38 17.59

Zaterdag 4 november
heropenen wij onze winkel!

Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor:

* Een gigantisch nieuw kralenassortiment;

* Kettingen en armbanden;

* Leuke accessoires;

* Sieradenworkshops;

* Originele cadeau-ideeën;

* Maar ook nog steeds voor uw fournituren!

Om dit te vieren ontvangt u

zaterdag 4 november 10% korting

op ons gehele assortiment!

Zeestraat 48, 204 1 LC, Zandvoort, 023 - 57 20072

Geopend op di. t/m vr.van 09.30- 18.00 uur

en op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl

de,
llcl Ércdziunmr

Zoekr:

Meèeweukeus bediening

envamng veneisT.

UahesTnaaT 26 - 2042 LN Zanèvoonr

Tel: 023-5712524

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar
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1 De onderstaande 22 personen zijn doorde lezers genomineerd 1

voor de titel 'Zandvoorter van het Jaar'.
|

U kunt uw stem uitbrengen jury@zandvoortsecourant.nl.

il op een van de genomineer-

den door middel van het in- Let op: uw stem is alleen sel-

' vullen van de onderstaande dig indien voorzien van uw "

bon of via het emailadres adresgegevens!
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Genomineerden & Motivatie

(in willekeurige volgorde)

Kunst en Cultuur

Hilly Jansen Kunstenares, bedenkster en maker van de dol-

firama dolfijnen.

Marianne Rebel Kunstenares.

Conny Lodewijk Balletlerares en motivator die van zeer jong tot

oudere aan het dansen krijgt.

Peter Tromp Medeorganisator Classic Concerts; een belangrijk

gebeuren voor jong en oud.

Klaas Koper Dorpsomroeper, promoot Zandvoort in heel

Nederland, is een markant persoon en staat achter zijn dorp,

hij helpt mee met diverse culturele activiteiten.

Pim vanCollem Cineast, prijswinnaar van het Nederlands film-

festival met de documentaire: Buddha's lost children.

Sport

Cerard Loos Zeezeiler, zet Zandvoort op de wereldkaart door mee

te doen aan vele zeezeilraces.

Arlan Berg Zandvoortse ondernemer, organisator zeepkisten-

race en solexrace. Medeorganisator van de wielerronde van

Zandvoort.

Hans Ernst Circuitdirecteur, door zijn inzet heeft het hele jaar

het circuitpark Zandvoort op de kaart gestaan. Met als

hoogtepunt de Ai GR Hierdoor heeft Zandvoort bekendheid

over de hele wereld gekregen.

Jan Lammers Seat holder Ai GP Team Nederland, voor zijn grote

inzet in de autosport en voor de autosport in Zandvoort

speciaal.

Cartoon Hans van Pelt

IM FLANDER5 FIELP5

H t tt n ff

Maatschappelijke dienstverlening

Wim Kruiswijk Wim Kruijswijk heeft aangegeven zich niet

verkiesbaar te wilen stellen en wordt derhalve uit de lijst

gehaald.

Sandra Kluijskens Actief bij diverse liefdadigheidsinstellingen,

Kerk,mensen in nood, zonnebloem.

AnkieMiezenbeek & Martine Joustra Enthousiast Zandvoorts

duo dat al jaren de zwemvierdaagse, de fietsvierdaagse

en de avondvierdaagse organiseren. Beide dameszijn ook

actief in het Zandvoortse Rode Kruis.

Marjon Schouten Jonge actieve vrijwilligster bij het Rode

Kruis. Zit ook in bestuur jeugdzaken Rode Kruis.

Crévan den Berg Accordeoniste bij o.a. Gemengd Zandvoorts

Koper Ensemble. Componeerde: 'Wel kom in Zandvoort' en

'Zandvoort ik wil je wel bekennen'.

Jan-PeterVersteege Zanger, zet zich altijd belangeloos in voor

minder bedeelden.

Piet van Loon Goede buurman die voor iedereen in de buurt

klaar staat.

Jan van Essen Zorgcoördinator in Nieuw Unicum, al 26 jaar

steun en toeverlaat van de vleugel Meeuwenhof. Altijd

bereid zich in te spannen. Zeer bewogen met de mensen

in Nieuw Unicum.

Vernieuwende ondernemers

Ferry Verbrugge Ondernemer, enthousiaste initiator en

kartrekker van de grote markten (evenementen) in het

centrum van Zandvoort.

Peter Michalides Directeur Holland Casino, voorzitter

Zandvoort Promotion. Enthousiast met het ondersteunen

van veel grootschalige evenementen in Zandvoort.

Sara de Jong Jonge onderneemster die een eigen personal

lifestyle en nagelstudio runt.

Patrick Berg Kleine ondernemer, (haringkar De Zeemeermin)

die positief, klantvriendelijk, sociaal voor zowel

Zandvoorters als gasten er gewoon voor staat. Een mens

met het hart op de juiste plaats. Een voorbeeld voor jonge

ondernemers.

Verkiezing

Zandvoorter van het Jaar

Mijn keuze voorde Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Naam van de inzender:

Adres/Postcode:

Tel:

Handtekening:

A*
HZANDV
Cdihaht

OORTCC

Column

Enkele dagen
weg uit

Zandvoort
Lekker geshopt in Berlijn? Nee.

Cultuur en geschiedenis ge-

snoven. En ons verbazen. Over

zoveel ruime pleinen. Grote ge-

bouwen. Fonteinen en beelden.

De Muur natuurlijk. Of wat er

nog van over is in ieder geval!

Checkpoint Charlie. Daar moet

je geweest zijn volgens insi-

ders. Ons hotel was de laatste

in een reeks beschikbare ka-

mers in de herfstvakantie. Niet

luxueus. Wel met een zéééér

grote, ongezellige kamer. Vlak

bij de Kurfüstendamm. Nooit

geweten dat deze zó lang is;

bijna vier kilometer. Vol zeer

dure mode- en juwelierszaken.

Een levendige straat waar je je

nooit verveelt. En natuurlijk het

openbaarvervoer.De metro.een

ondergronds net. Je hoeft nooit

langer te wachten dan enkele

minuten. Snel in-en uitstappen

is vereist. De deuren klappen

onverbiddelijk dicht. Treuzelen

is er echt niet bij! Met de bij-

behorende routekaartjes pro-

beerden we wegwijs te raken.

Zoekend naar de rood, groen,

blauw of paarse aansluitingen.

Simpel als je het weet. Maar

dat is met alles. Verwonderd

heb ik gekeken naar de ellen-

lange trappen. Vaak zonder lift

of roltrap. Hoe bedoelt U 'ge-

schikt voor gehandicapten of

ouderen'. Helemaal niet. Ik zag

mensen met fietsen sjouwen.

Trap op, trap af. Jolige jongelui

kletterden op mountainbikes

de treden af. Heel handig als

je het durft. Ik zag ook jonge

moeders met kinderwagens

plus kindjes de trappen op- of

afsjouwen. Ongelofelijk. En dat

anno 2006!

Mijn verwende, Hollandse

kuiten protesteerden hevig.

Naarmate de dag vorderde

kreunde ik harder. Echtgenoot

ook trouwens. We kreunden

stereo. Maar na een hete dou-

che 's avonds in het hotel waren

de spieren weer snel hersteld.

Het avondleven in Berlijn heb-

ben we dus niet helemaal mee

gekregen! We waren uitgeteld.

Verplicht in Duitsland en grap-

pig om te zien, fietshelmpjes

voor kinderen. Een veilig sy-

steem dat ze in Nederland

ook in moeten voeren vind ik.

Berlijn? Een geweldige stad,

waar je je nooit zult vervelen.

Gewóón een keer doen. Eén

ding....Neem wel je wandel-

schoenen mee!

V J
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Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)
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HEMA BESTAAT

80 JAAR!
DUS HILARISCH
LAGE PRIJZEN
MAANDAG 30 QfcTOMfi T/M ZONDAG 12 NOVEMBER

ËEN TAS VOL
VOOR MAAR

Zandvoort

portie* EclfqomaoWc frites

I IfwckketKHim krok-tjt

I qnilburQCT

1 bcim blok

1 rrikanütl

2 miLkihnl(« (medium)
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Snackbar Het Plein

De hele maand November:

10% KORTING
op alle

Haarkleuringen!

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR
WINKELCENTRUM NIEUW NOORD

Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag

09.00- 17.00 uur.

Zaterdag van 08.00 - 13.30 uur.

voor Haar... en Hem Haarmode Marjo Fijma 571 48 66

Thomashuis Zandvoort
zoekt

begeleiders
(oproep- en vaste medwerkers)

Functie-eisen:

relevante opleiding (MBO/HBO), kennis van- en ervaring

met autisme, lichamelijk- en zintuiglijke beperkingen en

Totale Communicatie, flexibiliteit, vermogen tot

zelfreflectie, evenwichtige persoonlijkheid.

Wij bieden een klein team met vaste collega's in

een jonge, vooruitstrevende zorgsetting, waar het

accent ligt op het bieden van zorg en ondersteuning van

hoge kwaliteit. Zie ook thomashuiszandvoort.nl

Salaris wordt in onderling overleg vastgesteld.

Schriftelijke reacties met CV graag binnen 10 dagen
sturen naar:

Thomashuis Zandvoort

Zuiderstraat 3

2042 GA Zandvoort

of naar: thomashuiszandvoort@tiscali.nl

n

Prijswinnaars Radio Stiphout
ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vestiging aan

de Grote Krocht, werd door van Radio Stiphout een loterij'

gehouden. Afgelopen zaterdag hebben de prijswinnaars hun

prijzen in ontvangst mogen nemen.

Men kon door het invul-

len van een bon in de krant,

meedoen voor prachtige prij-

zen die Radio Stiphout zelf

ter beschikking had gesteld.

Een kleine 6oo inzendingen

werden doorJürgen Stiphout

geteld: "Dit resultaat had ik

echt niet verwacht. In drie

dagen werden 6oo bonnen

ingeleverd. Ik bedank alle

inzenders."

Het overweldigende aantal

inzendingen geeft ook aan

waar radio Stiphout in de

Zandvoortse samenleving

staat. De broers Jürgen en

Owen Stiphout, uiteraard

tezamen met hun medewer-

kers, werken hard aan hun

naam die staat voor kwaliteit

en service.

Zaterdagochtend waren de

prijswinnaars in de nieuwe

winkel aanwezig om hun prij-

zen in ontvangst te nemen.

De eerste prijs, een JVC LCD-

TV ter waarde van €999, ging

naar mevrouw M. Dabroek. De

tweede prijs, een Bosch espres-

somachine (waarde €799),

was voor de familie Stobbelaar.

De familie v.d. Veld kreeg een

Sony harddisc recorder met

een waarde van €499. Een

Philips MP3 speler a €299, de

vierde prijs, was voor mevrouw

Deinum en de vijfde prijs, een

M iele stofzuigervan €249, ging

naar de familie Van Vessem.

Intocht Sinterklaas

Binnenkort is het zover. Dan komt Sinterklaas weer naar Zand-

voort. De Coedheiligman zal zijn intocht in Zandvoort houden

op zondag 19 november.

Rond de klok van twaalf zal

de Sint per boot arriveren

op het strand, ter hoogte

van de Rotonde. Indien de

weersomstandigheden de

komst uit zee onmogelijk

maken, zal de Sint met zijn

gevolg de tocht per auto

naar Zandvoort maken. Bij

aankomst op het strand

zal de Goedheiligman, be-

geleid door een drumband,

via de Kerkstraat naar het

Raadhuisplein lopen. Daar

zal burgemeester Hester

Ma ij hem om circa één uur

verwelkomen op het bordes

van het raadhuis. Na de of-

ficiële ontvangst zal de Sint

een bezoek brengen aan

Jupiter Plaza, Grand Café

Danzee en Center Parcs.

_
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J Vraag naar onze Molenkrant. Boordevol weetjes en aanbiedingen.

Met OOG en OOR at\
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Geautomatiseerd

Het werk van de Zandvoortse

handhavers wordt binnen-

kort vereenvoudigd. Vanaf

2007 zullen parkeercontro-

leursen handhavers van mi-

lieu-, horeca- en reinigings-

diensten voorzien zijn van

handterminals, waardoor de

administratieve verwerking

eenvoudiger zal worden. De

apparatuur zal ook voorzien

zijn van een fototoestelletje

zodat de beambte de gecon-

stateerde overtreding ook

meteen vast kan leggen.

Automobilisten zullen hun

bon in ambtelijke taal met

de aankondiging van be-

schikking gewoon

achter de voorruit

blijven aantreffen.

Het uitschrijven

van die aankondi-

ging gebeurt ech-

ter zonder dat er

nog een pen aan

te pas hoeft te ko-

men.

Boetes

Volgens de ge-

meentelijke websi-

te zijn er tot en met oktober

2006 rond de 3600 nahef-

fingsaanslagen verzonden.

De fiscale handelingen heb-

ben tot nu toe € 174.000

opgeleverd. Een gering aan-

tal en een klein totaalbe-

drag, gemeten naar de vele

bezoekers die jaarlijks naar

Zandvoort komen.

De parkeerpolitie consta-

teert dat het overgrote deel

gewoon betaalt voor parke-

ren. Een goede zaak natuur-

lijk. Wie dat zo wil houden

zal dus geen kennis kunnen

maken met het nieuwe ge-

automatiseerde systeem.

Overigens maakt het in de

praktijk natuurlijk niet uit

hoe uw parkeerbon er uit-

ziet. Betalen moet u toch.

Nu maar afwachten hoe het

aantal parkeerbonnen zich

in de komende maanden
ontwikkelt, misschien dat

we het aantal met z'n allen

nog verder omlaag kunnen

brengen?

Werkketen
In de gemeentelijke adverten-

tie van vorige week in deze

krant stond een aanvraag

voor ontheffing voor het op-

zetten van bouwketen aan

het Ir. Friedhofplein. De vraag

die dan op komt is: wat gaan

ze daar dan doen? Verdere

informatie leert dat deze tij-

delijke bouwwerken nodig

zijn bij de renovatie van de

Ooster- en Westerparkstraat.

Overigens komt de vergun-

ning aanvraag wel wat laat,

want er staan nu al een aan-

tal containers op het plein.

Reünie Wim Gertenbach

Volgend jaar, om precies te

zijn op 16 juni 2007, viert

het Noorzee-college loca-

tie Wim Gertenbach, voor

velen onder u nog bekend

als de Gertenbach-MULO

of Gertenbach -MAVO, haar

50-jarige bestaan. Aan het

exacte programma wordt

nog gewerkt, wel is de wens

naar voren gekomen om te

komen tot een jubileumboek

in het kader van het 50-ja-

rige jubileum van de Wim
Gertenbachschool op haar

huidige locatie.

Het organisatiecomité roept

oud-leerlingen op om hun

herinneringen in te sturen.

Alle klassenfoto's zijn be-

waard gebleven maarvan an-

dere activiteiten zijn niet zo

veel foto's bekend. Mochten

dergelijke foto's nog in foto-

boeken aanwezig zijn, dan wil

de school daar graag een digi-

tale afdruk van hebben. Voor

de verhalen en foto's is een

apart emailadres geopend:

50jaargertenbach@gm.ail.

com. Maar u mag het ui-

teraard ook opsturen naar:

Comité 50 jaar Gertenbach-

school, Zandvoortselaan

19a, 2042 XD Zandvoort.

Historisch Zandvoort

Vrijdagavond 3 novem-

ber wordt in Gebouw
De Krocht weer een bij-

eenkomst gehouden van

het Genootschap Oud-

Zandvoort. Tijdens de avond

zal voorzitter Ger Cense een

lezing houden over de 'Del

van het Schuitengat'. Cor

Draijer zal weer een com-

pilatie van laten zien van

nog nooit door

het Genootschap

vertoonde film-

beelden. Vanaf

19.15 uur kunnen

de liefhebbers al

terecht voor oude

beelden van ons

dorp. Wie na deze

Gen ootsch a ps-

avond nog meer

historische hon-

ger heeft kan op

dinsdagmiddag 14

november te recht in de bibli-

otheek, waarvanaf 14.30 uur

de Bomschuiten Bouwclub

een presentatie zal geven

over deze in Zandvoort des-

tijds gebruikte vissersboot.

Vocaal ensemble
Na veertig jaar houdt een

culturele club op te bestaan.

Dit keer gaat het om het

Zandvoorts Damesvocaal

Ensemble. De groep dames,

oorspronkelijk afkomstig uit

de voormalige Ned. Christen

Vrouwenbond afdeling

Zandvoort, heeft in de afge-

lopen veertig jaar een groot

aantal succesvolle optre-

dens verzorgd in Zandvoort

en ver daar buiten. Zondag

12 november wordt om
15.00 uur het laatste con-

cert gegeven in Gebouw
De Krocht. In de editie van

volgende week komen wij

nader terug op de historie

van deze bijzondere groep

zingende damens.



Vrijehuizenmarkt

Haarlemmerstraat 14 Zandvoort

Woningaanbod Zandvoort

• Jugendstil herenhuis met kantoor annex
zomerhuis!

• Een bijzonder groot, uitstekend onderhouden,
woonhuis met fraaie karakteristieke elementen,
garage en eigen oprit;

• Entree, hal, toilet, zeer ruime woonkamer-en-
suite met serre met o.a. openslaande deuren
naar de voortuin, art déco schouw, open verbin-

ding naar de achterkamer/woonkeuken met
openslaande deuren naar achtertuin, royale, lan-

delijke woonkeuken voorzien van div. inbouwap-
paratuur, bijkeuken, wijnkelder, luxe badkamer
met ligbad, tweede toilet, separate douchecabine
en wastafelmeubel, 3 slaapkamers, 2 balkons;

• Een besloten, zeer diepe achtertuin op het zuiden

met niveauverschillen en diverse terrassen en voor-

tuin op noorden gelegen;
• Dit huis verkeert in uitstekende conditie, u hoeft

alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte ca. 178 m 2
, perceel ca. 309 m 2

,

inhoud ca. 465 m 3
.

Sara Roosstraat 17 Zandvoort

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage

en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk

"Park Duijnwijk";

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,

klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-

apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,

schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,

luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en

wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers

(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en

royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 195 m2
, inhoud ca. 470 m3

.

Marnix van St. Aldegondestraat 11 Zandvoort

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-

vriendelijke woonomgeving, op loopafstand

van strand, zee, duinen en centrum;
• Ruime L-vormige woonkamer met schouw
en toegang naar overdekte patio, moderne
semi-open keuken (voorzien van div. inbouw-
apparatuur) met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel
gerenoveerd;

• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2
,
perceel ca.

114 m 2
, inhoud ca. 220 m 3

.

Burgemeester Nawijnlaan 34 Zandvoort

^v
• Halfvrijstaande woning, omgeven door een
zeer besloten tuin (achtertuin op het zuiden),

met eigen oprit en garage!
• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het "Groene Hart" op een perceel van
ruim 350 m 2

;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,

keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,

eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onderhou-
den, royale tuin met een totale oppervlakte van
ca. 200 m2

;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2
, inhoud ca. 370 m 3

.

Gerkestraat 113

Vraagprijs:

€ 189.000,- k.k.

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en
een garage;

• Entree, hal, toilet, ruime L-vormige woonkamer
met open haard, schuifpui naar de achtertuin

en een luxe, open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, badkamer met ligbad, sepa-

rate douche, wastafel en 2e toilet, 5 slaapkamers;
• Ruim balkon, fraai aangelegde voortuin en
besloten achtertuin met niveauverschil en
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m 2
,
perceel ca. 200 m 2

,

inhoud ca. 350 m3
.

Stationsplein 17-16 Zandvoort

• Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het klein-

schalige appartementencomplex "La Mer", op
slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op loop-

afstand van winkels, openbaar vervoer en het

centrum van Zandvoort;
• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.

telefooninst. en een liftinst.;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige woon-
kamer met toegang tot balkon, nette open
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur,
badkamer voorzien van doucheruimte en
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-

zicht over de "Stationsbuurt" en zicht op zee.

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2
, perceel ca. 65 m2

,

inhoud ca. 185 m3
.

• Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversl uiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPasi
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel uit!
tvangt u een gratis rekenmachine.

S^u^^t^^^J^ U,trekenen!

ANDVOORT
_ AS fottftmr (foto v&tfriebt'

200? J.J.H. Jan a-en

Voorddiffir uiï~ metd&ZatïdwürtPaèi

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

ZandvoortPas bij NH Hoteles:

wildbuffet voor €19,50

NH Hoteles op de Burg. Engelbertstraat is sinds kort verbon-

den aan de ZandvoortPas. Omdat er in de horeca in deze tijd

van het jaar veel wild op het menu staat, heeft NH Hoteles,

in het kader van een actie voor de ZandvoortPas, op 4 en 18

november aanstaande een uitgebreid wildbuffet voor hun

gasten met de pas gepland.

Sander Creemers van NH in een goed hotel. Grote

Hoteles: "Het is raar dat hotels als het NH Hoteles

mensen wel in een restau- Zandvoort hebben vaak

rant gaan eten maar niet een zeer goede keuken met

een gerenommeerde chef

kok. Onze chef heeft zijn

opleidingen in diverse gro-

te zaken gehad, zelfs met

Michelin sterren! Het is dan

ook niet mis wat hij in zijn

mars heeft. Voor de mensen
die een ZandvoortPas kun-

nen tonen, serveren wij op

4 en 18 november een schit-

terend, door hem samenge-

steld, wild buffet voor slechts

€19,50. Er staan diverse ge-

rechten als hertenham, wild-

paté, zuurkool salade met

fazant, hazenpeper, herten-

biefstuk en voor diegene die

niet van wild houdt, zijn er

een tweetal visgerechten op

het buffet. Uiteraard zijn er

nog andere gerechten maar

die houd ik nog geheim, het

moet een verrassing wor-

den. Het buffet wordt af-

gesloten met een prachtig

Grand Dessertbuffet met

allerlei zoete gerechten en

ijssoorten. Wij willen laten

zien dat de Zandvoortse in-

woners ook bij ons van harte

welkom zijn en geen drem-

pelvrees hoeven te hebben.

Ik sta garant voor een prach-

tige culinaire avond!"

Feest voor vrijwilligers

van Pluspunt
Ruim go vrijwilligers van Pluspunt kregen afgelopen vrijdag

een workshop aangeboden met aansluitend een koud buffet.

Jaarlijks krijgen de vrijwilligers een bedankdag aangeboden,

gefinancierd door giften en fooien van klanten van Pluspunt.

Daardoor is deze bijeenkomst indirect een 'dankjewel' aan de

trouwe vrijwilligers.

Men kon kiezen uit acht ver-

schil lende workshops,waaron-

der: linedance, fotobewerking,

mozaïek en aroma-therapie

door Mare Le Mair. De keuken

van Nieuw Unicum stond ga-

rantvooreen heerlijken mooi

aangekleed buffet.

ZandvoortPas

Als extra verrassing kregen

Foto:OvM Fotografie

de vrijwilligers allemaal een

ZandvoortPas voor 2007

aangeboden. Dit presentje,

dat in samenwerking met

de Zandvoortse Courant tot

stand is gekomen, werd met

applaus begroet. Al met al

werd het een zeer geslaagde

feestavond. Wie ook vrijwil-

liger wil worden bij Pluspunt

belt: 5717373 of 5717220.
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Nu € 1.700,- voordeel
op elke Golf Optive»

Tijdelijk € 2.915,- voordeel

op elke Touran Optive.

Uw Volkswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
www.autostrijder.nl

Zandvoort Burg, v. Alphenstraat 1 02 - Tel. 023 57 / 1 45 65

Dinsdag 31 oktober t/m zaterdag 4 november

*Van dezelfde soort.

De actie geldt niet voor port, sherry,

vermout en mousserende wijnen.

GALL^GALL
I
Gall & Gall, Grote Krocht 24, 2042 LW Zandvoort

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

www.moeders-
metambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning

van een team.

www.moeders-
metambitie.nl

AA Zandvoort:

elke donderdag-

avond bijeenkomst,

aanvang 20.00

uur tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat

20, ie etage).

Voor informatie,

bel: 06-42053349

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

1
Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant ^eld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Woningruil

Aangeboden: 4 kamer-

woning (verbouwd naar

3). Twee minuten van

Rai, tussen Roseveltlaan

en Churchillaan.

Geheel gerenoveerd.

Gevraagd: 2 a 3 kamer-

woning in Zandvoort,

liefst niet in Noord.

Bel 5720434 of

020-6424229

Vermist:

Voor de AH is een

blauwe plastic tas van

mijn fiets afgehaald.

Daarin zat een paar

schoenen met speciale

binnen zolen die voor mij

onmisbaar zijn. Tevens

zaten een spijkerbroek

en een paar hand-

schoenen in die tas.

Wil degene die deze

tas heeft gevon-

den zich melden?

Tel. 5717488

Woonruimte ge-

zocht: Alleenstaand

meisje zoekt woon-

ruimte (etage of studio).

Richtprijs huur:€400.

Tips worden beloond!

Tel. 06-51353653

Te koop:

Tafel 120X85X42CIT1.

Sokkel gepolijst

travetin met verg. bies.

Tafelblad I2mm
kristalglas met

verguld raam:€495.

Tel. 5713392

Iedereen die het boek

Spiegelogie

van Willem de Ridder

heeft gelezen is van

harte welkom op de

fanclub in Zandvoort.

Start 7 nov.,

tel. Femke: 5733171

Ben je een vrouw die

veel wil bereiken? Meld

je aan voor de infoavond

vrouwen in zaken,

met o.a. Ina Brouwer.

Bel Win: 06-40711684

en kom op 13 nov.

naar Alkmaar

Faalangst?

Onzeker?

Gepest?

Niet lekker in je vel?

Kinder- en

jeugdtherapie

in Zandvoort. 4-18 jr.

www.steuntjeinde-

rug.nl.Tel. 5335559

Van Vessem & Le Patichou geopend

Vrijdag is de nieuwe vestiging

van Van Vessem & te Patichou

op het Raadhuisplein ge-

opend. De warme bakker had

diverse aanbiedingen voor

zijn nieuwe klanten en voor

ieder kind een gezonde lek-

kernij. Dorpsomroeper Klaas

Koper lokte met zijn roep de

Zandvoorters naar de prach-

tig ingerichte zaak.

Van Vessem & te Patichou

hebben in hun winkel ook een

noviteit op het broodbakkers-

gebiedden workshopruimte.

Hierin kunnen groepen men-

sen een workshop volgen.

Ook is deze ruimte uitermate

geschikt voor een verjaar-

dagsfeestje. Meer informatie

bij Van Vessem & te Patichou

op het Raadhuisplein.

Algemene
Beschouwingen

in

gemeenteraad

Volgende week dinsdag, 7 no-

vember, zullen de diverse ge-

meenteraadsfracties tijdens de

raadsvergadering hun licht la-

ten schijnen over het afgelopen

politieke jaar. Tevens zullen zij

hun wensen voor het komende

jaar kenbaar maken, komt het

college met belastingvoorstel-

len en zal de begroting 2007

op de agenda staan.

De vergadering begint om
20.00 uur en zal eventu-

eel een vervolg hebben op

woensdag 8 november vanaf

14.00 uur. De vergadering

vindt plaats in de raadszaal

van het raadhuis en is vrij toe-

gankelijk. Ingang via de trap

op het Raadhuisplein.

OVZ netwerkborrel in café Koper

Afgelopen vrijdag had de

Ondernemersvereniging
Zandvoort een netwerkbor-

rel georganiseerd in café

Koper. Een behoorlijk aantal

Zandvoortse ondernemers

waren naar het Kerkplein

gekomen om hun 'netwerk'

uit te breiden. Opvallend

was dat het overgrote deel

uit jonge ondernemers be-

stond. Niet alleen onderne-

mers namen de gelegenheid

ter hand, ook een aantal lo-

cale politici waren aanwezig

om hun contacten met het

bedrijfsleven aan te halen.

Frans Walthaus van OVZ was

dan ook duidelijk tevreden

en sprak de hoop uit dat dit

'contacten opbouwen' nog

eens herhaald zal worden.

Burgerlijke stand

21 OKTOBER 2006 - 27 OKTOBER 2006
Geboren:

Choukri Meo, zoon van: van der Slik, Erwin

JacobusJanGerriten: Kossai, La I la II ham.

Jaiden Diego Michel, zoon van: Dishmey

Wil I more, Marvin Augusto en:

Maas, Denise.

Elfa,dochtervan:Neh Is, Bob Willem Frederik

Ernst en: temmens, Wendy Kirsten.

Gehuwd:
touka.Adel Motemed Kamel en:

Kint, Elisabeth Catharina Tonia Everdina.

Overleden:

Storm ge b. van Kampen, Maria,

oud 93jaar.

Zijlstra, Wiebrig, oud 94 jaar.

Bot, Jo hannes Jacobus, oud 85 jaar.

Molenaar ge b. We lage, Jo ha n na,

oud 84 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves en

mevr.T. Boddaert

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g,

Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

[.lil

Weekend
weerbericht

Zandvoort
en omgeving

(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?

Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

Eerste koudeprikje in het Zandvoortse

Het is inmiddels gevoelig kouder geworden in Zandvoort met

vooral gisteren die gure, stormachtige windvlagen erbij uit de

noordwesthoek. Komende nachten worden zelfs zo koud dat er

vorst kan optreden.Op de boulevard en in Zandvoort-binnen zal

het niet tot vorst komen, maar in een Bentveldse duinpan rich-

ting Aerdenhout zou het net kunnen lukken.

Was het in het holst van de meer koud voor onze begrip-

nacht naar wintertijd (zon-

dag) nog vrijwel recordwarm

met in Haarlem rond de klok

van drie bijna 17 graden...

Dit tweede weekgedeelte is

pen, waarbij het overdag

soms amper 10 graden is

en dat scheelt een dikke jas.

Vanaf vanavond wordt het

wel snel rustiger in de atmos-

het ongeveer een slordige 15 feer, want een hogedrukge-

graden kouder 's nachts en bied komt geleidelijk naderbij.

moeten de autoruiten mo-

gelijk zelfs worden ontdaan

van een laagje ijs in de vroege

ochtend. Overigens, het laat-

ste weernieuws is dat oktober

2006 de op één na warmste

wijnmaand is geworden uit

de Hollandse meetreeks. We
kijken er amper meer van op.

Een duidelijke kentering van

de stroming heeft ons vanaf

gisteren dus in de aanzienlijk

koudere lucht gedompeld.

Voor het eerst dit seizoen is

er een noordcomponent in

de wind gekomen, waarmee

koude lucht wordt meege-

nomen uit het hoge noor-

den. Het nog altijd extreem

warme Noordzeewater in de

aanvoerriching zorgt er even-

wel voor dat we deze lucht-

massa's iets 'aangewarmd'

binnenkrijgen. Oost-Europa

trouwens duikt serieus een

paar dagen de winter in met

zelfs sneeuwkansen.

De ondiepe buitjes verdwij-

nen ook geleidelijk. De nacht

naar vrijdag kan heel lokaal

vorst (aan de grond) geven.

Waarschijnlijk dat de nacht

naar zaterdag de koudste

wordt (- 2 graden vlak boven

een stil weiland achteraf).

Het weekendweer zal best

goed verlopen met de nodige

zon erbij en droge omstan-

digheden waarbij het 'ergste'

koudegevoel buitenshuis zal

verdwijnen in de middagen.

Deze eerste koudeprik (ge-

heel normaal voor de start

van november) is geen lang

leven beschoren, want vanaf

komend weekeinde draait de

wind naar west tot zuidwest

en lopen de temperaturen

weer op. In de verste verte

vervolgens is er geen zicht op

winterweer. Wellicht dat de

tweede maandhelft koudere

'oplossingen' biedt?

Opeens is het dus zonder weerman Mare Putto

Do.

Weer

Temperatuur

Max 11

Min 7

Neerslag 45%

Vr. Za. Zo.

10-11 10-11 12

4-5 3-4 5

20% 20% 30%

Wind NNW.4-5 NNW.4-5 NNW.4-5 NNW.4-5



pluspunt

lis»
d«

Welzijnsorg^J ort

Locatie Noord
Flemingstraat I 80

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

TAROT INTRODUCTIE
Tarot weerspiegelt uw persoonlijke levensweg

en het is boeiend om hier kennis van te krijgen.

Stichting Pluspunt biedt u de mogelijkheid om
via een introductiecursus van drie lessen ken-

nis te maken van dit boeiende kaartspel. De
ervaren docente laat u kennismaken met het

Tarotspel.Wanneer u zich verder wilt verdiepen

in deze cursus, kunt u in januari doorstromen
naar Tarot 2.

De cursus vindt plaats op dinsdagavond van

19.00 tot 21.30 uur en start op 7 november
aanstaande. Wilt u zich aanmelden dan kan dat

via telefoonnummer 57171 13.

WORD I EN WINDOWS
Op donderdagavond 9 november van 19.30

tot 21.30 uur organiseert Stichting Pluspunt de

cursus Word I en Windows. Steeds meer toe-

passingen voor de computer zijn ontworpen
om te gebruiken met Windows. Een belangrijk

kenmerk van Windows is dat u de besturing van

de computer grotendeels kunt verrichten met
de muis. Deze cursus maakt u snel vertrouwd

met de belangrijkste onderdelen van Windows.
Vervolgens leert u omgaan met het tekstver-

werkingsprogramma van Windows:Word.Want
één van de meest gebruikte toepassingen van

de computer is tekstverwerken. U leert een
nette brief typen, deze eenvoudig te corrigeren

en mooi op te maken met talloze hulpfuncties

van Word. De cursus duurt zes lessen en kost

I 10 Euro (excl. handleiding). Voor deze cursus

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt

zich aanmelden via telefoonnummer 571 71 13.

COMPUTER INLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar
u heeft geen computer thuis of loopt u thuis

steeds vast op de computer? Stichting Pluspunt

locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt iede-

re donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot

I 1 .30 uur de mogelijkheid om gebruik te ma-

ken van de aanwezige computers. Op deze uren

is ook een begeleidster aanwezig die u verder

kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-

gelopen bent op de computer. De computer in-

loopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als

u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag

zien wij uw komst tegemoet.

HET INLOOPPUNT
In de expositieruimte van de Openbare Bibli-

otheek, Prinsesseweg 34, is 'Het Inlooppunt'

elke woensdagochtend van 1 0.00 tot 1 2.00 uur.

Senioren kunnen onder het genot van een

(gratis) kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten.

Wie vragen heeft kan terecht bij de ouderen-

adviseur. De themabijeenkomsten zijn van 1 0.30

tot I 1 .00 uur.

2 C

Filmprogramma
02 t/m 08 novembei
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keur$tation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

brv- § ink ji v.»-i nur
kir utait

I r»i 1 1 1 1» l*
~" im»»l n

www.autabsctrij1zandvoort.nl

F h. willemse
;lektrotechniek

pji-flUrrtLkLllkL

CMtiM ifc-tMHfek't riUpl pil » nw*ii

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Joar Uw Specialist

Sloten er inbraak-

beveiligingen met
eigen nnontagedienst

bij U aan Huls

Tel: 023 - 571 24 IS

Montage volgens PalrTir rtourrnerk Vr-ilig Vlanc.n

HMritm - iiiiirti^i LkThMhn Mtanutwi* < EondrMvr

I JeF & Henk

Bluijs
BlöÉfBftisrkjUrKt

ÖoK voor \\m

weekend

bloemetje!

Najaarsbeplanting

&
Violen

v y
van Stol bergweg 1 Tel.S7l70 93

Q<DOO<DQQ
Beeldig Zandvoort

Beeldhouwwerk: Twee Provincialen, 1965

Materiaal: Brons

Afmeting hoogte:2.3om (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Patrijzenstraat

Beeldhouwster: Loeki Metz(igi8-2004)

door Nel Kerkman

In 1963 meende B & W dat: "Zand-

voort niet alleen een badplaats moet

zijn waar moderne hotels, flatgebou-

wen en de andere nieuwbouw zijn

dynamiek verkondigen maar ook

een gemeente, waar de cultuur leeft

en bloeit. Node mist men dan ook in

deze gemeente op markante plaat-

sen beeldhouwwerken die uiting

geven aan de scheppende kracht van

de hedendaagse beeldhouwers."

Robuust beeld

I n 19 65onthu ld e Burgemeester

van Fenema het kunstwerk

'Twee Provincialen' samen

met nog een ander sculp-

tuur. De twee beelden werden

destijds in opdracht van het

gemeentebestuur vervaar-

digd in het kader van de zo-

genaamde dorpsverfraaiing.

'Deze bronzen, hoe goed ook

bedoeld, zijn te gering van af-

meting en artistieke kwaliteit

om iets tegen de troosteloze

achtergrond van de woon-

blokken uitte lichten. Zij staan

er wat verloren en geïsoleerd

bij' (aldus het Zandvoorts

Nieuwsblad 1965). Na 41 jaar is

de woonomgeving veranderd

met fraaie huizen rond het

plantsoen en het beeldhouw-

werk komt er prima tot zijn

recht. Het is een robuust beeld

maar wel met een karakter. Zo

te zien hebben de twee pro-

vinciaaltjes het naar hun zin.

Ze lopen gezellig keuvelend

met hun tasjes bijna van hun

sokkel.

Loeki Metz
Het werk van Metz is over-

wegend figuratief. Als een

van de weinige penning-

kunstenaars uit Nederland

kreeg zij internationale be-

kendheid. In de jaren '50

en '60 maakte zij voor de

Monnaie in Parijs een aan-

tal sportpenningen. Verder

vervaardigde zij penningen

met portretten van beroem-

de schilders zoals Rubens,

Vermeer en Van Gogh. Uit

Duitsland ontving zij een op-

dracht voor een penning ter

ere van de schilder Albrecht

Dürer. In de loop der jaren

beeldde Loeki Metz ook le-

den van het koninklijke huis

af. In 1980 ontwierp zij de

nieuwe kroonzegel voor

Koningin Beatrix.

Stand-up in Circus Z andvoort: André Manuel
Het optreden van André Manuel werd niet het hilarische 10-

jarige spektakel dat was verwacht. "In polonaise de afgrond

in?" De goed bezette zaal merkte er weinig van.

Vooral in het begin van de

voorstelling moest deze

stand-up comedian nog

een beetje inkomen.

Regelmatig op spiekbriefjes

kijkend gunde hij zijn toe-

hoorders een kijkje achter

deschermenvan de wereld-

politiek. Niet zo erg schok-

kend en tenen krommend
als velen misschien wel

hadden gehoopt. Grapjes

over de Twin Towers, Bin

Laden, Theo van Gogh en

de moslims. Leuke woord-

grapjes lieten zo nu en dan

een gulle lach weerklinken

uit de zaal. Natuurlijk be-

treft het altijd een 'try-out'

wat vaak vergeten wordt.

Persoonlijk vond ik André

Manuel geen topper maar
gelukkig had iedereen daar

een verschillende mening
over. Wel groeide Manuel
steeds meer in zijn confe-

rence naarmate de avond

vorderde. Trouwens knap

om dit ruim anderhalf uur

lang vol te houden; we gaan

de voorstelling 'Burger' on-

getwijfeld binnenkort in

meerdere theaters zien en

dan kan iedereen zelf be-

oordelen hoe hij deze co-

median vindt!

12 november is er weer een

optreden. Dan is de beurt

aan Jaap Mulder. Kaarten

kunnen besteld worden via

telefoonnummer 5718686

of zijn te verkrijgen aan de

zaal van circus Zandvoort.

Zandvoortse Courant • nummer 44 • 2 november 2006

Meezingen met Mariska van Kolck

Hoewel het weer er dinsdagmiddag 31 oktober erg troosteloos

uit zag, scheen de zon toch nog op de Brinck van Nieuw Uni-

cum. De 70 bewoners die aanwezig waren, genoten met volle

teugen van de gratis aangeboden verrassing.

door Nel Sandbergen

De muzikale middag werd

geopend door het Spaarne

kwartet dat met zijn jazzy

muziek direct de zaal mee-

kreeg. Ondertussen deelden

medewerkers en vrijwilligers

heerlijke borrelhapjes uit wat

uiteraard de stemming nog

meer verhoogde.

Na een kleine onder-

breking nam Mariska

van Kolck het muzika-

le stokje over.Wie kent

haar niet als de thee-

pot, mevrouw Pot, uit

de musical 'Beauty

and the Beast'. Ook

speelde ze mee in de

Kleine Zeemeermin

en begin deze maand

speelt ze als'haarvan

boven' in de musical 'wat zien

ik'. Een allround theateractrice

die zich ongedwongen door

de zaal bewoog. Samen met

Martijn Rademaker (bewoner

van Nieuw Unicum) zong Van

Kolck het duet 'omdat ik zoveel

van je hou' uit de Jantjes.

Maar het was niet alleen maar

zingen op de gezellige Brinck.

Mariska van Kolck nodigde col-

lega Erwin Fillee uit naarvoren

te komen en overhandigde

hem zijn nieuwe single. Deze

single is een voorloper op zijn

nieuwe album 'Happy days

are here again' die hij samen

met Willeke D'Estelle heeft

opgenomen. Fillee ontkwam
er niet aan om een liedje van

zijn CD te zingen. De gezel-

lige middag werd afgesloten

door het Spaarne kwartet dat

beslist nog eens terug mag
komen op de Brinck. Na af-

loop zochten enkele bewoners

hun kamer op maar een groot

aantal bleef nog heerlijk nage-

nieten van de zeer geslaagde

middag.

Afblijven

Melissa is een meisje van

15 dat niets liever doet dan

dansen. Haar ouders denken

dat ze lessen in klassiek bal-

let volgt maar eenmaal op

de dansschool stort ze zich

vol overgave op de hiphop

danslessen. Melissa is goed

bevriend met Jordi en hij is

dan ook heel blij voor Melissa

wanneer zij wordt gevraagd

om te dansen in de video-

clip van de bekende rapper

B ra in power.

Toch maakt Jordi zich ook

wel zorgen. De nieuwe

vrienden van Melissa zijn

niet al te fris en het duurt

dan ook niet lang voor-

dat Melissa begint met

het slikken van XTC pillen.

Het gaat steeds slechter

met Melissa en Jordi en

zijn vriendin Fleur staan

machteloos. Terwijl Melissa

steeds meer pillen slikt om
vooral door te kunnen gaan

met dansen, proberen Jordi

en Fleur haar van de onder-

gang te redden.

Afblijven is gebaseerd op de

gelijknamige populaire best-

sellervan Carry Slee.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!
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Donderdag 2 nov. t/m woensdag 8 nov.

Malse Ierse Sucadelappen

1 kilo €9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vnhnnbsT
AJbmtKKvZtedHQortPai-hcudbn.

Crüli: Kr(M>,l 21 • OZ3-£.71£!i£D

nmfuiMrijzonvaart, nl

'^to erkoop.nl 5£

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
..h . l I II"

IM11IIMMMM1
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

hts

Haltestraat 46 Tel: 57
www.laurelenharc

Koene Cleaning Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:

Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen

Alles voor in en om het huis

feleetttctt aait zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen, jpb

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

EIZANDVC

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 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ow 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duide-

lijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

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.

FOTO MENHO GORTER
*n*long tr rtoteH ttamgt«iM*l*rw

Gratis
Een wegwerpcamera <-*.*.-*

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Ohm ftrtüflH • Zttürtfe' - Tv fiïi ST3UH»

ww« , fertom ennoga rl«r. nl

HERFSTACHTIG
UITWAAIEN IN

NH ZANDVOORT
Activiteitenkalender

Zandvoortpas november 2006
4 november Deze avond serveren wij een
heerlijk wildbuffet.

11 november "New Orleans" buffet met
Jazzy achtergrond muziek.

1 8 november Deze avond serveren wij

een heerlijk wildbuffet.

25 november "Parijs-Dakar" buffet, een
culinaire route in buffetvorm.

Speciaal voor de
Zandvoortpashouders bieden
wij deze buffetten aan voor de
prijs van € 19,50

(voor niet Zandvoortpashouders € 24,50).

De aanvang is vanaf 1 8.00 uur, reserveren
is gewenst.

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63

2041 KG Zandvoort

nhzandvoort@nh-hotels.com

T: (023) 576 07 60

WVWM lll-li-IÜ-'i» C -Uil MM "I '.> Cl >v, .

J-featfier
Aanbieding voor pas houders

io% korting

Nieuwe collectie is binnen!

(7oAt/m85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

10% KORTING
OP ALLE COMPUTERBENODIGDHEDEN

(behalve tijdschriften)

• INKTPATRONEN (ORIGINEEL EN EIGEN MERK)

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

PRINTPAPIER EN FOTOPAPIER

Alle TRUST producten zoals:

WEBCAM, SPEAKERSET, MICROFOON,
COMPUTERMUIZEN, USB,KAARTLEZER,HEADSETS ENZ

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

De kerstkaarten zijn er weer !!!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LVV Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

1 Öw2*u*£y}

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

ÜJ FOTOGRAFIE
PIPORTACES EVUCHEHTEH- POnHTTEN

ZD v
±. koning op portret-

en gezinsreparïaqe
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Officieel SIKKENS dealer
'

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

'
yJVieuw pannenkoekenhuis

e ^/lachende ^-eevover

Bij kinderpannenkoel

>>. gratis cadeautj
voor pashouders

fel: (OH) Ï7Ï 87 4

HOMG KOKG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

2006

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

TCaids & Tittows
Voor Zandvoortpashouders

5% fcgrting opgordijnen.

'Dr. J.g.9Aezgerstraat 32 lel: 5715084

zvmu).petrasp[aidspi[[oïVs.n[

As\3 Bomschuitjes
voor € 5,-.

Ï0PSW6EF1

VRfEBUÜBLZn
Tï

Haltestraat 54 -T. 023-5712451 .1

firn moeé.
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

ËMOTLON BY

3SFRTT
Van 2 november t/m 15 november:
Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op Esprit accessoires!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Zeespiegel

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 — 5714441

JÉ,TROMP
Onze huiswijn CHATEAU CHEVALIERE

Kwaliteit in rood en wit Per fles € 5.95

6 halen -5 bet

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

WIDtfl

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting op
alle horloges

Kerkstraat 3a

Voor alle klanten in november

bij complete verfbehandeling

een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:

of 5% korting of pot gel

We werken volgens afspraak:

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30

Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

>vn'jCf-r,',ïrv:c^;;jt: i£:

Óp vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar- Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr

Trattoria Vacirca catering- 06 144487 2C

Willams Pub -Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaan

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Ha,

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkst

Fancy Place Clothing - Thorbecke

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Hall

SackTime- Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear-Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstrc at

Waves Beach & Health Centre - 023 57 l 2 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstra

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocr

Plaids en Pillows - 023 577 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Café Restaurant

Voor een heerlijk

kopje koffie of

gezellig dineren.

Elke week een

andere schotel.

Maandag en dinsdag gesloten

Geopend:

Woensdag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13

Tel. 023-571 47 38
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Five

Keuzemenu 4 november t/m
17 november €24,50

take ataxi totake five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!

nietnatworden en zonder gevaar
een wijntje bij het diner

Salade van sneeuwkrab en gegrilde makreel
m et groene appeldress inc en anijs crème brülé

e

Of
HUISBEREIDE KALFS-TRUFFELPATÉ

MET BOSBESSEN-CEL EN PADDENSTOELENROOMSAUS
Of

Aspic van verschillende binnen- en
buitenlandse kaassoorten
metwarme perencompöte

• • •
Gesmoorde kalfswang,

met honing en eigen jus, stamppot boerenkool en
gepocheerde kersenpeer

Of
SNOEKBAARS, GEGAARD IN GROENE KRUIDENGELEI

MET SERRANOHAM EN STAMPPOT TATSOI

Of
Risotto en verse wintergroentes

met pied de moütonsroomsaus
• • •
Dessert ...

Verleiding, Passie of Liefde

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

DE VAKANTIE IS VOORBIJ!!

• Vrijdag 3 november weer open

• De keuken vanaf 18.00 uur

• Met een vernieuwde
menukaart

• Woensdag & donderdag
gesloten (dat is ons weekend)

• 2 & 3 December
kreeftenfestival

• Kijk voor info:

www.mollieenco.nl

• Tot gauw, Han & Harro

Haltestraat 75, 2042 LL Zandvoort

Voor reserveringen tel.023-5718949

e-af* Mfnsl

Café Oomstee

Zaterdag 4 november

Sportquiz!
Aanvang 20.30 uur

Quizmasters: Haak & Hittinger

Inschrijfgeld € 5,- (Incl. 1 consumptie)

Helnekeris
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 38727

£Ki.ppet/tap
OOK VOOR I EESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

&&/?>

-v

Zaterdag 4 november

Adam SpOOr, aanvang 17.00 uur

Tevens kunt u vanaf 17.00 uur terecht in ons knusse Restaurant!

Zaterdag 11 november
tussen 17.00 en 19.00 uur

bent u allen van harte welkom
om op onze officiële start

te proosten!

Directie en medewerkers

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE

. mmAVT

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

*s
Elke maand wordt door vinologe Judith van

Celder een bepaalde wijnstreek nader be-

schreven. Ze geeft allerlei informatie over

de streek en schrijft over de druiven die er

worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een

'wijn van de maand' uit dezelfde streek.

Wijnstreek onder de loep:

Rhöne

In dé wijnmaand oktober worden er traditiegetrouw veel

wijnproeverijen gegeven door importeurs en wijnhandela-

ren. Soms zijn het kleine, intieme proeverijen waar een 20

a 30 wijnen open staan om te worden geproefd. Soms ook

zijn het heel grote proeverijen waar honderden mensen op

af komen en ook meer dan honderd wijnen geproefd kun-

nen worden. Hier zullen dan ook keuzes gemaakt moeten

worden want alle wijnen proeven, is veel te veel.

Oktober is ook de wild-

maand en vandaar mijn

keuze voor een Rhönewijn

als wijn van de maand.

Ik heb de wijn geproefd

tijdens de proeverij van

wijnkoper Niek Taams in

zijn loods te Heemstede.

Hij heeft overigens geen

winkel; de wijnen kunnen

per telefoon of email be-

steld worden en tijdens

de proeverijen (waarvoor

u zich kunt aanmelden)

. wordt een deel van de wij-

nen aan u gepresenteerd.

Zijn emailadres: niektaams.

wijnkoper@planet.nl of tele-

foon: 023-529 05 28.

De Rhöne Vallei is een prach-

tig, warm en zonnig gebied

om te bezoeken; het is een

lang en smal gebied, gelegen

langs de oevers van de rivier

de Rhöne. Net iets ten zuiden

van Lyon begint de Cötes du

Rhöne en eindigt zo'n 200 ki-

lometer verderop ten zuiden

van Avignon.

De noordelijke Rhöne omvat

o.a.dewijngaarden Cöte Rotie,

Hermitage, Saint-Joseph en

Condrieu. Hier komen mooie

en ook dure wijnen vandaan.

De zuidelijke wijngaarden

zijn bij ons bekender zoals de

beroemde Chateauneuf du

Pape met zijn hellingen tus-

sen Orange en Avignon (één

van de mooiste landschap-

pen van de Provence waar

de pausen hun zomerresi-

dentie hadden). Wist u dat

de Chateauneuf du Pape uit

13 toegestane en gecontro-

leerde druivensoorten mag
worden samengesteld?

De Cötes du Rhöne heeft zo-

veel te bieden, dat er vele rou-

tes te maken zijn. Zo bestaat

er een lavendelroute die u

leidt langs lavendel, truffelei-

ken en olijfbomen. Ook een

grotroute, pauselijke route

en middeleeuwse route kunt

u maken en daarbij altijd de

mooiste wijnhuizen en ro-

mantische eetgelegenheden

aandoen. Verder worden er

knoflookfeesten gegeven,

aardbeienfeesten, truffel-

feesten en een feest van de

olijven en oliemolens. U kunt

genieten van de regionale

lekkernijen (of deze kopen

op één van de vele markten)

als kersen, abrikozen, meloen

of tapenade. Er bestaat zelfs

een restaurant in Avignon

waar de chef-kok u alle sma-

ken van de fraaie rode vrucht,

de tomaat, laat ontdekken in

het Menu Tout Tomate! Van

aperitief tot dessert wordt de

tomaat verwerkt. Als dat onze

smulpapen en genieters niet

aanspreekt...

Even terug naar de wijnen:

het overgrote deel van de

Cötes du Rhöne wijnen is

rood, robuust en vol van

smaak. Afgezien van wat loka-

le druivensoorten, tref je hier

met name de rode soorten

Grenache, Syrah, Mourvèdre

en Cinsault aan. De Grenache

zorgt voor volheid en fruit, de

Syrah en Mourvèdre voor de

kruidige toon, kleuren stevige

structuur die de wijn geschikt

maken om te ouderen en de

Cinsault voor de finesse.

Vacqueras is één van de Cru 's

van de Cötes du Rhöne en

werd hiertoe in 1990 verhe-

ven.

De Vacqueyras Noir & Or,

wijn van de maand okto-

ber, is een mooie heldere

licht paarsrode wijn met

een geur van nootmuskaat,

kruidnagelen en laurier. Een

kruidige smaak maakt de

wijn uitermate geschikt om
bij een goede stoofschotel

of wild te drinken. Een aan-

radervooreen goede prijs!

Wijn van de maand juli:

Vacqueyras Noir & Or-
Par la cave des vignerons

de Gigondas - 2003

>x€
VACQUEYR
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Eventueel bestelde dozen

worden gratis thuis-

bezorgd!

J. van Gelder

(vinoloog)

Afscheid van perschef Circuit Park Zandvoort
In 1959 kwam hij voor het eerst in Zandvoort, vanuit Haarlem

op de fiets. Hij dacht: "Hier wil ik nog eens wonen." Dertien

jaar later, in 1972, was het dan zo ver. Dirk Buwalda ging zich

settelen in Zandvoort, woont hier al jaren met veel plezieren

heeft veel betekend voor het circuit. Maar 7 november 2006

wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging in zijn leven; Buw-

alda vertrekt naar Bali, Indonesië. Hij vertelt over zijn werk bij

Circuit Park Zandvoort, over zijn besluit om naar Bali te ver-

trekken en over wie en wat hij het meest gaat missen.

Door Stephanie Vork

Het circuit

In 1978 begon Buwalda met

zijn werk op het circuit, tot

1988. Hij ging weg vanwege

strubbelingen met de toen-

malige directeur. Maar begin

1993 kwam hij terug als pers-

chef, of liever "woordvoerder

voor de pers", zoals hij zelf

zegt. "Het zijn twee verschil-

lende werelden, de tijd voor

1988 en de tijd na 1993. Het

voortbestaan van het circuit

was in de tachtiger jaren ui-

terst onzeker. Maar na 1993

kwam er een positieve draai.

Het circuit kreeg steun van

de gemeente, provincie en de

nationale overheid. Ze wilden

het Circuit Park Zandvoort

behouden. Het werd dus een

stuk rustiger om te werken",

vertelt Buwalda. Zijn taak is,

naast het te woord staan van

de pers, de accreditatie van

journalisten. Bij evenementen

worden alleen 'geaccrediteer-

de journalisten', waarvan de

betrouwbaarheid is geverifi-

eerd, toegelaten. "Jour na listen

en fotografen maken nog wel

eens misbruik van hun func-

tie, zij proberen dan zonder

kaartje binnen te komen, ter-

wijl ze niet komen om te wer-

ken. Het is mijn taak om dat

te voorkomen." De taken van

Buwalda worden niet zozeer

door iemand anders overge-

nomen maar worden in drie-

en gesplitst. "Op verzoek van

Hans Ernst (directeur Circuit

Park Zandvoort, red.) blijf ik

op de achtergrond aanwezig

na mijn vertrek. Bijvoorbeeld

met grote evenementen."

Magisch Bali

Eind januari 2006 had

Buwalda de beslissing ge-

nomen om te stoppen met

werken. "Hans Ernst had mij

gevraagd om het seizoen

af te maken en naar aanlei-

ding van een mooie regeling

heb ik dat dus ook gedaan."

Afgelopen zondag 29 okto-

ber, tijdens de Finaleraces,

was zijn laatste werkdag.

Over een paar dagen vertrekt

hij naar Bali. Waarom nou

juist Bali? "Ik had een aantal

plekken op de kaart geprikt,

daar zat Bali bij. Het heeft

voor mij iets magisch. Ik

ging er veel over lezen en

het sprak mij aan. Ik ben

dit jaar twee keer naar

dit Indonesische eiland ge-

weest." De plek op Bali waar

Buwalda gaat wonen is de

populaire badplaats Sanur.

"Het is een kleine bungalow

met zwembad die ik huur.

Vijf minuten lopen naar het

strand! Ik heb er ook al wat

mensen leren kennen." Het is

de bedoeling dat hij een boek

gaat schrijven op Bali; een

autobiografische roman. Het

gaat wel over het leven van

Dirk Buwalda, maar met ge-

fingeerde namen. "Ik wil alle

bijzondere gebeurtenissen in

mijn leven van mij af schrij-

ven en het is natuurlijk ook

leukvooreventueel mijn klein-

kinderen", zegt hij met een

knipoog naar zijn dochter.

<Ek

Afscheid

Het klinkt allemaal erg

paradijselijk, maar er zitten

natuurlijk ook minder leu-

ke kanten aan zijn vertrek.

Voornamelijk zijn dochter

en onze collega Mai heeft

erg aan het idee moeten

wennen dat haar vader nu

niet vanzelfsprekend meer

in de buurt woont. "Ze gaan

hem missen", zegt Mai, "en ik

vooral. Mijn vader en ik zijn

echte maatjes. Ik heb me er

bij neer moeten leggen dat

hij naar Bali vertrekt, maar

dat is niet zonder horten of

stoten gebeurd." Dirk snapt

wel waarom Mai zo emotio-

neel reageert. "We proberen

steeds oplossingen te zoeken

die voor ons allebei werken. Ik

zal elk half jaar terugkomen

en in december komt Mai al

naar Bali. Ik heb goed over

mijn beslissing nagedacht."

Of Dirk Buwalda voor altijd

op Bali blijft, is maarde vraag.

"Ik blijf zoeken naar een

goede levensomstandigheid.

Nu is het Bali, wie weet waar

ik volgend jaar wil zitten."

—HHH—HH^I>



Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info® zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 24okto-

ber en de verdere in week 43 door het college geno-

men besluiten zijn 31 oktober vastgesteld. De beslui-

tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag op dinsdag 7

november en woensdag 8 november. Op de agenda

staat:

- Opening
- Loting

- Vaststellen agenda

- Voorstel tot vaststellen begroting Paswerk 2007
- Voorstel tot vaststellen van de begroting 2007
- Sluiting

De scheiding tussen beide vergaderingen vindt plaats

in het onderdeel 'Voorstel tot vaststellen van de begro-

ting 2007'.

De vergadering van dinsdag 7 november begint om
20.00 uur, en wordt zoals gebruikelijk gehouden in de

raadszaal. De deuren gaan om 19.30 uuropen. De ver-

volgvergadering op woensdag 8 november start om
14.00 uur, en wordt eveneens gehouden in de raads-

zaal. De deuren gaan om 13.30 uur open.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De agenda

kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt

de meest recente agenda op de website. Van de defi-

nitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exem-

plaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en con-

ceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage

bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling alge-

meen beschikbaar. De raadvergaderingen worden uit-

gezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Lichtmasten en vuilnisbakken in centrum gereinigd

en gecoat

Vanaf 6 november en bij goed weer, pakt de firma

Enigima de roestvrijstalen lichtmasten en vuilnisbak-

ken in het centrum van Zandvoort aan. Het gaat om
de lichtmasten en vuilnisbakken onder meer op het

Kerkplein, Raadhuisplein, de Grote Krocht en de

Cornelis Slegersstraat. Ze worden grondig schoonge-

maakt en daarna voorzien van een beschermlaagje,

gepassiveerd zoals dat in jargon heet. In verband met

de openingstijden van de winkels voert Enigma de

werkzaamheden in de avond en in de nacht uit, van

18.00 uur tot en met 6.00 uur 's ochtends. De schoon-

makers maken geen lawaai. Wel moeten de parkeer-

plaatsen waar mogelijk rvs lichtmasten en vuilnis-

bakken staan vrij zijn. Er is een hoogwerker nodig en

Enigma gebruikt zuurbeitsen bij het schoonmaken

van de objecten.

Stembureau Gemeenschapshuis verhuist naar

Mariaschool

Op woensdag, 22 november 2006 worden de Tweede

Kamerverkiezingen gehouden.

Voor de kiezers van stembureau 4, die gewend zijn om
in Het Gemeenschapshuis te stemmen is er een ver-

andering. Stem bureau 4 is op de dag van de stemming

n.l.verhuisdnaaréénvande witte Nood lokalen van

de Mariaschool, waarin o.a. de naschoolse opvang

"Duck Club" is gehuisvest en is te bereiken via hetvoet-

pad gelegen tussen de Prinsesseweg en de Cornelis

Slegersstraat. Op de dag van de verkiezingen zal door

middel van verwijsborden duidelijk worden aangege-

ven waar stembureau 4 te vinden is.

Stemlokalen geschikt voor mindervaliden

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat

voor de verkiezingvan de ledenvan deTweede Kamer

der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006

onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen

zijn ingericht, dat voor minder-valide kiezers de moge-

lijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uitte bren-

gen.

- Zandvoorts Museum, Swalüestraat 1

- Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2

- Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3

- Noodlokalen Mariaschool, ingang Corn. Slegersstraat

/ Prinsesseweg

- Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

- Calvijnzaal, Ingang Emmaweg 22

- Stichting Pluspunt (voorheen akza), ingang

Flemingstraat 180

- Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

- Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165

- Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2

Een kiezer, die niet in één van de vermelde stemdistric-

ten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één van

die districten een stem te mogen uitbrengen.de oproe-

pingskaart vooraf bij Bureau verkiezingen te laten

omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk geschie-

den tot uiterlijk woensdag 8 november 2006 en mon-

deling tot uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-

kiezingen, Swalüestraat 2.

Raadsbesluit voorbereiden bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2006 besloten,

dat opgrond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voor-

bereid voor:

- het gebied gelegen tussen de Grote Krocht

(gedeeltelijk), Cornelis Slegersstraat (gedeeltelijk),

Koninginneweg (gedeeltelijk.), Prinsesseweg

(gedeeltelijk), Koningstraat (gedeeltelijk) en Louis

Davidsstraat;

- dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op

6 november 2006.

Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop met

een rode omlijning het betreffende gebied is aange-

geven, voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie

op het Raadhuis (ingang Swalüestraat) te Zandvoort.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt

verenigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van

dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de

Gemeenteraad van de gemeente Zandvoort, Postbus

2,2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn

ondertekend en ten minste te bevatten: uw naam en

adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit

waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van

uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat ver-

tegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden

de naam, het vol ledige adres en het telefoonnummer

van deze persoon. Het indienen van een bezwaarschrift

heeft geen schorsende werking. In geval van onver-

wijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voor-

ziening indienen bij de voorzien ingen rechter van de

rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,

2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient verge-

zeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor

het indienen van een dergel ijk verzoek wordt een grif-

fierecht geheven.

Meld uw evenement

Hierbij maakt de Burgemeester van Zandvoort bekend

dat een ieder van af heden in de gelegenheid wordt

gesteld een Melding te doen voor het houden van een

evenement in 2007 in Zandvoort.

Deze melding dient uiterlijk 1 december 2006 te zijn

aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er

rekening mee dat dit slechts een melding betreft. Het

officiële vergunningentraject zal begin 2007 worden

gestart, waarvoor een apart aanvraagformulier dient

te worden ingevuld. De aanmeldingsformulieren kunt

u gedurende openingstijden bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis ophalen.

U kunt de meldingsformulieren ook downloaden via

www.zandvoort.nl /via Loket/ Formulieren/Bedrijven/

Ondernemers/ Evenementen: formulier: evenemen-

tenkalender meldingsformulier.

Aan de ondernemers die in 2006 een evenement
in Zandvoort hebben gehouden, is een meldings-

formulier toegezonden per post. Als u vragen heeft,

kunt u altijd contact opnemen met de werkeen-

heid Vergunningverlening van de gemeente
Zandvoort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer

023 5740100.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Zeestraat 60, splitsen van woonruimte, ingekomen

20 oktober 2006, 20o6-i8oSp.

- Keesomstraat 25 t/m 147, splitsen van woonruimte,

ingekomen 20 oktober 2006, 2006-1 81 Sp.

- Kerkstraat 30, vernieuwen winkelpui, ingekomen 20

oktober 2006, 2006-182RV.

- Vinkenstraat 18, maken aanbouw achterzijde en

wegbreken tussenmuur, ingekomen 18 oktober

2006, 2006-183LV.

- Wilhelminastraat 60, uitbreiden woning, ingeko-

men 23 oktober 2006, 2006-184LV.

- Duintjesveldweg 5,gedeeltelijkvernieuwen funde-

ring clubhuis, ingekomen 26 oktober 2006, 2006-

185RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

hetverlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Algemene Begraafplaats, Tollensstraat,i2 coniferen

en 40 dennenbomen, aanvraag ingekomen 23 okto-

ber 2006, ivm natuurlijke dunning en renovatie van

het bomenbestand, wel herpla ntplicht.

- Zandvoortselaan 181,1 iep, aanvraag ingekomen 16

oktober 2006, ivm overlast en omvang.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ning(en) ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes

weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk

kenbaar maken bij het college van de gemeente

Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Oosterparkstraat 56, 1 dennenboom, verleend

02 november 2006.

- Zandvoortselaan 220, 2 populieren, verleend

02 november 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijkverzoekschrift

dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Wilhelminaweg 16, uitbreiden woning, verzonden

23 oktober 2006, 2006-172LV.

- Haarlemmerstraat 48, uitbreiden woning, verzon-

den 24 oktober 2006, 2006-129RV.

- Wilhelminaweg 66, plaatsen serre, verzonden 24

oktober 2006, 2006-067RV.

- Zeestraat 56, wijzigen staalconstructie, verzonden

24 oktober 2006, 2006-175LV.

- Heyeplantsoen 4 en 6, plaatsen dakkapellen, verzon-

den 24oktober 2006, 2006-058RV.

- Kostverlorenstraat 39, maken van een uitbouw, ver-

zonden 24 oktober 2006, 2006-064LV.

- Van Speijkstraat 18, plaatsen drie zonnepanelen, ver-

zonden 24 oktober 2006, 2006-053RV.

- Van Leeuwenhoekstraat 19, plaatsen serre, verzon-

den 24 oktober 2006, 2006-1 01 Lv.

- Burg.van Alphenstraat 108, bouw opslaggebouw,

verzonden 24 oktober 2006, 2006-131RV.

- Zandvoortselaan 24, plaatsen aanbouw en voegen

achtergevel, verzonden 24 oktober 2006, 2006-

o66Lv.

- Tollensstraat 1,9,11,13,21,31, Potgieterstraat 13, en 15,

Ten Kate Plantsoen 4,6 en plantsoen t.h.v.

Kromboomsveld / A.J.van der Moolenstraat, plaat-

sen stand beeld, verzond en 24 oktober 2006, 2006-

068RV.

- Brugstraat 18, vernieuwen en veranderen voor-

en achtergevel en kapconstructie, verzonden 25 okto-

ber 2006, 2006-071 Lv.

- Haltestraat 32 en 32a, verbouw van twee horeca-

gelegenheden naar een horecabedrijf, verzonden

26 oktober 2006, 2006-076 Rv.

- Sara Roosstraat 11, plaatsen overkapping, verzonden

26 oktober 2006, 2006-077LV.

- Cort v.d. Lindenstraat 36, gedeeltelijk veranderen

woning, verzonden 26 oktober 2006, 2006-073 Lv.

- Fahrenheitstraat 40, plaatsen uitbouw, verzonden

26 oktober 2006, 2006-070LV.

- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, verzonden

27 oktober 2006, 2006-157RV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

Gemeente Zandvoort

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.ófvul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdelingverwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Maak het verschil... elke dag!
Op 3 en 4 november wordt landelijk de Make A Difference Day

(MADD) gehouden. Gedurende deze twee dagen toont heel Ne-

derland zich maatschappelijk betrokken door zich vrijwillig in

te zetten. Bij welzijnsorganisatie Pluspunt Zandvoort wil men

iedere dag het verschil uitmaken. En u kunt daarbij helpen.

gen aan minder valide.Pluspunt heeft bewoners uit

Zandvoort zeer veel te bie-

den. Van kinderdisco tot cur-

sussen en workshops, van

inloopochtenden en open

eettafel voor ouderen tot

'georganiseerde burenhulp',

van vervoer naar dorp of zie-

kenhuis tot een boodschap

doen of een bezoekje bren-

Niet één dag, maar het

hele jaar door!

U bent van harte uitgenodigd

om ook het verschil te maken.

Wellicht bent u goed in klus-

sen in huis. Hebt u dan af en

toe tijd om een klusje te doen

voor iemand die dat niet zelf

kan? Of je bent graag bezig

met planten en groen en bent

bereid iemand uit de buurt te

helpen bij het onderhoud van

de tuin. Helpen bij de open

eettafel, bezorgen van maal-

tijden of u inzetten als meld-

puntmedewerker op één of

meer dagdelen per week. Het

kan allemaal, en iedereen kan

meedoen!

Jongeren als vrijwilliger

Ookvoorjongeren is er veel te

doen. In de kinderdisco of bij

Club'in.Als mediadeskundige

bewoners assisteren bij het

omgaan met de pc of helpen

bij aansluiten van apparatuur.

Bedenk eens waar jij goed in

bent en help daar anderen

mee!

Gratis

In samenwerking met de

Zandvoortse Courant krijgt

elke vrijwilliger van Pluspunt

vanaf 2007 een gratis

Zandvoortpas, waarmee veel

voordeel te halen valt bij diver-

se ondernemers in Zandvoort.

Aanmelden is eenvoudig

Bij verschillende afdelingen

van Pluspunt kunnen vrijwil-

ligers direct aan de slag. U

bent van harte uitgenodigd

het een dag of wat eens te ko-

men proberen. Neem contact

op met Pluspunt; bel 5717113

of 5717220.
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Spinning ride

Entree, toilet, L-vormige woonka-

kQQQ mervoorzien van parkethouten

vloer, open keuken, fraai aange-

legde achtertuin, schuur en ach-

terom, luxe badkamer in grieks/ romeinse stijl, whirlpool, separa-

te douche, wastafel, 2e toilet en designradiator, grote slaapkamer,

aparte ruimte voor wasmachine en droger, onderde schuine kap

via vaste trap bereikbare zo lder(slaap] kamer met veel bergruimte.

In 2003 buitengevels geheel gerenoveerd.de woning behoeft van

binnen een aantal kleine klussen, Meranti houten kozijnen, gedeel-

telijk dubbel glas, CV. gas combiketel, woonoppervlakte ca. 100

m2, aanvaarding in overleg. Gunstige ligging: centrum, NS-Station,

strand, zee en duinen op enkele minuten loopafstand!

Meer informatie of een afspraak maken voor bezichtiging?

Mail naar jassey 14tihotmail.com of neem contact op met

Eric Munster: tel: 06-52683706. Vraagprijs: € 229.000,-

De ZandvoortPas aanbiedingen zijn er

voor u ! Neem uw pas mee
De actieve makelaar voor slechts 0,95 %

Hi Sandd
Het op één na grootste poslbedrijftan Nederland

zoekt

Huisvrouwen,
Senioren en

Gepensioneerden

in Zandvoort

Wilt u post bezorgen tegen een aantrekkelijke

vergoeding? Bert u op dinsdag en vrijdag een paar
uur beschikbaar, neem dan contact op met Sandd:

0800-726 33 28^
of kijk op www.sandd.nl

Aanmeldingen uit andere gebieden zijn ook welkom.

üwp functie r.laal ope-n vchm alle- fcjndidAlcfi frn/u] van \ & jur en nyder

Van Speykstraat1-5

te Zandvoort

SUPERRRR CARACE voor 2 auto's én unieke

woning met zonnige tuin!

Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie '20 jaren

woning met dubbele garage voor 2 auto's! De woning

heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en

is recentelijk volledig gerenoveerd. Het woonhuis is in

een uitstekende staat van onderhoud.

• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en

is door de erker extra ruim;

• Openslaande deuren naarde zonnige achtertuin op

Zuid -West;

• Uniekruime dubbele garage van 55 m2
v.v.

elektrische deur;

• Perceel: 204 m 2
, woonopp: ca. 115 m 2

.

Dit appartement moet u écht van binnen

gezien hebben! Scherpe prijs!

Bijzonder sfeervol én gezellig appartement met

zeezicht op de eerste etage gelegen. De woning heeft

2 slaapkamers, een moderne badkamer en een balkon.

• De schitterende houten vloer zorgt voor een warme

uitstraling;

• Hardhouten/ kunststof kozijnen met dubbelglas;

• Servicekosten € 126,= per maand, berging in onderbouw;

• Woonopp: 75 m 2
,bouwjaanggo.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Zoekers opgelet! Zon, Zee, Genieten!

Fraai 2-kamer appartement op de eerste etage gelegen

met geweldig zeezicht. Lente, zomer, herfst en

winter. U blijft genieten van het uitzicht overzee. Laat

u verrassen en kom langs.

• Gezellige lichte woonkamerv.v.een houten vloer;

• Nette keuken v.v. diverse inbouwapparatuur en

toegang tot het balkon;

• Servicekosten €191,= per maand incl. voorschot

stookkosten;

• Woonoppervlak:ca. 65 m 2
.

t G REEVEN
1 ü 1 1 : t

V*ö.Ö WAfiiAfJt Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !

!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Afgelopen zondag werd in Schiedam een Spin-a-Thon geor-

ganiseerd. Eén grote spinning ride die maar liefst zes uur

duurde! Onder de 500 deelnmers ook drie spinning-fanaten

van Kenamju Zandvoort.

Marcel van Rhee, Claudine de

Boer en Marja Spierieus heb-

ben de zes uur uitgefietst. Een

prestatie die zij zelf ook nog

nooit eerder volbracht had-

den. Om exact 12.00 uur klonk

het startsein. De deelnemers

kwamen uit alle delen van de

wereld: Zu id-Afrika, Brazilië,

Engeland, Italië en Amerika.

Keiharde muziek, begeleid

door een live percussionist

en een violiste, maakte de

middag tot één groot feest.

Om 18.00 uur precies, na de

laatste zware loodjes, vermoei-

de kuiten en benen, maar wel

ruim 3000 (!) calorieën minder,

klonk het eindsignaal. Met een

geweldige ervaring rijker reden

de Zandvoorters weer huis-

waarts. Daar werd met een

hapje en een drankje geproost

op het behaalde resultaat.

Voor meer informatie over

spinning lessen kunt u bellen

met Sportschool Kenamju, tel:

5715829.

Opvallende Citroen Ci voor

Greeven Makelaardij o.g.

Afgelopen zaterdag heeft Het

Motorhuis Haarlem Zuid, o.a.

dealer van Opel, Chevrolet en

Citroen, een nieuwe Citroen

Ci aan de actieve Zandvoortse

makelaar afgeleverd. Beide

bedrijven hebben een goede

relatie met elkaar. Zo werd er

tijdens de grote Zandvoortse

Zomermarkt de gezamenlijke

wedstrijd 'Raad de Straat' ge-

organiseerd, waarbij fraaie

prijzen waren te winnen. De

nieuwe bedrijfsauto moet

natuurlijk een opvallende

verschijning gaan worden in

Zandvoort. Daar heeft recla-

meburoSailfish uit Zandvoort

van Menno Ent hoven voor ge-

zorgd. Zij hebben een sportief

ontwerp gemaakt en de auto

prachtig beletterd. Met deze

flitsende Citroen zullen de

makelaars, gevestigd aan de

Louis Davidsstraat, haar klanten

nóg actiever gaan bedienen.
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Muzikaal Talent in Zandvoort:

Ruud Houweling

udmachine
run of Be a'

2 •

Met zijn band Cloudmachine heeft hij alweer zijn tweede cd

op de markt gebracht. Ik heb het over de in Zandvoort woon-

achtige songwriter, zanger en gitarist Ruud Houweling. Eind

2003 kwam zijn eerste cd uit die over het algemeen positief

werd ontvangen. Afgelopen 14 oktober was de release vaneen

tweede album, genaamd 'Hum of Life'.

door Stephanie Vork

"Als je van Bl0f houdt, houd je

hier misschien ook wel van".

Van hu is uit is Ruud Houweling

(38) grafisch ontwerper, hij

heeft de Hogeschool voor de

Kunsten afgerond. "Ik wist

eigenlijk altijd al dat ik iets

met muziek wilde doen, maar

in de tijd dat ik ging stude-

ren was er niet zo veel keus

als tegenwoordig. Achteraf

bleek dat ik misschien beter

de Kleinkunstacademie had

kunnen doen." Uiteindelijk

heeft Ruud toch bereikt wat

hij wilde: zijn brood verdienen

met muziek maken.

Muziek schrijven

Zelf vindt Ruud dat hij een

laatbloeier is, maar dat komt

waarschijnlijk omdat hij erg

vroeg begonnen was met zijn

passie. Op zijn 13e schreef hij

al liedjes in het Engels! Op de

muziek van The Beatles en

Blondie leerde hij zichzelf de

Engelse taal aan. Tekst vindt

Ruud heel belangrijk in zijn

muziek."Je moet als songwri-

ter in de eerste plaats vanuit

jezelf schrijven, over ervarin-

gen uitje leven. Ik maak per-

soonlijke muziek, maar toch

probeer ik de liedjes open te

houden, zodat iedereen zijn

of haar eigen ervaringen er in

kwijt kan. Met onze band cre-

ëren we een bepaalde sfeer,

we geven een melancholisch

tintje aan de muziek. Ook

met weinig tekst kan je veel

zeggen."Volgens Leo Blokhuis

(bekend van Popquiz a-Gogo)

kan je vrolijk en verdrietig

tegelijk worden wanneer je

I u iste rt n a a r d e n u m m e rs va n

Cloudmachine.

Zandvoort

Ruud Houweling schrijft zijn

muziek vanuit zijn huis in de

Oosterparkstraat. Hij komt

hier oorspronkelijk niet

vandaan. In 1997 is Ruud in

Zandvoort komen wonen.

Hij doet al aan windsurfen

sinds zijn achtste en wilde

dan ook altijd al graag aan

de kust wonen. "Zandvoort

was al een soort Hawaï voor

mij. Het was een droom om
aan het strand te wonen. Ik

kan niet buiten de horizon,

daarom zou ik ook nooit in

een stad als Amsterdam
kunnen wonen." Ook vind

Ruud de rust hier heel fijn.

"Zandvoort heeft veel mooie

plekjes, zoals de rustige

straat waarin ik woon. Ik

ben wel van dit dorp gaan

houden."

Serious Talent

Ben je benieuwd geworden

naar Cloudmachine, die als

allereerste band tot Serious

Talent was verkozen op 3FM?

Op 12 november treden ze

op in Café Studio (Haarlem).

De band heeft ook een eigen

website: www.cloudmachine.nl

Ruud:"Op een eerlijke manier

muziek maken. Zo probeer ik

de magie erin te houden."

Column

Carpe Diem

... want je leven kan in één

klap totaal op zijn kop

staan en overhoop liggen.

De natuur kent geen ge-

nade. Na een lange periode

van onzekerheid, angst en

verdriet dacht ik er net zo

over. Soms duurt het even,

maar gelukkig verwerk je

dingen en kun je alle shit

uiteindelijk wel een plekje

geven. Life goes on: geluk-

kig zit in ieder mens een

sterke drang om te overle-

ven. Het is goed datje alle

ellende achter je kan laten

en kan doorgaan met leven.

Je hebt oog in oog gestaan

met de dood en weet datje

nooit alles in de hand kan

hebben. Je besluit dat je

alleen nog maar gaat ge-

nieten van het leven, het

kan immers zomaar over

zijn. Staan we hierwel vaak

genoeg bij stil? Jammer
genoeg vervaagt ook dat

gevoel weer na een tijdje.

Alle narigheid die het leven

met zich meebrengt steekt

vaak torenhoog uit boven

de leuke dingen (waar het

eigenlijk om gaat).

Deze week werd ik weer

met mijn neus op de feiten

gedrukt. Iemand waar ik

om geef krijgt op dit mo-

ment harde klappen van

het lot. Na alle el lende waar

hij eerder al doorheen is

gegaan blijkt het nog niet

genoeg te zijn geweest

voor hem en zijn familie.

Kanker is een walgelijk iets.

Deze ziekte geeft je geen

ruimte om de strijd aan te

gaan.

Van het begin tot het einde

is het leven met kanker een

hel. Van het slecht nieuws

verhaal aan de familie tot

aan de bestralingen en

chemo's. Want wat is er

nou lekkerder dan je leven

in eigen handen hebben...?

Iedereen zou moeten do-

neren vind ik. Er moet iets

gebeuren in de oorlog tus-

sen de mens en zijn groot-

ste vijand.

Mcti/

Ck éD



Uitagenda
Holland Casino

Casino
Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Zandvoort
November 2006

et the show begin!
De hele maand

november waant

u zich in Holland

Casino Zandvoort

even in 'smashing'

Las Vegas!

Met neonlights,

showgirls, Live

artiesten, cocktails,

special meals... een ervaring om nooit

meer te vergeten.

Feesten & Events
Vrijdag 3 november

Cross Over

21.30 - 00.00

Zaterdag 4 november 21.30 - 01.30

Nederlands Musical Ensemble

Zondag 5 november 1 7.00 - 22.00

Perfect Match

Vrijdag 10 november 21.30 - 00.00

Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 11 november 21.30 - 01.30

Ingram Washington

Zondag 12 november 17.45-21.00

Nederlands Musical Ensemble

Donderdag 16 november vanaf 20.00 uur

'Vegas Night'

met Lee Towers en Elvis 'look-a-like'

21.30 - 00.00Vrijdag 1 7 november

Las Vegas Disco

Zaterdag 18 november 21.30 - 01.30

Nederlands Musical Ensemble

17.30- 21.30Zondag 19 november

One singing solo

Vrijdag 24 november 21.30 - 00.00

Nederlands Musical Ensemble

21.30 - 01.30Zaterdag 25 november

Blue tone bigband

Zondag 26 november 17.45-21.00

Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 29 november

Special Ladies Day
Vol energie

Kijk voor het laatste nieuws op

www.hollandcasino.nl/zandvoort

vanaf 20.00 uur

Donderdag 16 november

Crazy Vegas Night

met Lee Towers
• Welkomstdrankje
• Elvis

• Fabulous Shaker Boys
• Hamburgers
• Vegas Days beertender®
• Femmes Fatales

• Goochelaar
• Nederlands Musical Ensemble

Don't miss the Vegas Night!

Woensdag 29 november

Special Ladies Day

Vol energie op de koffie

Laurentis koffie buffet:

Mikael Eckman, de Barista, maakt

heerlijke koffie-specials en geeft een

workshop melk opschuimen

Sieraden van Energetix met magnetische

krachten en maak kans op een originele

armband. Test uw energiebehoefte

Het Nederlands Musical Ensemble geeft

positieve energie

Bonus
Jackpot
Las Vegas here we come!

Elke dag in november
kans op de Bonus Jackpot:

een geheel verzorgde

reis voor twee personen

naar Las Vegas

en een andere spannende

bestemming zoals New York,

Parijs, Rio of Monte Carlo.

Holland Casino Zandvoort, BadhuispLein 7, 2042 JB Zandvoort. TeL 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op holLandcasino.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie van de autoloze zondag

Het was stil op straat die vierde november. Eindeloos lege

autowegen, zinloze stoplichten en kinderen die midden op

de straat ongestoord voetballen. De autoloze zondag was

afgekondigd door premier Joop Den Uyl. Volgens de Nationale

Nostalgie Verkiezing verlangt de Nederlander van nu naar die

realiteit van 1973 terug.

Dat blijkt uit een onlangs

gepubliceerde uitslag van

de 'Nationale Nostalgie

Verkiezing' door nostalgie-

net.nl. De stemming verliep

via internet en was zeer suc-

cesvol; 10.000 mensen deden

mee aan de enquête.

Kijkers konden een keuze ma-

ken uit 40 filmfragmenten.

Daaronder het huwelijk van

Beatrix en Claus, commotie

rond de minirok en het af-

scheid van Joh an Cru ijff. Enkele

van de vele filmfragmenten

die nog steeds te zien zijn.

Met stip verkozen tot winnaar

werd de filmimpressie over de

autoloze zondag van '73. Op
afstand gevolgd door hetfilm-

fragment van Reinier Paping,

winnaarvan de Elfstedentocht

in 1963. De derde plaats was

voor Feyenoord, dat in 1970 de

Europacup won. NostalgieNet

roept ook alle Nederlanders

op om zelf hun nostalgische

foto's, video of filmfragmen-

ten op het net te zetten. Op
die manier ontstaat een ont-

moetingsplaats voor mensen

die herinneringen koesteren

en kan iedereen putten uit

het 'collectieve geheugen van

Nederland'.Zo is ereen met de

dag groeiende videotheek van

toegevoegde verhalen te zien.

De internetkijker kan een keu-

ze maken uit een groot aan-

bod film/foto-fragmenten van

andere internetgebruikers.

NostalgieNet is, in samen-

werking met Planet Internet,

vorige week gestart met een

televisiezender op internet.

De verkiezing is het start-

schot voor een nostalgische

terugblik op het Nederland

van toen. In de Nederlandse

Beeldarchieven ligt een schat

aan materiaal waaruit het

rijke verleden van Nederland

spreekt. Verder is er op de site

een nostalgische videotheek,

een winkel 'Van de Nostalgie'

en je kunt live kijken

naar de zender. Zo komen in

het tv-programma 'Retourtje

Toen' onderwerpen voor

als 'Dansles', 'Mijn eerste

brommer' en 'Spelletjes van

vroeger'.

Autoloze zondag
Het Midden-Oosten wilde

geen olie meer leveren, waar-

door de autoloze zondag bit-

tere noodzaak werd. Oorzaak

van de boycot was het

Nederlandse standpunt over

'de zaak Israël'. Gedwongen
door olieschaarste, werd in

onslandeen soort distributie-

systeem opgezet waarbij elke

autobezitter een stel benzi-

nebonnen kon krijgen. Kort

daarna nam de regering het

besluit de autoloze zondag in

te stellen, alleen ambulances

en politieauto's mochten de

weg op. Er volgden nog zes

autoloze zondagen. Ondanks

alle ongemakken werden

de dagen absoluut niet on-

aangenaam ervaren door de

Nederlandse bevolking.

Pensioenregister geen overheidstaak

"Een goede zaak, zolang de overheid maar niets hoeft te

regelen." Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken over

het voorstel van een nationaal pensioenregister op internet.

Zo zou iedereen zijn pensioengegevens gemakkelijk kunnen

opzoeken.

Een meerderheid van de

Tweede Kamer gaf aan achter

een nationaal pensioenregis-

ter te staan. In een dergelijk

register zou iedereen moeten

kunnen zien hoeveel pensioen

hij of zij opgebouwd heeft. Het

voorstel voor een nationaal

pensioenregister was inge-

diend door het PvdA-kamerlid

Depla, met steun van de rege-

ringspartijen CDA en VVD.

"Mensen weten nu vaak niet

hoeveel pensioen ze hebben

opgebouwd en of het verstan-

dig is iets extra's te sparen",

stelde kamerlid Depla. Om
duidelijkheid te bieden zouden

de Sociale Verzekeringsbank,

verantwoordelijk voor de AOW,

en de pensioenfondsen moe-

ten gaan samenwerken. Depla

stelde voor alle gegevens in

één pensioenregister onder

te brengen, dat via internet

te raadplegen is. De minister

zou richtlijnen moeten geven

om de automatisering bij de

verschillende partijen te stan-

daardiseren.

Minister De Geus gaf in een re-

actie op het voorstel aan dat het

pensioenregister een goed idee

is, maar geen overheidstaak. De

Geus voelt er ook niets voor het

pensioenregister voor te schrij-

ven in de nieuwe Pensioenwet

d ie 1 januari 2007 moet ingaan.

Pensioenfondsen zijn volgens

hem goed in staat zelf een re-

gisterte maken. De overheid wil

wel meewerken aan een pensi-

oenregister door gegevens over

de AOW te verstrekken.

De Vereniging van Bedrijfsta

kpensioenfondsen (VB) zei in

een reactie op het pleidooi blij

te zijn met de oproep van de

Kamer en de toegezegde steun.

Volgens de VB zijn veel fondsen

al bezig om te regelen dat hun

klanten in één blik kunnen zien

hoeveel pensioen ze hebben op-

gebouwd. Bron: ANP/Interpolis

Pensioenen.
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'Buuf Overal Thuis':

de nieuwe huishoudhulp?
Senioren en moderne techniek. Of en in hoeverre die twee

samengaan wordt in Utrecht onderzocht. De communica-

tie met ondermeer de buren speelt een grote rol, zodat het

project de naam kreeg toebedacht van 'Buur Overal Thuis'.

Zestig senioren in Utrecht kun-

nen het komende anderhalf

jaar kosteloos gebruik maken

van diverse domoticaproduc-

ten binnen het project 'Buuf

Overal Thuis'. Ze kunnen ge-

bruik maken van een basispak-

ket dat bestaat uit contact via

een beeldscherm met familie

of andere gebruikers van het

project en personenalarme-

ring. Daarnaast kunnen ze

ook kiezen voor diverse zaken

uit het domoticakeuzepakket,

zoals toegangscontrole door

deurontgrendeling en video-

foon, zorgvia beeldschermcon-

tact, mobiliteitsdetectie, nacht-

route-verlichting en huis- en

lichtbediening. Het pakket kan

meegroeien met de behoeftes

van de gebruiker. 'Buuf Overal

Thuis' maakt deel uit van het

project 'ToekomstThuis'van de

provincie Utrecht. De provincie

wil hiermee de invoering van

zorg op afstand en van dom-

otica stimuleren. Domotica is

een technologie om elektro-

nica-toepassingen en automa-

tiseringte integreren in de wo-

ning. Het is de bedoeling om
de leer- en gebruikservaringen

breed te verspreiden.

ANBO publiceert

verkiezingsmanifest

Wat belooft de politiek aan de senioren? Op vijf voor ouderen

cruciale punten heeft de ANBO de verkiezingsprogramma's

laten vergelijken. Daarnaast publiceert de ouderenbond een

verkiezingsmanifest, waarin de 50-plussers eigen aandachts-

punten voor de komende verkiezingen op een rij zetten.

"Een en ander betekent niet

dat ANBO een stemadvies

geeft. Het enige advies dat

wij u willen meegeven is: ga in

ieder geval stemmen", bena-

drukt ANBO-directeur Liane

Wubbels.Op22 november vin-

den de -vervroegde- Tweede

Kamerverkiezingen plaats.

Veel aandacht gaat uit naar

onderwerpen als vergrijzing, 4- Levensloopbestendige woon-

de toekomst van de AOW en en leefomgeving. Voldoende

het groeiend aantal ouderen

met schulden en de eigen bij-

dragen voor de zorg.

3- Andere beeldvorming ou-

dere werknemers. Ondermeer

discriminatie van oudere

werknemers moet voorko-

men worden.

zorgkosten. Uiteraard krijgt

de nieuwe welzijnswet WMO
de nodige aandacht.

Een verkorte weergave van

de belangrijkste punten die

de senioren voor de komende

verkiezingen onder de aan-

dachtwillen brengen zijn:

1- Open debat over de gevol-

gen van de vergrijzing en op-

lossingen bedenken. Punten

zijn: financiering van het ou-

derdomspensioen, zoek naar

kansen, geen bedreigingen.

Het 'spook van de vergrijzing'

dient te verdwijnen.

2- Inkomensproblematiek be-

kijken. Er moeten maatrege-

len komen ten aanzien van de

AOW die niet is meegegroeid,

geschikte woningen bouwen

met voldoende en betaalbare

mogelijkheden van zorg aan

huis. Tevens is een toeganke-

lijk openbaar vervoer brood-

nodig.

5- Goed basispakket zorgver-

zekering, waarin bijvoorbeeld

fysiotherapie en zittend zie-

ke nvervoer standaard is, meer

aandacht voor geriatrie en

voor de wijze van indiceren.

De vergelijking van de ver-

schillende verkiezingspro-

gramma's van de landelijke

partijen plus het uitgebreide

manifest zijn te bestellen

bij de ANBO te Utrecht en

op internet te downloaden:

www.anbo.nl.
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Autosport

Daverende slotraces op Circuit Park Zandvoort
Het seizoen zit er op. Een mooiere afsluiting van het

seizoen kon het Circuit Zandvoort zich niet wensen. Voor-

al de ontknoping bij de BenO-Siemens BMW i3oi cup was

bijzonder spannend.

Peter Furth kende geen fijn weekend

In de eerste race was het Jan-

Joris Verheul die een voor-

sprong van 7 punten moest

verdedigen. Verheul won de

eerste race met zijn grootste

belager Ricardo van der Ende

op plek nummer twee. Van

der Ende liet in de eerste race

de snelste ronde noteren en

werd tweede. Daardoor kon

Verheul slechts één puntje

weglopen.

In de tweede race had Van

der Ende de beste plek om
te vertrekken. De Poeldijker

bedacht een gewaagde stra-

tegie en ging van het gas af

om het veld in elkaar te laten

lopen. Door deze tactiek zou

de kans op fouten bij de rij-

ders die achter Van der Ende

zaten toenemen, waarbij ook

Verheulenigr is ico zou kunnen

lopen. Wat Van der Ende be-

dacht gebeurde ook: Verheul

viel terug tot de zesde positie.

Echter, Van der Ende zelf viel

ook een plek terug en moest

toezien hoe Tim Coronel de

eerste plek innam. Omdat
even later zowel Coronel als

Van der Ende werden bestraft

voor ongewenst gedrag op de

baan, werd Bas Schothorst de

winnaar, Verheul werd twee-

de en lachende derde werd

zelfs Zandvoorter Allard Kalff

die Sebastiaan Bleekemolen

verving. Verheul werd door

deze correctie van de wed-

strijdleiding kampioen en Van

der Ende zat stevig balend bij

zijn team. Zandvoorter D

i

I Ion

Koster reed twee onbedui-

dende races.

BRLLight

In de BRL light dacht Theo

Stor een podiumplek te heb-

ben in de eerste race. Maar

Stor bleek tijdens de safety

car te hebben ingehaald en

dat mag volgens de regels

nu eenmaal niet. Stor werd

teruggezet naar de vijfde

plaats en kon zijn beker dus

inleveren. Peter Furth reed

in de eerste race niet erg

opvallend en in de tweede

viel hij uit. Kampioen werd

Hoofddorper Marijn van

Kalmthout.

BRLV6
Bij de BRL V6 leek het op de

voorhand dat Jacky van der

Ende de beste papieren had,

maar uiteindelijk moest hij in

de eerste race de strijd staken.

Winnaar van die race werd

Donald Molenaar, maar toch

was het uiteindelijk Sandor

van Es die het kampioenschap

binnenhaalde. Hij werd twee-

de in de tweede race achter

de winnaar Donny Crevels.

In de eerste race speel-

den de Zandvoorters Allard

Kalff, Danny van Dongen en

Sebastiaan Visser geen grote

rol, terwijl in de tweede race

het Kalff was die de onder-

linge strijd in zijn voordeel

besliste.

Formule Ford

In de First Division was het

kampioenschap al beslist.

Nicky Catsburg was daar al

kampioen. Zandvoorter Jan

Paul van Dongen maakte een

weekend mee om maar snel

te vergeten.

Seat

Bij de Shell Helix Seat Cupra

Cup viel de beslissing zater-

dag na de lange afstands-

race. De damesequipe Sheila

Verschuur en Sandra van der

Sloot wist het kampioen-

schap binnen te halen met

een overwinning. Verschuur

pakte ook zondag de overwin-

ning.

Clio

In de DunlopSportMaxx-

ClioCup was de strijd ook

al voortijdig beslist. Mike

Verschuur behaalde de natio-

nale titel al tijdens deTrophy

of the Dunes. Teamgenoot

Tim Buijs was de 'helpende'

hand, door Verschuurs enig

concurrent Bertus Sanders

behoorlijk het leven zuur

te maken. Diezelfde Buijs

maakte zich bij Sanders

al onmogelijk door in de

Audi S Bocht op zijn linker

achterwiel te rijden. Hoevert

Vos dacht de winst op zak

te hebben in de Junior Cup,

maar werd teruggezet.

Winnaar werd uiteinde-

lijk Martin van de Brink.

Voor Hoevert Vos was

dat allemaal een zorg,

want hij had de nationale

titel toch al op zak.

Handbal

Walk-over voor handbalsters
De handbalsters van ZSC zijn de zaalhandbalcompetitie in de

3e klasse met een klinkende overwinning begonnen. Tegen

RKDES 2 uit Aalsmeer werd het 26-11.

Alleen in het begin van de

wedstrijd kon RKDES bij

blijven. Na 3-3 kwam de ZSC

aanval los en bezorgde de

Aalsmeerse keepster han-

den vol werk, waar ze echter

niet tegen bestand bleek.

Via 6-3, 8-5 en 12-5 werd de

ruststand 13-7. De ZSC wist

met vele snelle breaks al

voor de pauze de winst vei-

lig te stellen.

Het Zandvoortse bombar-

dement op het RKDES doel

ging na de pauze gewoon

door. De Aalsmeerse keep-

ster moest nog eens der-

tien keer de bal uit het

net halen, terwijl dat aan

Zandvoortse kant slechts

vier maal noodzakelijk was.

De doelpunten van ZSC wer-

den gemaakt door Romena
Daniels 9, Laura Koning 6

en Lucia v.d. Drift en Debbie

Tibboel ieder 3, As ia Bakkali

en Martine Balk beiden 2 en

Kristel Gaazebeek 1.

ZHC-dames kansloos
Het dameshockeyelftal van ZHC heeft de opgaande lijn na de

verrassende overwinning op Voorhout niet kunnen voortzet-

ten. De thuiswedstrijd tegen Spijkenisse werd kansloos met

0-4 verloren. Een score die al bij de rust werd bereikt.

In de eerste helft werd al snel

duidelijk dat Spijkenisse een

goed ingespeelde ploeg was. In

deeerstetien minuten kon ZHC

de stickvaste aanvalsters van

Spijkenisse nog onder controle

houden. Na 11 minuten was het

echter na een fraai uitgevoerde

aanval al 0-1. Spijkenisse bleef

de betere ploeg en Zandvoort

moest zich beperken tot uit-

vallen. Ondanks uitstekend

werk van keepster Marije van

der Meulen werd het in de 18e

minuut 0-2 na een ongeluk-

kig moment in de ZHC-de-

fensie. Nog voor de rust wist

Spijkenisse de voorsprong op te

voeren tot 0-4.

Na de pauze leek ZHC een zwa-

re nederlaag tegemoet te gaan.

Onder leiding van centrale ver-

dedigster Willemijn Stoopman

en keepsterVan derMeulen her-

stelde het team zich en wist na

rust doelpunten te voorkomen.

Spijkenisse nam een verdiende

overwinning mee naar huis.
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Voetbal

SV Zandvoort zaterdag periodekampioen
Het is trainer Pieter Keur en zijn selectie gelukt om de eerste

periodetitel van dit seizoen in de wacht te slepen. Op sportpark

Duintjesveld werd Aalsmeer aan de zegekar gebonden zodat

onze plaatsgenoten niet meer ingehaald konden worden.

Zandvoort begon enigszins

nerveus aan de klus tegen

Aalsmeer, dat een tweetal con-

necties met Zandvoort heeft.

Zandvoorter John Keur speelt

er al een aantal jaren en daar-

naast is de huidige trainer

Wessel Colijn enkele jaren trai-

nervan Z'75 geweest. Al in de

13e minuut kwamen de gasten

op voorsprong door een foute

kopbal van Bas Lemmens op

keeper Jorrit Schmidt. Hierna

een sterker spelend Zandvoort

dat een vijftal minuten later al-

weer op gelijke hoogte kwam.

Via een snelle aanval op de

rechtervleugel kon Ferry Boom
op maat Raymon Hölzken be-

dienen die wel raad wist hier-

mee, i-i. Onze plaatsgenoten

kregen voor de rust nog een

tweetal 'dotten'van kansen om
op voorsprong te komen die

beiden verputst werden. In de

32e minuut kwam Nick Post de

geblesseerd geraakte Lemmens
vervangen. Hij had slechts een

zestal minuten plezier van zijn

invalbeurt, want na een over-

treding op een doorgebroken

speler kreeg Posteen rode kaart

en kon hij weer vertrekken. Op
slag van rust kon Hölzken nog

eens proberen om op voor-

sprong te komen. Een penalty

zou Zandvoort die voorsprong

moeten geven, alleen dan moet

die 'er wel in'. Slecht geplaatst

en te zacht ingeschoten zorgde

ervoor dat de bal niet meer dan

een corner werd.

Dat een ploeg die met tien man
speelt niet noodzakelijk de

zwakkere is, bleek in de tweede

helft.Veelalspeelde hetspelzich

op de helft van Aalsmeer af. Na

een corner van Hölzken kwam
de bal pardoes voor de voeten

van Ivar Steen. De middenveld-

speler haalde uit en bracht zijn

ploeg op voorsprong, 2-1. het

zou genoeg zijn. Aalsmeer pro-

beerde nog wel wat maar kon

geen vuist maken. Zandvoort

had de eerste periodetitel van

het seizoen. De oogst had ech-

ter ook een schaduwzijde. De

scheidsrechter had maar liefst

8 gele kaarten en één rode laten

zien.Viergelevoorde gasten en

de rest voor Zandvoort. Het zal

wel in nevelen gehuld blijven

waarom sommige scheidsrech-

ters veel kaarten nodig hebben

om een wedstrijd tot een goed

einde te brengen.

Komende zaterdag speelt

Zandvoort zaterdag thuis te-

gen Marken dat op de laatste

plaats staat en dat dit weekend

met 1-2 verloor van ZCFC. Deze

wedstrijd begint om 14.30 uur.

Voetbal

SV Zandvoort zondag als

los zand aan elkaar

Het eerste zondagelftal van SV Zandvoort heeft in Zwanen-

burg een nederlaag geleden. Na een 0-1 voorsprong bij rust,

verloren de voetballers van trainer Berry Buytenhek kans-

loos met 3-1. Buytenhek kon geen beroep doen op Hans Engl

(zware liesblessure) en zijn beide kepers, waardoor hij

A-juniorenkeeper Matthijs Mans had opgeroepen om het

Zandvoortse doel te verdedigen.

In de eerste helft ging het al-

lemaal nog wel een beetje.

Zandvoort stond weliswaar

onder druk, maar daar was

door de routine van Aron

Kuilder nog onderuit te ko-

men. Ook verdediger Stijn

Stobbelaar liet zich niet on-

betuigd. Zandvoort kon zo nu

en dan zelfs bij het doel van

de gastheren komen maar

verder dan ook niet. Toch

kwamen onze plaatsgenoten

op voorsprong. Na een afge-

slagen aanval van Zandvoort

kwam het leer plots voor de

voeten van Patrick Koper die

met een droge schuiver zijn

ploeg aan een voorsprong

hielp. Het was tot aan de thee

de enge treffer van dit povere

duel en daar was keeper Mans
zeker debet aan!

Ondanks dat Zandvoort de

tweede helft met de wind

in de rug speelde kwam het,

vooral het eerste half uur,

nog maar nauwelijks over de

middenlijn. Er was geen over-

leg en geen organisatie meer

bij de jonge spelers. Irritaties

werden op de tegenstander

en de scheidsrechter afgere-

ageerd waardoor er nog nau-

welijks van voetbal gesproken

kon worden en er onnodige

gele kaarten werden opgelo-

pen. Zwanenburg profiteerde

daar dankbaar van en met

twee doelpunten van Gijs de

Best en één van Bas Kooter

stuurden zij onze plaatsge-

noten met een 3-1 nederlaag

terug naar huis.

Zandvoort moet komend

weekend het thuis opnemen
tegen de nieuwefusieclubvan

Haarlem: Olympia Haarlem

dat twee plaatsen lager op de

ranglijst staat. De wedstrijd

begint om 14.00 uur.

Bezorgen
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SELEKTMAIL

Da'£ andere post

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft. Deadver-

teerders in de krant van deze week zijn-.

Administratiekantoor Haarmode Marjo Fijma

K.Willemse Hema
Albatros Het Plein

Asian Delights Holland Casino

Auto Strijder IJzerhandel Zantvoort

Autobedrijf Zandvoort Kip pet rap

Bertram & Brood Meijershof, Restaurant

Bloemsierkunst Mollie&Co.

Jef& Henk Bluijs P.van Kleeff

Boudewijn's Visservice Pluspunt

Café Oomstee Sandd

Cense en van Lingen Selekt Mail

Circus Zandvoort Take Five

CNG Groep Thomashuis

Danzee Tinkerbell

Del Mar, Café Restaurant Van Vessem & Le Patichou

DistriO Vrijehuizenmarkt.nl

Gall&Gall Wapen van Zandvoort

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek

Greeven, Makelaardij o.g. Zandvoort Optiek
1

£>



Makelaars O.G.

CENSE
ponLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v360:

virtual tour

funda

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3 e verdieping gelegen

•Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,

2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Geheel uitgevoerd met stucwerk

• Nabij het strand en centrum gelegen

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 189.000,-

VERKOOPADVIES

Wat kan uw woning opbrengen
op de huidige markt?

Hoe gaat de verkoop
van een woning in z'n werk?

Op deze en andere vragen
geven wij u graag antwoord.

Bel ons voor het maken
van een vrijblijvende afspraak!

DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement

met zonnig balkon en zeezicht

Op de 2' verdieping gelegen en v.v. een moderne keuken,

moderne badkamer en 3 slaapkamers

Gebouw is voorzien van lift

Het is mogelijk een garage nabij het complex te huren

Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 224.500,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE w\

LINGEN
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TJERK HIDDESSTRAAT 91 ZANDVOORT

Op de 6 e verdieping gelegen 3-kamerappartement

(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het zuidoosten

Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen

Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een

afgesloten parkeerterrein en berging in de onderbouw

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT

Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers

en vrij uitzicht op plantsoentje

• L-vormige open keuken, woonkamer met toegang naar de

tuin, 4 slaapkamers en een lichte badkamer v.v. ligbad/douche

Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur

Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

Woonopp. ca. 125 m 2
, perceeloppervlakte 152 m 2

Vraagprijs: € 349.000,-

lil

'"'

ZANDVOORTCELSIUSSTRAAT 192/12

• Modern hoekappartement op de 2' verdieping gelegen

• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy

• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche
• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt over

een lift en een gemeenschappelijke daktuin

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-
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Zadels gestolen bij manege Rückert

In de nacht van zondag op maan-

dag zijn bij ruitersportcentrum

manege Rückert elf zadels gesto-

len. De zadels vertegenwoordigen

een grote waarde (sommigen wel

tot €2500) en waren allen van

particuliere ruiters en amazones.

Ondanks dat de zadelkamer

van het bedrijf was afgeslo-

ten, zijn de dieven de manege
binnengedrongen en zijn alle

kasten die niet grondig waren

afgesloten, open gemaakt en

doorzocht. Zadels van minder

waarde werden niet meege-

nomen. Of de eigenaren ver-

zekert zijn tegen deze diefstal

is nog niet duidelijk. Vaak

wordt er alleen uitgekeerd als

er aan de gebouwen inbraak-

schade is ontdekt. Dat is nu

niet het geval. Een manege
is een betrekkelijk open in-

stelling. Paarden moeten nu

eenmaal frisse lucht hebben

en daarom zit niet alles pot-

dicht.

Landelijk

Het is de laatste jaren sche-

ring en inslag dat maneges

bezoek krijgen van leden van

het inbrekersgilde. Onlangs

was stal De Naaldenhof in

Bentveld ook slachtoffer van

inbrekers die het op zadels

hadden voorzien. De overkoe-

pelende organisatie van ma-

negehouders FNRS, heeft zelfs

een website gemaakt (www.

zadeldiefstal.nl) waarop men
kan zien wanneer en wat voor

soort zadels zijn gestolen.

Honden
De eigenaar van manege
Rückert heeft dag en nacht

drie honden op zijn erf lopen.

Deze hebben geen van drieën

alarm geslagen. Wel was het

teefje de volgende dag der-

mate van streek dat ze de

hele dag heeft overgegeven.

Men vermoedt dat ze is ver-

giftigd en daardoor niet heeft

aangeslagen.

Oproep
De politie heeft uit getui-

genverklaringen opgemaakt

dat een tweetal mannen
zich met een witte auto uit

de voeten hebben gemaakt.

Eventuele getuigen worden

verzocht om zich te melden

bij de politie van basisteam

Kennemerland Zuid, via te-

lefoonnummer 0900-8844.

Dit kan ook anoniem via Meld

Misdaad Anoniem, telefoon-

nummer: 0800-7000.

Surfen in Zandvoort

EMM biedt

Wethouder Toonen

woonwensenonderzoek

jongeren aan

De Mannetjes

Groen Links:

gemeentebestuur
zooitje

'Nu maar hopen dat ze zelf

het goede voorbeeld geven'

Jonge starters willen wel de-

gelijk in Zandvoort wonen

maar zoeken ook flink bui-

ten de gemeentegrenzen.

Jongeren zijn zeer kritisch

als het gaat om huurwonin-

gen. Slechts 3 procent van de

3000 jongeren die in Zuid-

Kennemerland reageren op

een woning, wil ook echt die

woning betrekken. De rest is

puur aan het rondkijken of

reageert om ingeschreven te

blijven staan.

Dit zijn een paar van de

belangrijke conclusies uit

het rapport 'Surfen in

Zandvoort', het woonwen-

senonderzoek dat door

EMM onder Zandvoortse

jongeren is uitgevoerd.

Afgelopen donderdag pre-

senteerde de Woningbouw-

vereniging het rapport en

overhandigde het aan wet-

houderToonen.

Volgens EMM directeur Jos

Broerse is het duidelijk dat

jonge starters niet zomaar

een huis betrekken en echt

wachten op een goed aan-

bod: "Stel je krijgt een huis

toegewezen waar je eigenlijk

niet tevreden mee bent maar

je neemt het toch, dan duurt

het weer jaren voordat je iets

anders toegewezen krijgt.

Dan liever een tijd wachten

en sparen voor iets wat je

echt wilt."

Volgens Broerse kunnen de

gemeente en de EMM veel

met de uitkomsten van het

rapport. Er komt en woonvi-

sie namens de gemeente uit

waar nu de wensen van jon-

geren zeer serieus genomen
worden. De EMM ziet veel

brood in een nieuwe vorm

van communicatie. "De wo-

ningkrant is passé, misschien

moeten we een soort van

smsdienst opzetten", aldus

Broerse.

Neem eens een kijkje op

onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

f X
Rer*"fcr*am

Geldig t/m zondag 12 november

• 10 Oliebollen €5,95

• 4 Croissants € 2,25

(4 halen -3 betalen!)

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie, Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

13 november
de Milieu-interactieavond

in het Raadhuis - kom ook!!

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten
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/e handen hebben voor onsgeiverkt,

Je hart heeft voor ons geklopt

Intens verdrietig hebben we zeer plotseling

afscheid moeten nemen van onze allerliefste

PieterJohan Veenman

Piet
PieterJohan Veenman

* Zandvoort, 27-11-1950 t Haarlem, 6-11-2006

'Mijn grote liefde' ; Monique Veenman

'Onze lieve papa' ; Patricia en Richard

Nelenjolanda

Oma en Henk

Jacques, Karin, Grace en Steven

Donderdag 9 november a.s. is er gelegenheid

om afscheid te nemen van Piet tussen

20.00 en 21.00 uur in het rouwcentrum aan

de Tollenstraat te Zandvoort.

Vrijdag 10 november is de crematie in

Crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg

271 in Haarlem-Noord om 14.00 uur.

Indien u geen rouwkaart ontvangen heeft,

gelieve deze kennisgeving als zodanig te

beschouwen.

Piet

"Lieve gabber van ons"

We missen je nu al.

Monique, Patricia, Richard en familie

veel sterkte.

Henk, Annemieke, Tom, Anke, Joke,

Peter, Cockey, Cees, Bets, Carl,

Marianne, Ab, Carolien, Harry,

Susan, Cees en Annemiek.

Onze grootste fan is er niet meer

Bedankt Piet, voor al die gezellige jaren

Wij wensen Moniek, Patricia, Richard

en de familie veel sterkte toe

Han en Harro

l.v.m. het afscheid van Piet Veenman

is restaurant 'TftoUie & fa
vrijdag 10 november gesloten.

Burgerlijke stand

28 OKTOBER 2006 - 3 NOVEMBER 2006

Geboren:

Melanie, dochtervan:

Berg, Aria n en: van der Storm, Debby Maria.

Martijn Roelof, zoon van:

Caminada, Maarten Diederik en: Abels, C la ra Anne.

Ondertrouwd:
Heinen, Petrus Maria JosepHubertus en: Koper, Karin.

Gehuwd:
van Essen, Rudolf emWinkel, Jessica Estella.

Overleden:

Molenaar ge b. We lage, Johan na, oud 84 jaar.

Sauveur geb. Wittig, Renate Kornelia, oud 84jaar.

HOERA! HOERA! HOERA! HOERA!

Peter van der Veld
wordt

[-—, Van harte gefeliciteerd ^3
iELS van je hele familie! en

]

HOERA! HOERA! HOERA! HOERA!

Waterstanden

November Hoog Laac Hoog
water water water

Laac
water

Hoog
water

Do 9 ^H 01.50 05.46 13.38 17.59

Vr 10 - 02.29 06.34 14.34 18.39

Za 11 im 03.19 07.30 15.14 19.29

Zo 12 - 03.48 08.09 15.54 20.39

Ma 13 ^B 04.50 09.08 16.50 22.04

Di 14 - 06.00 10.50 18.00 23.28

Wo 15 ^H 07.09 12.10 19.20 ^H
Do 16 00.29 08.19 12.59 20.09 -

Boeiende Genootschapsavond
De plaats van het voormalige Schuitengat is in de

huidige structuur van de kustbebouwing niet meer

terug te vinden. Cenootschapsvoorzitter Cer Cense

gaf afgelopen vrijdagavond in De Krocht inzicht in

de plaats van deze voor de Zandvoortse scheeps-

vaart ooit zeer belangrijke plek.

Aan de hand van his- beelden zien dat de hui-

torische beelden toon-

de Cense aan dat het

Schuitengat destijds te

vinden was ter hoogte

van het Van Fenemaplein,

in rechte lijn van de

plaats waar nu het beeld

'het oude mannetje'

van beeldhouwer Kees

Verkade staat. Cense

liet aan de hand van

recente en historische

dige Pakveldstraat de

route vormde naar het

Schuitengat. Bedacht

moet daarbij worden dat

het hu dige Café Neuf

(toen nog De Kousenpael)

destijds het einde van het

dorp was. Zijn boeiende

uitle g maakte de bijna

volle zaal weer een stukje

wijzer over de geschiede-

nis van Zandvoort.
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Pendelbussen naar

Zandvoortse strand

Komend strandseizoen zal er vanaf de parkeerplaats van de

Floriade in Vijfhuizen een buspendel naar het Zandvoortse

strand worden on-

derhouden. Die par-

keerplaats heeft een

capaciteit van enkele

duizenden auto's en

zal worden gebruikt

als tra nsferium. Deze

bus zal alleen aan

de boulevards zijn

halteplaatsen heb-

ben.

De pendel is een onderdeel

van het provinciale project

'Bereikbaarheid Kust', dat in

2007 zijn derde jaar ingaat.

De bus zal een stuk van de

Zuidtangent volgen tot de

Zijlweg. Daarna zal hij via

het Brouwerskolkje naar de

Zeeweg rijden alwaar, met

grote drukte, een vrije bus-

baan gecreëerd zal worden.

De eerste halte is bij het

Bloemendaalse strand, om
te voorkomen dat de pendel

als reguliere lijndienst gaat

worden gebruikt. Vervolgens

zal via diverse haltes naar

Zandvoort zuid worden gere-

den. De route is afgelopen zo-

mer van uit de lucht uitgestip-

peld als één van de rustigste.

Han van Leeuwen, voorzitter

van de stichting Strandbus,

is van mening dat de pendel

de plannen van zijn stichting

niet doorkruist. "Het versterkt

de mobiliteit van de strand-

bezoeker en dat is wat wij ook

voorstaan. Overigens was in

het project 'Bereikbaarheid

Kust' allang voorzien in deze

pendelendatgaatdan nu ge-

beuren", aldus Van Leeuwen.

Hans Voerknecht, projectlei-

der: "We maken de prijs van

de combikaart, parkeren en

bus, absoluut concurrerend.

Zeg maar zo rond de prijs die

je kwijt bent om je auto in

Zandvoort te parkeren plus de

busreis. In Vijfhuizen is altijd

plaats en dus is het veel ge-

makkelijker om daar je auto

te 'stallen' dan in een over-

vol Zandvoort." Hij verwacht

niet dat de pendel direct alle

fileproblemen zal oplossen,

"maar het wordt wel beheers-

baarder." Naar alle waarschijn-

lijkheid komt er een scenario

voor mooi weer en één voor

minder mooi weer. Wanneer

de pendel van start zal gaan is

nog niet bekend gemaakt.

Cartoon Hans van Pelt

Trio Johan Clement en Stochelo

Rosenberg: een perfect team
Wie afgelopen zondag een bezoek aan 'De Krocht' heeft ge-

mist mag er spijt van hebben! Gitarist Stochelo Rosenberg

trad op voor een select gezelschap. "Eigenlijk had 'De Krocht'

bomvol moeten zitten", aldus Eric Timmermans na afloop van

het concert. "Waar krijg je de gelegenheid om een zo getalen-

teerde gitarist te zien spelen voor zo een lage entree!"

door Lienke Brugman

De in een zigeu-

nerkamp geboren

Stochelo komt uit

een muzikale familie.

Hij begon met gitaar-

spelen op lojarige

leeftijd en op zijn 12e

won hij al de eerste

prijs in een TV wed-

strijd. Gitaarles kreeg

Stochelo van zijn va-

der en van zijn oom
Wasso Grunholz. Het

meest leerde hij ech-

ter door te luisteren

naar de opnamen van zijn held

Django Reinhardt. De invloed

van deze gitarist was ook dui-

delijk merkbaar bij zijn optre-

den.

Met zijn magische vingers

speelde Stochelo net zo ge-

makkelijk solo als onder bege-

leiding. Pianist Johan Clement

deed echteraan vingervlugheid

niet onder voor Rosenberg. Een

geweldig optreden met Eric

Timmermans (contrabas) en

Frits Landesbergen (drums).

Gelukkig speelde Frits ook nog

twee stukken op de vibrafoon,

waarvoor hij zoals altijd een

daverend applaus ontving. In

Song for Isaah, een stuk dat

Stochelo voor zijn zoontje

schreef, hoorde je duidelijk de

invloed en liefde voor de zi-

geunerin uzlek, evenals in zijn

solo gespeelde nummer Lissen.

Fantastische improvisaties op

bekende melodieën in bijvoor-

beeld Blues for Django, Body en

soul en Honeysuckle rosé. "Dit

is bovenmenselijk, wat een gi-

tarist is dit" en "het grenst aan

het ongelofelijke", klonken de

complimenten voor een bege-

nadigde gitarist in de pauze.

"Geweldig om voor zo een en-

thousiast publiek te spelen",

complimenteerde Rosenberg

zijn toehoorders. "Wat een

akoestiek zit er trouwens in

deze zaal!" Wie nog een keer

wil genieten van Rosenbergs

gitaarmuziek of dit optreden

heeft gemist, kan op 24 no-

vember naar de Philharmonie

te Haarlem. Daar treedt het

volledige Rosenberg trio op sa-

men met Louis van Dijk en Frits

Landesbergen.

Het volgende optreden in De

Krocht is op 10 december. Dan

treedt Madeline Bell op samen

met hettriovan Johan Clement.

De entree is dan €15. Wel snel

reserveren want de belangstel-

ling hiervoor is groot.

www.jazzinzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

f|U S P U 11+ Vaste, flexibele en vakantieopvang

4p voor kinderen van groep I t/m 8

^^ff f-^t" Openingstijden van 07.30 -
1 8.30 uur

*»»-_ mr1-

De Boomhut biedt professionele opvang voor Informatie

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen

Huiselijke sfeer

Plezier

Nieuwe dingen leren

Creatieve activiteiten

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

204 IVP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl

Column

Volgens mij...

moet ik leren luisteren naar

mijn lichaam. Dat is best

moeilijk want na alle com-

motie word ik van 'niets

doen' al moe. Ondertussen

heb ik de draad van alledag

opgepakt. Zelfs 't politieke

lijntje probeer ik weer te vol-

gen. Toch heb ik geen zin om
naar de raadszaal te gaan

waar de heroverweging RFP

Middenboulevard besproken

wordt. Heerlijk onderuit ge-

zakt besluit ik om de raads-

vergadering via de lokale ra-

dio ZFM te beluisteren.

Zo te horen is er, aan het

begin van de bijeenkomst,

verwarring over de aan-

spreektitel voor waarnemend
burgemeester Hester Ma ij. Is

het; burgemeester, mevrouw
de voorzitter of voorzitter?

Gelukkig gaat 'mevrouw de

burgemeester' onverstoor-

baar door op haar eigen

'wijze'. Verkeerd gemaakte in-

terrupties worden door onze

Maij flink afgestraft. Zelfs

wethouder Bierman moet er

aan geloven. Maij vindt dat

zijn zinnen best korter kun-

nen. Bierman heeft het snel

door en vervolgt zijn betoog

kort en bondig. "Ja, we hebben

het zwembad aangekocht"

beantwoordt hij de vraag van

GBZer Draijer. Helaas wordt

er niet gevraagd waaróm de

gemeente het bad heeft aan-

gekocht. Misschien moet het

college zwemlessen nemen
om het financiële hoofd bo-

ven water te houden? Want
met de strategische aanko-

pen van diverse appartemen-

ten in het Middenboulevard

gebied raakt de algemene pot

snel leeg. Straks heeft het col-

lege, met 75% gemeentelijke

aandelen, de grootste vinger

in de Fenemapap. Dus kan er

gesloopt worden. Heel slim!

Trouwens de uitspraak van

Bierman "toekomstige bewo-

ners in de Middenboulevard

zijn tegelijk toeristen" ver-

baast mij bijzonder. Op zulke

toeristen zit Zandvoort niet

te wachten. Zelfs niet op zijn

vage plankaart, waar wel of

geen hoogbouw op staat en

waar open pleinen opeens

vol gebouwd worden. Al meer

dan 14 jaar luister ik naar

deze hersenspinsels over de

Middenboulevard. Kijk en daar

word ik zó moe van. U ook?
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November

II Zandvoort 500. Race om Winter

Endurance Kampioenschap (WEK), CPZ

12 Cabaret: Jaap Mulder met 'Vel kommen
til aars'.Theater van Circus Zandvoort.

Aanvang 20.15 uur> entree €12,00

12 Kerkplein concert: Mozart in concert.

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur,

gratis toegankelijk. Elise Keep-sopraan,

Paul Waerts-piano.

12 Dames Vocaal Ensemble.

Afscheidsconcert in Gebouw De Krocht,

aanvangi5.oo uur, toegang gratis

15 Inlooppunt bibliotheek Zandvoort.

Onderwerp: nieuwe Wmo.
Aanvang 10.00 uur

15 Nieuwe ledendag ANBO.
Cemeenschaphuis,i4. 00-16.00 uur

19 Najaarsconcert Seniorenkoor

'Voor Anker'. Gebouw De Krocht.

Aanvang 14.30 uur

26 Feestmarkt. 3e feestelijke mega-markt

van dit jaar, door het gehele centrum.

Met diverse soorten straatvermaak.

Kerkdiensten

ZONDAG 12 NOVEMBER

|A IIIII

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. JW. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr. M. Wassenaar

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uurds.M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ. Tu ij

n

Muziekmiddag voor jongeren

Vanaf a.s. zondag elke

maand op de zondag-

middag voor alle jon-

geren een middag vol

muziek en entertain-

ment. We beginnen

deze muziekzondagen

met een optreden van

de Zandvoortse band

(g)ods. Ben jij 15 jaar of

ouder en heb je zon-

dag niets te doen? Kom
dan naar het gebouw

van Pluspunt aan de

Flemingstraat 180 in

Noord.

Omdat het de eerste

keer is dat deze middag

gehouden wordt is de

entree gratis.

De middag start om
14.00 uur en eindigt

rond 17.30 uur. Meer info:

mail naar r.koning@plus

puntzandvoort.nl

Kerstmis in de Kerkstraat

bij

L9bb\3i<J VjXGc/blGl
(voorheen op het Raadhuisplein)

In november en december
kerstarti kelen tegen

groothandel prijzen

Kerstbomen jjfii

Kransen

Guirlandes

Keramiek etc. etc.

Niet van echt te onderscheiden

Kerkstraat 6
di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

Kindertheater bij Pluspunt
Theatervoorstelling 'Luchtig opgeblazen' is een ca-

baretvoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar. Het

gaat over van alles moeten en iets anders willen.

De voorstelling trekt in heel Nederland volle zalen

en is nu ook in Zandvoort te zien. Zaterdagmiddag

18 november bij Pluspunt Noord.

Fout, fout, alles gaat

fout. Je hebt weer ber-

gen strafwerk omdat

jij je mond niet houdt.

Mega lage cijfers om-

dat je nooit eens wat

onthoudt, als het maar

even fout kan, nou dan

gaat het fout.

'Luchtig Opgeblazen' is

een flitsende, muzikale

en interactieve fami-

lievoorstelling vol hu-

mor, luchtige liedjes en

opgeblazen sketches.

Over nutteloze dingen

en skippyballen, over

presteren en falen. Mooi

en lelijk. Vriendschap

en succes. Over SMS en

DVD, MSN en MP3. En

vooral over er bij horen

en jezelf zijn.

De voorstelling vindt

plaats op zaterdag 18

november 2006 om
14.00 uur bij Pluspunt,

Flemingstraat 180.

Kaarten zijn te koop of

te reserveren bij locatie

Noord: kinderen €7,

volwassenen €8.

Voor meer informatie:

5717113-

Rommelmarkt in Noord
Zondag 19 november organiseert Pluspunt Noord

wederom een rommelmarkt. Deze vindt van 10.00

uur tot 15.00 uur plaats aan de Flemingstraat 180 in

Nieuw-Noord.

Er worden uitsluitend

tweedehands spul-

len aangeboden zoals

Antiek, Curiosa, Boeken,

Sieraden, Speelgoed, An-

sichtkaarten, Postzegels

enz.

Ook zijn er weer kra-

men waarvan de op-

brengst bestemd zal

zijn voor Goede Doelen,

waaronder dit keer ook

de Stichting Tsunami

Weeskinderen.

Sinterklaasintocht

Zondag ig november is het zover:

Sinterklaas komt weer naar Zandvoort.

De Coedheiligman zal vanaf het strand bij de Ro-

tonde, waar hij rond 12.00 uur aankomt, met zijn

paard en onder begeleiding van een drumband,

het dorp intrekken. Om 13.00 uur wordt hij op het

raadhuis door burgemeester Maij ontvangen. Di-

rect daarna zal er onder leiding van de Pieten een

speurtocht door het dorp plaatsvinden. Deze speur-

tocht begint ongeveer om 13.15 uur.

Ook zal er deze dag een

Sinterklaas spektakel

plaatsvin de n(4t/mgjaar)

in de Korver Sporthal,

vanaf 14.00 uurtoti6.30

uur. Kaartverkoop vanaf

7 november bij de Bruna

en de Vomar a €2 per

stuk. In verband met de

veiligheid kunnen niet

meer dan 200 kaarten

worden verkocht dus:

vol = vol!

Dit jaar is er ook weer de

bekende tekenwedstrijd

voor de leeftijdscatego-

rie van 4 t/m 8 jaar (ook

mogen er projecten in-

geleverd worden). De

kinderen kunnen vanaf

13 november deze teke-

ningen of projecten in-

leveren in de brievenbus

bij MacDonalds.

Dan komt Sinterklaas

ook nog 26 november

op het winterfeest in

het centrum, waar de

prijswinnaars van de

speurtocht en de teken-

wedstrijd zullen worden

bekendgemaakt.

Laatste concert

Dames Vocaal Ensemble

Komende zondag om 15.00 uur geeft het Dames

Vocaal Ensemble haar laatste concert. Het veertig

jaar bestaande koor, dat ooit is ontstaan uit Chris-

ten Vrouwenbond in Zandvoort, stopt er mee.

Het koor begon destijds

onderleiding van me-

vrouw Van Pruisen en

heeft in de loop van haar

bestaan zeven dirigen-

ten gekend en 21 leden

geteld. De laatste diri-

gent was de heer Gest.

Met hem heeft het koor

in de laatste jaren grote

vorderingen gemaakt,

maar hij is na het het

concert van komende

zondag niet meer be-

schikbaar. Het aantrek-

ken van een nieuwe

muzikale leider is niet

mogelijk gebleken.

Reden voor de dames

om een streep te zetten

onder hun activiteiten.

In de afgelopen veertig

jaar heeft het koor vele

successen geboekt, zo-

wel binnen als buiten

Zandvoort. Zo heeft het

Dames Vocaal Ensemble

bijvoorbeeld een keer

in een klooster in het

Belgische Brugge opge-

treden.

Het koor hoopt komen-

de zo ndagom 15.00 uur

een goed bezette zaal in

De Krocht aan te tref-

fen, om voor de laatste

keer de grote kwalitei-

ten te laten horen. Voor

de pauze staan werken

van Buxtehude en mis-

sen van Gounod en

Rheinberger op het pro-

gramma. Na de pauze

wordt het bestaan van

het koor afgesloten

met werken van Kodaly,

Rutter, Mozart, Loyd

Webber, Abt, Hassler,

Bergerette, Delibes, Mac
Dowel en Bos.

De toegang is komende

zondag gratis, na afloop

wordt een schoolcol-

lecte gehouden ter dek-

kking van de onkosten.

MoUnJcoeJo&fis

Z sttAJcS

Relatieve nieuwkomer bij de

ZandvoortPas: Zeespiegel

Sinds 1 juli jongsleden is op de hoek van het Badhuisplein 'Zee-

spiegel' gevestigd, een bedrijf dat gespecialiseerd is in woon-

accessoires en dan met name in spiegels en verlichting. De

oppervlakte van de winkel is beperkt, zodat slechts een zeer

klein gedeelte van het assortiment getoond kan worden.

Eigenaresse is Cindy Molenaar,

samen met zakenpartner

Ernst Kok. Cindy: "De naam
Zeespiegel dekt niet de gehe-

le lading. Ernst en ik werkten

allebei in een spiegelwinkel

en hadden het idee opgevat

om dat ook in Zandvoort te

gaan doen, maar dan voor

onszelf.We hadden al snel in

de gaten dat er plaats was

voor een uitgebreider assor-

timent. Daarom zijn we ook

verlichting gaan verkopen,

in allerlei soorten en maten:

hangend, staand, gecombi-

neerd. Ook de lampenkappen

zijn door ons in een uitge-

breid assortiment, in allerlei

kleuren, vormen en maten te

leveren. U kunt het zo gek niet

bedenken."

Verlichting

De winkel staat dan ook he-

lemaal vol met spiegels in al-

lerlei soorten en maten met

gevarieerde lijsten. De verlich-

ting is ook schier ontelbaar.

Cindy laat een aantal lam-

penkappen zien. "Kijk", zegt

ze, "op bestelling gemaakt bij

de beste lampenkappenfabri-

kant van Nederland. Zijn het

geen plaatjes?" En inderdaad

schoonheden van kappen

toont ze ons.

Acties

Zeespiegel doet ook mee
met de acties voor de

ZandvoortPas. ledere twee

weken hebben ze een andere

actie. Dan weer 5% korting

op de spiegels, dan weer 5%
korting op de verlichting, dan

weer 5% op lam pen kap pen: je

kan het zo gek niet bedenken

of er is wel een aan bied ing die

voor de Zandvoortse inwo-

ners, met een ZandvoortPas,

interessant is.

Zeespiegel is gevestigd op de

hoek van het Badhuisplein,

recht tegenover hotel

Esplanada. Geopend van

dinsdag tot en met zondag

van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Telefoon: 5714441.

Met OOG en OOR at\
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Raadsel opgelost

Twee weken geleden werd

er in oog en oor gevraagd

wie de oplossing wist van

de tekst op de muur van een

bunker. Intussen is de tekst

bekend bij de Zandvoortse

bunkerploeg. Op een spe-

ciale plek, diep onder het

zand, heeft de groep diver-

se bunkers ontdekt in het

Kraansveld. Bij het openma-

ken van de bunkers kwam
men unieke tekeningen

tegen van de Russen die

tijdens de 2e WO daar ge-

legerd waren. De spreuken

en tekeningen van vlaggen

geven een tijdsbeeld aan

waarin de Russen hier ver-

bleven. Deze bunkers zijn

uniek in Zandvoort omdat

er normaal nooit vlaggen op

de muren werden geschil-

derd. De getoonde tekst van

de foto in oog en oor bete-

kent: 'Vrees zal de dood niet

wijken'. Voor meer info be-

kijk dan www.zandvoortse-

bunkerploeg.nl

Alternatieve route

De fractie van het CDA heeft

een brief naar het college

gestuurd om aandacht te

vragen voor een andere

route voor buslijn 81. Door

de werkzaamheden aan de

Zandvoortselaan (z)onder

de bomen rijdt de bus een

ander traject die voor bewo-

ners van Huis in de Duinen

en bewoners van Zuid on-

gunstig uitvalt. Doordat

de bus een andere richting

neemt is het voor menigeen

ondoenlijk om bij Pluspunt

in Noord te komen. Het ver-

zoek is of er via de Tolweg/

Frans Zwaanstraat/v.d.

Werfstraat/Dr.Gerkestraat

gereden kan worden. De

werkzaamheden van de be-

wuste straat zullen

minstens een half

jaar gaan duren

en vooral met het

slechte weer in het

verschiet, zou het

handig zijn als het

verzoek wordt inge-

willigd.

Nog een verzoek

Een inwoon stervan Zandvoort

heeft ook een brief aan

het college ge-

stuurd. Zij vraagt

aandacht voor

het volgende.

Ongeveer 5 jaar

geleden heeft zij

een gehandicap-

te parkeerplaats

op kenteken

aangevraagd die

toen kosteloos

werd verstrekt. Ondertussen

is er een nieuwe auto gekocht

met gevolg dat het kente-

ken niet meer klopt met die

van het bord voor haar deur.

De Gemeente heeft het ken-

teken veranderd en diende

een rekening van € 158,00

in. De belanghebbende ver-

baasde zich over de hoogte

van het bedrag en vroeg aan

de gemeente de reden. Men
vertelde haar dat het bedrag

verantwoord zou zijn omdat

het bord wordt meegenomen
naar de Remise om het te

voorzien van een nieuw ken-

teken. Bij navraag aan degene

die het werk heeft uitgevoerd

bleek dat de verandering van

het bordje ter plaatse voor de

deur is gedaan in plaats van

bij de Remise. Waarom moet

de vervanging zo duur zijn is

de vraag van deze mevrouw?

Het is best veel geld voor het

verwijderen van een paar

plakletters en cijfers voor ie-

mand die het financieel al

moeilijk heeft. Wij hebben er

geen antwoord op, misschien

iemand anders wel?

Gratis parkeren

We blijven even bij het ver-

voer want per 1 november

kan er weer gratis gepar-

keerd worden op de Zuid

Boulevard. Over de par-

keermeter hangt een plas-

tic hoes. Afgelopen zondag

werd ervan dit klantvrien-

delijke aanbod driftig ge-

bruik gemaakt. En gratis

parkeren met zo'n mooi

uitzicht op een wilde zee

is toch lekker meegeno-

men in deze dure tijden.

Een leuk gebaar van de

Zandvoortse gemeente.

Storm

Twee lantarenpalen bij het

Palace hotel hebben tijdens

de eerste najaarsstorm het

loodje gelegd. Gelukkig heb-

ben er geen persoonlijke on-

gelukken voorgedaan. Maar

de storm heeft net zoals ver-

leden jaar de openbare ruim-

te van het Middenboulevard

gebied goed in de tang. Ook

toen is er een muur omge-

waaid die nog steeds niet

gerepareerd is. Nog een paar

extra stormen en dan hoeft

de gemeente helemaal niet

meer te slopen.

Nieuwe tentoonstellingen

Zowel in de Zandvoortse

bibliotheek als in het

Zandvoorts museum zijn er

deze maand weer nieuwe

exposities. Het Zandvoorts

museum heeft geko-

zen voor het werk van de

Zandvoortse kunstenares

Rina Suykerbuyk met kera-

miek en speksteen. Daarbij

heeft men uit het depot de

bekende zwart-wit foto's

van Bakels gehaald. Samen
met de kleurige kunst van

Suykerbuyk is er een con-

trastkleurige expositie ont-

staan. In de bibliotheek is er

een groepstentoonstelling

van 5 kunstenaars die hun

kunstwerken tonen.



Royale eengezinswoning (bouwjaar 1984)

met totaal 4 slaapkamers, grote en fraai

aangelegde achtertuin met zonneterras, ste-

nen schuur en achterom. Woonoppervlakte

ca. 130 m 2
.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT55

OPENHUIZENROUTE
11 NOVEMBER 2006

11 november is de dag... dat u
zonder afspraak langs onze huizen mag!

ZANDVOORT
HOGEWEG 76/4

In kindvriendelijke woonwijk en nabij duinen In het centrum ligt dit uitstekend onderhou Op 50 meter van het strand ligt deze ruime Op rustige lokatie gelegen vrijstaande villa

gel. goed onderhouden halfvrijstaand woon-

huis met voor-, zij- en achtertuin en garage.

Woonkamer met open keuken; 3 slaapka-

mers; zolderkamer met dakkapel.

Vraagprijs € 322.500,- k.k.

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 35

"FËI

den 3-kamer app. op de ie verdieping van

een kleinschalig complex. Eigen inpandige

garageplaats en berging bevinden zich onder

het gebouw. Lift aanwezig. Bwjr. 1993.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

ZANDVOORT
ORANJESTRAAT 6

A

geschakelde tussenwoning met achter-

tuin op het westen. Zeezicht van uit diverse

vertrekken. Totaal 5 slaapkamers. Woon-

oppervlakte ca. 140 m 2
.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

met inpandige garage. Slaapkamer, werk-

kamer; woonkeuken en badkamer op de

begane grond. Woonkamer, slaapkamer met

badkamer en werkkamer op de ie etage.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

ZANDVOORT
BREDERODESTRAAT 231

Royaal, sfeervol en goed onderh. halfvrijst.

woonhuis met een achtertuin van ca. 30 m.

diep. Woonkamer met erker en open haard; 2

slaapkamers (vh 3); royale berging in souter-

rain (ca. 8,5 x6 m.). cv.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

ZANDVOORT
WESTERPARKSTRAAT 10

Op de tweede etage gelegen riant driekamer-

hoekapp. met groot zonneterras op het wes-

ten en inpandige garage. Oppervlakte incl.

terras ca. 162 m 2
. Lift, mechanische ventilatie

en videofooninstallatie aanwezig.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met nieuw aange-

bouwde serre, voor- en achtertuin met ach-

terom. In de tuin bevindt zich het zomerhuis

dat zowel als kantoor- en praktijkruimte

geschikt is. Woonoppervlakte ca. 145 m 2
.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

ZANDVOORT
BURG. NAWIJNLAAN22

Driekamerappartement op de tweede woon-

laag met groot zonneterras annex serre gele-

gen in het luxueuze appartementencomplex

Nieuw Duynen. Voorzien van berging en par-

keerplaats. Totale woonopp. 110 m 2
.

Vraagprijs € 589.000,- k.k.

ZANDVOORT
BOULEVARD PAULUS LOOT 23

Vrijstaand en pittoresk landhuisje. In per-

fecte staat van onderhoud en met behoud

van originele stijl. In 2005 is de woning

geheel prof. ver(nieuw)bouwd. Rondom

tuin, oprit voor ca. 3 auto's en vrijst. stenen

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Op een perc. van 607 m 2
uitst. onderh. vrijst.

villa met oprit voor meerdere auto's, riante en

zonnige achtertuin (28x11 m.) metverwarmd

zwembad, gazon, houten veranda en roy.

zomerhuis met eigen terras.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Aan rustige laan, op ca. 8 min. loopafstand

van het strand, gelegen vrijstaande villa met

oprijpad en garage. Slaapkamer en badka-

mer op de begane grond. Grondopp. 803 m 2
.

4 slaapks. en badkamer op ie etage.

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Vrijstaande villa op toplokatie. In 2003 schit-

terend verbouwd, beschikt onder meer over

een verwarmd buitenzwembad, garage, ver-

warmde oprit, verzorgde tuin met zonneter-

rassen. Totale perceelopp. 570 m 2
.

Vraagprijs € 1.695.000,- k.k.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM

zaterdag 11 november 2006

van 11.00 - 15.00 uur

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 37

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 85

£. 1

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36A

Eli i .iOW A
ZANDVOORT

KAREL DOORMANSTR. 10/6

Op de 2e verd. van een goed onderhouden

complex ligt dit 3 kamerapp. (thans 2) met

vrij uitzicht en zonnig balkon. Voorzien van

twee liften, een eigen afgesloten parkeer-

plaats en separate berging op de beg.grond.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Ruim tweekamerappartement (vh 3 kamers) Ruime bovenwoning in het centrum met Aan de boulevard gelegen 4 kamerapparte-

met balkon op het zuidoosten. Afgesloten

parkeerterrein voor bewoners. Woonkamer

met open keuken; slaapkamer; eetkamer en

badkamer.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

groot zonneterras op het zuiden van ca. 6,6 x

4,4 m. Badkamer met ligbad en 2 slaap-

kamers. Royale berging. Geen Servicekosten.

Woonoppervlakte 80 m 2
.

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

ment op de 3e etage met vrij uitzicht op zee.

Woonopppervlakte ca. 90 m 2
. Balkon op het

zuidwesten. Kunststof kozijnen met dubbel

glas. Open haard.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

ZANDVOORT
SCHUITENGAT 27

ZANDVOORT
DRJ.G. MEZGERSTR.119

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 65

.. I

ti- kËBlltS

ZANDVOORT
POTGIETERSTRAAT 32

P^
In Residenced'Orange gelegen 2 kamerappar- Nabij strand, centrum en station ligt op de 2e In de directe nabijheid van het strand gelegen In heerlijkeen kindvriendelijke buurt gel. en zo

tement met zeezicht. Gelegen op de 2e etage

met groot balkon op het zuiden. Woonopper-

vlakte 7om 2
. Eventueel garage ter overname

ad.€ 25.000,- k.k.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTR.36ZW.
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Rustig gelegen, doch midden in het centrum

bevindt zich deze zeer ruime en compleet

verbouwde benedenwoning met 3 slaap-

kamers, riante woonkamer, luxe woonkeuken

en zonnig terras op de ie etage.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

etage dit moderne en zonnige 3 kamerapp.

met balkon op het zuidoosten. Goede

parkeergelegenheid door parkeervignetten.

Verzorgd appartement om zo te betrekken.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

modern en compleet verbouwd 3 kamerapp.

op de 2e etage. Luxe badkamer met Whirl-

pool en moderne keuken met inbouw-

apparatuur. Balkon op het zuidoosten.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

te betrekken ééngezinswoning nabij station,

duinen en strand. De woning is recent ver-

bouwd en v.v. onder meer nieuwe badkamer,

nieuw stucwerk e.d. Woonopp. ca. 110 m 2
.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Net compleet gerenoveerde, zeer lichte boven-

woning met 5 kmrs een grote zolder verdeeld

over 3 verd.. Altijd zon, zowel een balkon op

het oosten als op het westen. Centrum en zee

op 5 min. loopafst. Woonopp. 135 m 2
.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Op ca. 50 m. van het strand gesitueerde,

uitstekend onderhouden eengezinswoning

met voor- en achtertuin. Woonkamer; open

keuken met inb.app.; 2 royale slaapkamers;

zolderkamer met dakkapel. Bwjr. 1988.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden halfvrijstaand woon-

huis met verrassende ruimtelijke indeling,

o.a. 3 slaapkamers, moderne badkamer en

open keuken, voortuin en verzorgde achter-

tuin op het zuiden met achterom.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Van

Schaik
Makelaar O.G.

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM



Luxe appartementen complex in het centrum van Zandvoort

OP DEN HOOGEN WEG

Algemeen
• vloertegels met vloerverwarming door het hele

appartement (m.u.v. slaapkamers)

• luxe keuken met apparatuur

• volledig ingerichte badkamer

• video deursysteem

• ruime berging in de parkeerkelder

• parkeerplaatsen in de veilige parkeerkelder

beschikbaar ad €25.000
• OPLEVERING voorjaar 2007

Nu nog 1 appartement te koop:

Apt.F op de derde woonlaag
• 2 slaapkamers

• ruime badkamer

• toilet

• royale living 32 m2 met

open keuken

• balkon 4 m2 met uitzicht

over oude dorp

• totale oppervlakte 87 m2

Prijs VON€ 245.000

Voor verkoop en informatie:

Van Schaik Makelaar Og
Hogeweg 56A
2042 GJ Zandvoort

tel 023 571 2944

Milieu-meedenkavond voor Zandvoorters
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Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Garage

te huur

aan de

Van Galenstraat

€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g.

H.W.Coster:

Tel.: 0294-412942

Rommelmarkt
a.s. Zondag

12 nov.

Auto Strijder

Burg. v. Alphenstr.

10 tot 16 uur

Gratis entree

Gratis parkeren

Gedipl. pedicure

komt bij u thuis!

€20 per behandeling

Thuis Pedicure

Zandvoort.

Tel. 06-48791471.

Lid van

Provo et

ZANDKORRELS INVULBON

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

1

2

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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u N TE VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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AA Zandvoort:

elke donderdag-

avond bijeenkomst,

aanvang 20.00

uur tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat

20,1e etage).

Voor informatie,

bel: 06-42053349

Let op!

Faillissement:

dames, heren en kinder

spijkerbroeken.

Alle maten en model-

len, 3 voor €25. Vr/za/zo

12-17 uur- Duinstraat

14 (tegenover brand-

weerkazerne)

Te koop:

Moderne eettafel

90x160.

Kleur warm wit.

Vraagpr. €115.

Tel. 06-40756694

Aangeboden:

Ruim vrijstaand

huurhuis te Wassenaar,

zonnig gelegen.

Gevraagd:

Huurwoning in centrum

Zandvoort,

evt. bovenwoning.

Richtprijs huur

ca.€ 500.

Inl: 070-5111473

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Met
ZandvoortPas
50% korting

opeen
zandkorrel

Op maandag 13 november vindt in het gemeentehuis van

Zandvoort een milieu-interactieavond plaats. Op deze avond

wil de gemeente samen met inwoners van Zandvoort praten

over verschillende onderwerpen op milieugebied. Het gaat

dan om onderwerpen die inwoners van belang achten voor de

komende vier jaar. Voorafgaand aan de discussie kunnen geïn-

teresseerden een milieumarkt bezoeken. Iedereen is welkom

vanaf 18.30 uur.

ledere vier jaar stelt de

gemeente Zandvoort een

Milieubeleidsplan op. Hierin

zet zij uiteen welke doelstel-

lingen zij in deze periode op

milieugebied wil realiseren.

Een plan dat niet alleen ge-

dragen moet worden door

bestuursleden, maar nat uur-

lijk ook door de inwoners

van Zandvoort. Daarom is

het belangrijk dat iedereen

meedenkt over de komende
vier jaar. Met de uitkomsten

van de discussie op 13 no-

vember hoopt de gemeente

een passend plan op te kun-

nen stellen.

Discussie

Om 19.55 leidt wethouder

de heer Tates de discussie in.

Hierna krijgen de inwoners

een korte presentatie over het

doel van de avond en over de

reeds geselecteerde thema's

door de gemeente. Via de dis-

cussie die hieruit voortvloeit,

worden de overige thema's

geselecteerd. De gehele avond

loopt door tot circa 22.30 uur.

Voorafgaand aan de discussie,

van 18.30 tot 19.55 uur> vindt

een milieumarkt plaats. Deze

markt is voor iedereen toegan-

kelijk. Zowel de milieumarkt

als de discussieavond vinden

plaats in het gemeentehuis

van Zandvoort, Swaluëstraat 2.

Van akker tot bakker

Officiële opening Bakkerij van Vessem &
Ie Patichou tijdens week van het brood

Van 30 oktober tot en met 4 november vierde Nederland de

week van het brood. Een perfecte aanleiding dus voor Bakkerij

van Vessem & Le Patichou om de opening van hun nieuwe vesti-

gingaan het Raadhuisplein te vieren. Met echt molenbrood,een

voor deze gelegenheid speciaal uitgebrachte Molenkrant en de

opening van hun workshopbakkerij, mag Zandvoort trots zijn.

Waar vroeger Bakkerij Paap

zat zit nu inmiddels Bakkerij

van Vessem, Le Patichou. Om
zich van andere bakkerijen

te onderscheiden heeft het

bedrijf een concept bedacht;

workshop broodbakken.

Voor zowel kinderen als vol-

wassenen de perfecte manier

om te zien dat brood niet zo-

maar een product is. Bakkers

Pieter van der Spek en Jos

Huijbregts vertellen vol pas-

sie over het proces van akker

tot bakker. "Brood is bijzonder

en dat willen we graag over-

brengen op onze klanten. We
laten de deelnemers het deeg

kneden, laten voelen hoe het

deeg langzaam van iets stugs

naar een mooi elastisch deeg

gekneed wordt. Het is toch

mooi hoe een product zo tot

leven komt in je handen", ver-

telt Huijbrechts enthousiast.

Het molenbrood dat tijdens

de week van het brood cen-

traal staat wordt gemaakt

van meel dat nog echt in een

windmolen wordt gema-

len. Molenaar Jos Kors van

windmolen 'de Zandhaas' in

Santpoort levert steevast het

volkorenmeel. "Wij kennen de

boer waar de tarwe wordt ver-

bouwd, controleren het maal-

proces in de windmolen en

maken er zelf de broden van.

Kortom, van akker tot bakker

komt geheel tot zijn recht",

vertelt Huijbregts, terwijl hij

samen met wat de deelne-

mers van de workshop geniet

van versgebakken brood.

Voor Van Vessem & Le

Patichou breken erspannende

tijden aan. De bakkerij is ge-

nomineerd voor Bakkerij van

het jaar 2007 De eerste ronde

is goed doorstaan, inmiddels

zitten zij in de halve finale. "De

Finale is in januari 2007 We
horen nu al tot de beste drie

bakkerijen van Nederland en

dat vind ik sowieso al een hele

prestatie", aldus Huijbregts.

Kies uw Zandvoorter
van het jaar 2006!

Geef uw kandidaat op via

juTy@zandvooTtsecourant.nl
of vul de bon in op pagina n

Weekend

t>V<

WEERBERICHT
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Zandvoort
en omgeving

Waar is de dynamiek?

We kennen waarschijnlijk het ludieke en bijna genante

televisiefragment van enkele weken terug, waarin een ge-

agiteerde premier Balkenende behoorlijk uit z'n rol valt. Hij

roemde daarin de VOC-mentaliteit van weleer en had het

ook over (de zo gewenste) dynamiek...toch!?

Juist dat dynamische lijkt

ook steeds meer te ontbre-

ken in het Hollandse weer

de afgelopen jaren en zelfs

de voorbije decennia! Het is

veelal gezapigheid troef en

ook deze week is hier weer

een schoolvoorbeeld van. Feit

is dat het sinds de ja ren tach-

tig rustiger is geworden in de

atmosfeer. Als belangrijke re-

den voor de afnemen de dyna-

miekvan ons weer wordt het

veranderende luchtdrukpa-

troon aangevoerd. Het blijkt

dat Europese drukgebieden

vaker een grotere actiera-

dius (bestrijken een groter

gebied) aan de dag leggen,

waardoor de drukverschillen

met de afstand kleiner wor-

den en derhalve een kalmer

windbeeld ontstaat door de

bank genomen.

Zandvoort beleeft een nogal

saaie weerweek met gisteren

later op de dag alweer een

naargeestige 'regenvlaag',

zonder dat er nu echt veel

naar beneden kwam. Ook de

wind, vandaag alweer noord-

west, deed van zich spreken,

zeker op de boulevard nabij

Bouwes. In de buurt van dit

soort hoge gebouwen krijgt

de wind altijd van die ver-

raderlijke en onverwachte

vlagen.

Do. Vr.

Ook de komende etmalen zal

het licht wisselvallig blijven

(zaterdag!) met zo nu en dan

enkele leuke momenten tus-

sendoor, waarbij de zon het

nog even probeert. Al met al

best te pruimen weer, tussen

de wat mindere momenten
in, voor de 'gebruiker' in het

zuiden van Kennemerland.

Dagtemperaturen van nog

altijd 13 graden zijn natuur-

lijk luxe kwikstanden en die

extra deken hoeft er ook

nog niet op 's nachts met

soms bijna 10 graden. Toch

is de zogenaamde amplitude

(verschil hoogste en laagste

temperatuur binnen 24 uur)

zo nu en dan wat groter, als

het gedurende de kleine uur-

tjes wat sterker af koelt.

Weinig hoop voor de lief-

hebbers van winterse koude

evenwel, want er is voorlopig

geen zicht op een duidelijke

omslag naar vorst en sneeuw.

Er is zelfs een gerede kans

dat ook deze slachtmaand

weer te warm de boeken in

zal gaan. Het Biltse KNMI be-

vestigt dit ookal min of meer.

Een veel te warme Noordzee

voor de deur zal hier niet in

de laatste plaats debet aan

zijn.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12-13 11-12

Min 9 5-6

Neerslag 30% 20%

Wind wnw. 4-5(6) zzw. 3-5 wzw. 4 zw. 3-4

12-13 13

7 8-9

60% 35%



WTC "The World Saw Evil That Day.

Two Men Saw Something Else"

11 september 2001 was

een uitzonderlijk war-

me dag in New York.

Will Jimeno, agent bij

de Havendienstpolitie,

kwam bijna in de verlei-

ding om een vrije dag te

nemen om te gaan boog-

schieten, maar uitein-

delijk besloot hij toch te

gaan werken. Brigadier

John McLoughlin, een

gerespecteerd oudge-

diende van de haven-

dienst-politie, was al

uren op. Hij had elke

dag anderhalf uur nodig

om in de stad te komen.

Samen met hun colle-

ga's trokken ze het cen-

trum van Manhattan in,

zoals ze elke dag deden.

Alleen was dit geen ge-

wone dag.

Een eersten ui pverlenings-

team van de Haven-

dienstpolitie reed van

het centrum van Man-

hattan naar het World

Trade Center. Vijf

mannen, waaronder

McLoughlin en Jimenc

gingen de gebouwen

binnen en kwamen vast

te zitten toen de torens

instortten, maar op

wonderbaarlijke wijze

overleefden de twee

mannen het. Ze raakten

zeven meter diep in het

puin beklemd onder pla-

ten beton en verwron-

gen metaal. Ze konden

elkaar niet zien, maar ze

konden wel horen dat

de ander nog leefde. De

daaropvolgende twaalf

uur hielden McLoughlin

en Jimeno elkaar in le-

ven. Ze praatten over

rtO',& H\Ot tE-ITSI

hun gezinnen, het leven

bij de politie, over hoop

en teleurstellingen.

De film volgt ook hun

vrouwen, die door deze

hel gingen zonder be-

richten van of informatie

over hun beminden.

ZEEVIEHANDELN.WAASDORPB
V 15 HAh DEL J. J. WAASOOftP

v
www.wa cisdo rp,n I

Holde 27-33 UmuidHi-HcNen.H 0255-5127% <7 dogen per week gecttsndl-

Vfergtaiewq 9, HoanWNwrclU 023-5491 550 (vnjrJopm ïdtetfegt gw^nd)

www.woosdwDJilfafo@vmKdwp.nl 1956- 20Q6

NU PELLEN! M#ff RODE NOORSE ZAIM
Grofe verse W*0flïfl ycpC MOTEN
PELGARNALEN AfTIF

KiIoó,9S MV-IIC

2 kilo € 1 2,50 KIL<> nu €8,75

(Se-HOÜN)

2KILO€25#
-

Lekker bakken!

afjJirt^vefrinajvqnideje,ocfKefrfentfe:,5tfpe&cicffeft

SPEKBOKKING + SMEDING MAKREEL
Samen voor €2,95

PARTY GAMBA'S Super actie! VANDEAFSIAG WWAUmti
KILQZAK€12

f
50 hangar-let H„A ,e

flfajriafikfi

cvcMnc 2 KILO OKILUtV Pi* STUK €2,-

ST^pZnG V?2R GRATIS 5VOOR
l/2KILü€8,50 €lOr- schoongemaakt €9#5u

Qnbepertktf WIE BREEKT H ET RECORD GELDIG VAN MAANDAG
VAN 15 TONGETJES?? T/M VRIJDAG!

fl
voor €7 3,50 ook voor

Ö§gÏÏ£S Q&QJ per persoon grote groepen.

JUBILEUM-MENU I

Hollandse gamalencDcklci

Gebakken leelong ( +350 g r.)

+ i js of koffie toe

per persoon €1 5jQQ

Ge

LARRflNGEMENT
Zeeuwse mosselen

2 personen incl. fles witte wijn

en samen

mt* VTpamse Frrfes of

stokbrood en krvidenboïer

NU €29,50

JUBILEUM-MENU II

Langoustine soep

Gebakken AJaskci zolmfilei

+ Ösc( koffie loe

per persoon €1 J/OU

Filmprogramma
09 t/m 15 november

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:

Genomineerden Uitgelicht

Er zijn tweeëntwintig mensen genomineerd voor de

titel Zandvoorter van het Jaar. U kunt kiezen. Wie ver-

dient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken,

vertel ik vanaf deze week wat meer over de genomineer-

den. Wie zijn zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

door Stephanie Vork

Marianne Rebel gosr « > «>-o-^-

ST

De aftrap is aan Marianne

Rebel, 56 jaar oud, genomi-

neerd in de categorie 'Kunst

en Cultuur'. Ze is getrouwd,

heeft vier kinderen en ver-

dient haar geld met het

verkopen van kunst. Rebel is

Gerard Loos

Inde categorie 'S port' is onder

andere zeezeiler Gerard Loos

genomineerd. Loos woont al

zijn hele leven in Zandvoort.

Hij is bezig met het reilen en

zeilen van grote catamarans

en met het klaarmaken van

boten voor races. Naast de

botenbusiness doet Gerard

zelf ook nog steeds mee aan

wedstrijden, voornamelijk in

het buitenland. "Over twee

weken gaan we naar Dubai.

Ik heb in al die jaren de hele

wereld gezien." Loos is jaren

geleden al eens Zandvoorter

van het Jaar geweest toen hij

wereldkampioen was gewor-

den in Dubai.

kunstenares in hart en nie-

ren en zij wil het liefst dat

alle kinderen en ouderen in

Zandvoort haar passie delen.

Ze heeft bijvoorbeeld kunst

een nieuw leven ingeblazen

op de Zandvoortse basis-

Op de vraag

wie Gerard Loos

zelf zou kiezen

als Zandvoorter

van het Jaar,

weet hij niet zo

snel antwoord

te geven, maar

toch komt er

een naam naar

voren. "Jan

Lammers en

ik zijn de twee

oudste rotten

van Zandvoort.

We zijn twee

sporters die

internationaal

bekend zijn."

scholen. "Mijn allergrootste

doel is de 'Kinderkunstlijn',

daarbij kunnen alle kinderen

in Zandvoort hun kunst ten-

toonstellen. Soms weten kin-

deren van nu niet eens meer

waar melk vandaan komt,

laat staan dat ze weten hoe

je grijs maakt met verf."

Verder schildert Marianne

met geestelijk gehandicap-

ten in Nieuw Unicum en met

ouderen in het Huis in de

Duinen. "Ik vind het belang-

rijk dat mensen vrijetijdsbe-

steding hebben. Ik probeer

oudere mensen aan te spo-

ren om een leuke middag te

hebben." Daarnaast heeft

Marianne dit jaar voor de

'Zandvoortse zomervlaggen'

gezorgd, "om Zandvoort fleu-

riger en kleuriger te maken."

Wie zou Marianne Rebel

zelf kiezen als Zandvoorter

van het Jaar? "Ik ken haar

niet, maar ik zou kiezen voor

Marjon Schouten (jonge

actieve vrijwilligster bij het

Rode Kruis, red.). Vrijwilligers

zouden een dikke pluim moe-

ten krijgen.

*
Bestel u uw

ZandvoortPas
voor 2007
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Koppensneller Jaap Mulder

in Circus Zandvoort

Zondag 12 november is Jaap

Mulder met 'Velkommen til

aars' in Zandvoort. Mulder

heeft een grote bek. Over al-

les. Hij wil verwarren én ver-

maken. Hij is bot en poëtisch.

Hij is altijd geëngageerd, ob-

servator van de maatschap-

pij, cynicus, cultuurpessimist.

'Velkommen til aars' is zijn

elfde show alweer. Het gaat

over een verwarde man op

reis. Alles draait om de waan
van het bestaan, de hunke-

ring naar liefde, om de kalme-

rende werking van de Deense

taal. En om orgels. Draaiorgels.

Net als al zijn eerdere voor-

stellingen is deze voorstelling

ook weer hilarisch, absurd én

bloedserieus. Veel meer dan

alleen cabaret.

Wat een bekend gezicht...

Bij het zien van het gezicht

van Jaap Mulder kan zeker

herkenning optreden. Buiten

het feit dat Mulder al jaren

een gewaardeerd cabaretier

is, is hij sinds dit seizoen ook

vast panellid in het program-

me Koppensnellers van Jack

Spijkerman. Hier geven Jack

en zijn team wekelijks een hi-

larische kijk op de wereld om
ons heen.

Kaartverkoop

Er is nog een aantal kaarten

beschikbaar voor Jaap Mulder.

De voorstelling is op zondag

12 november, aanvang 20.15

uur. Prijs €12.

Voor informatie over de kaart-

verkoop kunt u terecht bij

Circus Zandvoort, 571 8686.

Wie op de hoogte ge-

houden wil worden van ko-

mende Stand-Up Comedy
en Cabaretprogramma's van

Kunst Circus Zandvoort kan

naam en emailadres opge-

ven bij de balie van Circus

Zandvoort, Gasthuisplein 5 te

Zandvoort. tel. 023-571 86 86

of zich opgeven via website

www.circuszandvoort.nl

Verkiezing

Zandvoorter van het Jaar
Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voorde Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Naam van de inzender:.

Adres/Postcode:.

Handtekening

&*

Deze bon kunt u sturen naar:

Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort
BCtHIlVOOBTSn
imru,nT

£>
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Donderdag 9 nov. t/m woensdag 15 nov.

huiscemaakte erwtensoep

Liter €3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vnhnnbsT
AJbmtKKvZtedHQortPai-hcudbn.

Qi«t* Krocht Z1 -crza-sii25S0
nmfuiMrijzonvaart nJ

'^to erkoop.nl 5£

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

1
n "\i.i 1

By 10 fceer

een diner,

f ^Ti 1
^- MU1111111B

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

4^Q^^ Pashouders.

IMMIIIIMMM1
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis' m hi*

Haltestraat 46 Tel: 57
www.laurelenharc

Koene Clearing Servies

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!

Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

feleetttctt aait zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen

ook op Fleurop bestellingen, jpb

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ow 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duide-

lijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

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.

FOTO MENHO GORTER
AmMH *-, polxH ktafix? t w> rui pimwi

Gratis
Een wegwerpcamera <-*.*-*

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Ohm ftrtüflH • Zttürtfei - Tv fiïi J730*04

w w w, te-tam ennoflo rl«r. nl

fit
E r t r a \ r

De Heeren

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

INKOKEN!?!

M0MHU7,
Imi §h$ wijn

Ma - wo - do - en vrijdag

met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Wintercollectie is binnen!

,^$P*G&
10% KORTING OP VERTOON VAN
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Wk il -O^
Haltestraat 45

Zandvoort

023 571 27 05

Öh^u^s'^)

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 tT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

ATROMP
dRQH KKKHT lï UHWBOn

Onze huiswijn CHATEAU CHEVALitKt

Kwaliteit in rood en wit Per fles € 5>9

6 halen - 5 betalen!

Op vertoon van uw zandvoortpas

5 weekfilms
voor €5,-
Niet in combinatie met saldokaart

Geldig tot 30 nov. 2006

wij zijn elke dag open van 15.00-21.00

Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13
2042 L5 Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

. , viitf01 awn ,

,

Take Fïve
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Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

ll.lllAHIU- Ml'E'.ltV

ipeculdelbHi Zinrtanrtr'jL

1! mr, i^ op hx.11^ 5^ konlnq

CiJDpinoibcirca Dg oniccaiofirg

T:(»I44*Ï7 20

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

10% KORTING
OP ALLE COMPUTERBENODIGDHEDEN

(behalve tijdschriften)

• INKTPATRONEN (ORIGINEEL EN EIGEN MERK)
• PRINTPAPIER EN FOTOPAPIER
• Alle TRUST producten zoals:

WEBCAM, SPEAKERSET, MICROFOON,
COMPUTERMUIZEN, USB,KAARTLEZER,HEADSETS ENZ.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

De kerstkaarten zijn er weer !!!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LVV Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

| voo r Za ndvoo rt Pas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00

(ma. en di. gesloten)

De Oude Halt

Vondellaan iB,

tel.023-5716527

Aanbieding voor

ZandvoortPas houders:

Hamburgermenu € 4,95

Lijst van

_.,.({0VöO^ deelnemende

bedrijven

(in alfabetische

volgorde)

G reeven
yAsJ| Makelaardij o.g

10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

Alle 2005 monturen
€15,-

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

FAncY
P14££

Op vertoon van

de ZandvoortPas:

10% korting op"
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voorde

ZandvoortPashouders

10% korting
op alle

woonaccessoires

Grote Krocht 22.

Tel: 023-57 39 005

website: www.ed-onel.nl

Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar- Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr

Trattoria Vacirca catering- 06 144487 2C

Willams Pub -Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaan

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Ha,

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkst

Fancy Place Clothing - Thorbecke

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Hall

SackTime- Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair& Leather wear-Crote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstrc at

Waves Beach & Health Centre - 023 57 l 2 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstra

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocr

Plaids en Pillows - 023 577 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat



„^ovooat Voor alle ZandvoortPashouders de

aanbiedingen van deze week

""' t Maand november op

fi
vertoon van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

', Hoofdgerecht naar

keuze

Raadhuisplein 1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Aanbieding vooi" ZandvoortPashouders:

5% korting op alle lampenkappen
en lampenvoeten

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casmo
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel: 023 - 5714441

yj\f\eaw pannenkoekenhuis

^e ^/Indiende ^-eeiroveir

Bij kinderpannenkoek

:>-> gratis cadeautje

yj, voor pashouders

TM: fOïïJ f7? 87 40

OSNQ VAN W-iDOELKOOP

W FOTOGRAFIE
PfPOflTMES EVnCHEHTEH- POKTHTTIN

20 % koning op portret-

en gezinareponage

f-nuf1 InTntmml'atrujij^ ni

WWW.QYfflFQTOGRAFIï.NL

Eonih&Drf en Zandvoort» r* tip oc-rt

Ujiüikdar* manier In buid
Wi4ii)u*i !! i^ Lt£**Ji luiQ'fa h^^i ^ jk.Ii

Zandvoort Optiek
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ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Wereldservice In Reizen

Cornel*s Sleper? Et ra at A,

Zand^aofc, V. D2J3 5732694
G-c'JL nirl i eim&InBlIa mrl nt'-e-a JLtiri.

dichtbij voor ver weg'
www.reissureaokvsa.nl

G&fe 0Juy,

Voor Zandvoortpashouders

:

10 cent korting op elk drankje!

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel utt!
tvangt u een gratis rekenmachine.

SZlffiïïgXS^~«A»
uitrekenen!

fe^T^NDVOP^f
T\J

El^ANDVOORT

k wtètidir^w 'm uit
1 eïgm'iHmpIflafr.'

2007 J.J.H. Jansen

Voordeliger tut m£&&lmfoföorVPiïfi

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

QQOOOOQ
Boekrecensie
Titel: Het zwaard van Kristal

(vanaf 10 jaar)

Auteur: Cerard Delft

Uitgever: De Vier Windstreken

Isbn 90 5579 7626

Prijs: €13,95

door Nel Kerkman

Het zwaard van kristal

Het verhaal begint al span-

nend en je maakt meteen ken-

nis met de magiër Malkander.

De hoofdpersoon Virroen,

prins van het Kustland, is dan

nog niet echt aanwezig. In het

tweede hoofdstuk krijgt het

verhaal meteen al een verras-

sende wending. Virroen maakt

kennis met lona, een meisje

dat zijn leven redt. Samen met

lona maakt Virroen de span-

nendste avonturen mee. Het

is even wennen aan de mys-

terieuze namen van de diverse

figuren in het boek maarten-

slotte went dat snel. De auteur

geeft een beeldende beschrij-

ving van de diverse fantasie-

volkeren en hun leefgewoon-

tes. Heel duidelijk worden de

steden in de bomen beschre-

ven waar de woudmensen
leven. Zij worden, net zoals

de Tauronen die in het rode

dal wonen, onderdrukt door

Dramon en zijn trawanten de

wolfruiters. Uiteindelijk wordt

de strijd tussen het goede en

het kwade beslecht in de krater

Vulcan. Hoe de zoektocht naar

het zwaard van kristal afloopt?

Dat staat in het laatste hoofd-

stuk van het spannende ver-

haal waarin actie en fantasie

allesbepalend zijn. 'Het zwaard

van Kristal' is een jeugdboek

wat je van het begin tot aan

het einde blijft boeien.

Gerard Delft

De in Zandvoort woonach-

tige schrijver Geard Delft

schreef voorheen korte

herkenbare kleuter-

verhalen zoals; Babet en

Ba bet Retteketet en de succes-

volle serie boeken over 'Haas

en Konijn'. In zijn nieuw ver-

schenen boek 'het zwaard van

Kristal' heeft hij zich gewaagd

aan een spannend verhaal

voor de jeugd in de leeftijd

vanaf 10 jaar. Cerard Delft is

het pseudoniem voor Gerard

van de Laar; hij werd in 1947 in

Amsterdam geboren. Delft is al

vele jaren werkzaam in het ba-

sisonderwijs te Zandvoort en

heeft vele kinderboeken op zijn

naam staan, waaronder ook

een dichtbundel en 4 stukken

die hij voor het jeugdtheater

schreef. In 1994 onderscheidde

de Kinderjury van Rotterdam

één van zijn boeken met de

eerste prijs.

Zandvoortse kunstenares schittert in New York

"Het werk van Marga moet gezien worden." Bij wijze van grap

stuurde haar man een korte E-mail naar een galerie in New

York. Tot ieders verwondering resulteerde dat contact in een

expositie in hartje Manhattan. De Agora Callery in New York,

springplank voor schildertalent.

door Ton Timmermans

De wijk Soho staat bekend als

'de hoofdstad van de kunst'.

Midden in het kloppende hart

van New York ligt de interna-

tionaal georiënteerde 'Agora

Gallery'. Een internationaal

georiënteerde galerie waar

de Zandvoortse kunstenares

Marga Duin nu exposeert.

Sinds 1998 woont en werkt

de kunstenares in Zandvoort.

Marga groeide op in Heemskerk.

Op jonge leeftijd al genoot zij

van de levendige kleurenpracht

op de bollenvelden. Vandaar dat

de beeldspraak van kleuren na-

tuur een terugkerend thema in

haar schilderijen is en sinds kort

ook in haar kunstobjecten. De

nodige bezieling haalt Marga

niet alleen uit de omvangrijke

ruimte van het zeezicht recht

tegenover haar atelier, maar ook

uit haarvele studiereizen naar

Azië en Amerika. Een specifieke

stijl van werken heeft Marga

niet: "Als je tè nadrukkelijk in

een bepaald genre blijft hangen

verworden je creaties zo gauw

tot een banaal kunstje." Aan ge-

woonweg kleurvakken invullen

heeft de kunstenares een hekel.

Ze filosofeert graag over inter-

menselijke relaties; een thema

dat geregeld in haarwerkterug-

keert. Vooral de contacten met

de mensen in Azië omschrijft

Marga als 'ronduit fascinerend'.

Ze voelt zich intens gelukkig in

onafzienbare ruimten zoals de

kunstenares die ervaart op de

steppen van Mongolië. In haar

schilderijen spelen elementen

als kleur, licht, kracht en ook ge-

ometrische lijnen een stellige

hoofd rol. "Als schoolmeisje vond

ik wiskunde best plezierig."

Inmiddels heeft Marga een

uitnodiging binnen voor een

expositie in Italië. "Een bal-

letje kan raar rollen." Met het

weidse uitzicht vanuit haar

Zandvoortse atelier is het niet

verwonderlijk dat de ruimte

van de zee enorme invloed

op de kunstenares heeft. "Die

geeft me veel energie", poneert

Marga, "energie, die me keer op

keerverrast."
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Neva Ensemble duidelijk geliefd

in Zandvoort

Ook dit jaar gaf het Neva Ensemble in Zandvoort een concert.

Voor een zo goed als volle Agathakerk klonken Russische en

Slavische liederen. Met hun optreden van vorige week woens-

dag wisten de Russische zangers zich duidelijk geliefd te maken.

recensie door Ton Timmermans

Het Neva Ensemble maaktvoor

het 14e achtereenvolgende jaar

een tournee door ons land. De

groep uit Sint Petersburg is een

klein koor dat zich toelegt op de

uitvoering van Russische mu-

ziek. Wederom is het volop ge-

nieten van hun hoogstaande

zangkunst en zangtechnieken.

Ingetogen kerkliederen uit de

Slavisch-Byzantijnse traditie

en de gepassioneerd gezongen

volksliederen. Ook de solo's en

duetten uit de opera 's boeien

de toehoorders.

De zanggroep bestaat uit zes

leden plus een pianiste, allen

met een conservatorium op-

leiding. Schijnbaar moeiteloos

vult de sopraan met haar kris-

talheldere klanken de hele kerk.

Tegen de achtergrondtonen

van bariton, bas en tenor weet

de breekbare stem gemakkelijk

overeind te blijven. Door hun

fabelachtig a capella gezongen

composities raken de toehoor-

ders vlotjes in de ban van de

zes zangers. Hoewel weinigen

de teksten begrijpen, maken

de liederen emoties los bij het

publiek. Ondanks de routine

en de grote perfectie van de

zangers en zangeressen valt

op dat met name de dirigent

uiterst geconcentreerd blijft.

Net als de anderen geniet ook

hij zichtbaar van het enthou-

siaste applaus. Kortom, veel

genieten van hartverwarmde

virtuositeit.

Pluspunt zoekt vrijwilligers

Bij verschillende afdelingen van Pluspunt kunnen vrijwilligers

direct aan de slag. U bent van harte uitgenodigd het een dag of

wat eens te komen proberen.

Bij verschillende afdelingen

van Pluspunt kunnen vrijwilli-

gers direct aan de slag. U bent

van harte uitgenodigd het een

dag of wat eens te komen pro-

beren.

Opdit moment zijn de volgen-

de'vacatures'open:

- Bezorgers Tafeltje Dekje:

Maaltijden brengen bij onze

klanten (eens per twee we-

ken een uur). Eigen vervoer is

noodzakelijk.

- Mokum in Zandvoort:

Eén vrijdagmiddag per

maand helpen bij de orga-

nisatie van dit Amsterdams

meezingfeest.

- Bardienst:

Bezoekers ontvangen en

drankjes inschenken in

Pluspunt Noord op maan-

dag-, zaterdag- en/of zon-

dag avond tussen 19.00 uur

en 22.30 uur. Gezelligheid en

gastvrijheid staan centraal.

- Boodschappen doen:

Éénmaal per week bood-

schappen meenemen voor

iemand die dat zelf niet meer

kan. Diverse dagen mogelijk.

- Meldpunt medewerker:

Op een of meerdere dag-

delen het telefonische aan-

spreekpuntvoor klanten, als-

mede lichte administratieve

werkzaamheden.

- Bezoeken/of wandeling

Je zorgt ervoor dat iemand

het huis eens uitkomt.

Wandelen met de rolstoel,

een bezoekje aan het cen-

trum of de markt.

Verder is Pluspunt erg blij met

incidentele vrijwillige inzet.

U wordt dan gebeld met een

vraag en maakt zelf de afspraak

met de klant, op basis van uw
eigen agenda en tijd.

Momenteel worden gezocht:

Tuinvrijwilligers, klusjesman-

nen/vrouwen, administratieve

ondersteuners en ondersteu-

ners dagelijkse activiteiten

zoals het begeleiden bij bood-

schappen doen, aangaan van

sociale contacten etc.

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met:

Nathalie Lindeboom, coördina-

tor vrijwilligerswerk (5717373),

Mariskavan Huissteden,

consulente Wonen Plus

(5717220) of mail naar:

info@pluspuntzandvoort.nl



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

is een multifunctioneel jaarrond

horecabedrijf op het strand in Zandvoort

met drie zalen en een groot terras.

Naast een regulier strandbedrijf voeren wij een

Frans en internationaal georiënteerde keuken

en bieden wij ruimte voor vergaderingen,

seminars, presentaties, huwelijks party's e.d.

TER VERSTERKING VAN DE BEDIENING ZOEKEN WIJ

PARTTIME
MEDEWERKERS BEDIENING
met aantoonbare ervaring (leeftijd vanaf 1 8 jaar)

SALARIËRING CONFORM DE HORECA CAO

U kunt uw sollicitatie richten aan:

Take Five aan Zee b.v.

T.a.v. de heer Chris Kuin

Postbus 398

2040 AJ Zandvoort

Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor informatie bediening:

Jan Stoeltie 023-5716119

n's Visservice
tfETj»DiT£J naB Al UW YISiOtOXILl ï* JWflMUTHTFA

£)
[> 1t*-*lddfiMl vlijn h4«r* 4TOT"

kribt u un rn twvlr-lliiigrii.

jMklnwhlIrfi, ïiisp-'i ijfclrllrn

iluli Crourmrlu hnd-h, IUji. 4/

V nrril on» op do bouimsd mbq IMnd Casrw
«> op Kat sLtvh) fiuklj v*n Zandvoort

WtH3-5T»»5 ' 06-1 Z2Q4S45

opom wntsria

waw bouoaW||FBWtuafvlce jiI

Prijsvraag 77 /

bij Boudewijn's Visservice

Wat is een Labberdaan?
Degene die het best omschreven antwoord geeft,T*T»«

wordt beloond met een heerlijke verrassing. f"

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 30 november 2006 naar

Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CKte Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummerte vermelden!

taf* aam-slee

Helnekcris

Café Oomstee

ledere dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

£Ki.ppet/tap
OOK VOOR I EESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

&&/?>

-v

Ons knusse Restaurant is ook weer
dagelijks geopend van 17.00- tot 22.00 uur

Zaterdag 11 november
tussen 17.00 en 19.00 uur

bent u allen van harte welkom
om op onze officiële start

te proosten!

Directie en medewerkers

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE

. ffllüAVF

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Zh

Zandvoortse Courant • nummer 45 • 9 november 2006

Algemene Beschouwingen

ËS
VVD-voorman Fred Paap begon

zijn algemene Beschouwingen

met een terugblik op de ge-

meenteraadsverkiezingen

van maart jongsleden. Paap:

"Duidelijk zichtbaar sinds deze

verkiezing is het oppakken van

ondermeer het Louis Davids

Carré en de Middenboulevard.

De beslissing om daadwer-

kelijk een parkeerkelder te

bouwen en nog dit jaar een

ontwerp bestemmingsplan

Middenboulevard te realiseren

zijn grote stappen op de juiste

weg."

Paap heeft gemengde ge-

voelens over de overdracht

van de Zandvoortse afdeling

Belast in gen: "Gemeenschap-

pelijke regelingen zijn naaronze

mening niet de meest gewens-

te oplossing als het gaat om ef-

ficiencyverbetering en het ver-

beteren van de service naar de

burger. Eerder een verzwakking

dan een versterking."

Paap heeft zorgen over de

WMO:"HetWMO-beleid iserop

gericht iedereen mee te laten

doen. De één als zorgvrager, de

ander als degene die zorg geeft.

Wij willen aandringen op een

uitvoering die vooral aan de hu-

mane kant voldoende aandacht

geeft. Dat is gewoon een stukje

burgerplicht."

Paap rond af: "Voor het eerst

ontbreekt wegens ziekte de

burgemeester. Wij wensen hem

een voorspoedig herstel. Met

zijn plaatsvervangster ervaren

wij een frisse nieuwe kijk op

leidinggeven en ook een andere

blik op bestuurlijke zaken."

OPZI
Volgens Carl Simons (OPZ)

brengt de invoering van de

WMO niet alleen financiële zor-

gen met zich mee. OPZ maakt

zich vooral zorgen over de ge-

volgen van de openbare aanbe-

steding van zorg. OPZ wil er alles

aan doen wat op gemeentelijk

niveau mogelijk is om de ieders

belangen veilig te stellen.

"Het huidige parkeerbeleid is

een zaak, die nog veel erger-

nis bezorgt. Het OPZ is blij dat

het college recent heeft aan-

gegeven dat de Nota Integrale

Parkeervisie Zandvoort zal

verschijnen en behandeld zal

worden in de raadsvergade-

ring van 30 januari 2007", al-

dus Simons.

Voorbereidingen worden

getroffen voor de ontwik-

keling van het Louis Davids

Carré en van de polen

van de Middenboulevard.

Grootschalige projecten, die

een flinke aanspraak maken

op de capaciteit van de organi-

satie. OPZ vertrouwt erop, dat

de voorliggende plannen niet

te ambitieus zullen blijken te

zijn.

"Ik wil namens OPZ nog wel

concluderen, dat het college

er in is geslaagd om ons goede

begrotingsvoorstellen te doen.

Immers, de voorliggende con-

ceptbegroting is reëel sluitend

en voorzien van een positief

meerjaren perspectief. Het is

heel belangrijk daarbij op te

merken dat ook de belasting-

voorstellen binnen de perken

blijven", sluit Simons af.

PvdA
PvdA-fractievoorzitter Pim

Kuijken vindt dat de voorlig-

gende, sluitende begroting po-

sitieve vooruitzichten voor de

komende jaren heeft. "Aan de

hand van het Raads program ma
en het Collegeplan heeft dit

college een eerste invulling ge-

geven aan noodzakelijke ver-

beteringen. Ik verwijs daarbij

naarde diverse programmaon-

derdelen waarin nieuw beleid

is opgenomen. Wij achten de

gemaakte keuzes weloverwo-

gen en evenwichtig en onder-

steunen die ten volle", aldus

Kuijken.

Wel wil de PvdA voor een aan-

tal zaken en voor sommige

onderdelen extra aandacht en

wellicht begrotingsaanpassin-

gen. In verband met regionale

samenwerking had de PvdA

nog een aantal opmerkingen.

Zij verwachten op korte ter-

mijn een collegenota hierover.

De PvdA gaat niet akkoord met

de door haar eigen wethouder

Gert Toonen voorgestelde af-

schaffing van de strandstoel-

belasting. Toonen heeft altijd

gezegd dat die afschaffing

er wel zou moeten komen.

Kuijken heeft grote zorgen

over de WMO: "Het college en

de ambtelijke afdelingen staan

voor een geweldige krachts-

inspanning om de WMO in te

voeren. Het blijkt nu al bij de

aanbesteding van de huishou-

delijke zorg die gepaard gaat

met problemen."

Het CDA afdeling Zandvoort

zal, bij monde van fractievoor-

zitter Gert-Jan B I u ijs, de ko-

mende vier jaar constructief

meewerken aan het welzijn

en de toekomst van Zandvoort

en haar inwoners. Weliswaar

is het CDA oppositiepartij ge-

worden maar ook daarin vindt

B I u ijs veel mogelijkheden om
op het beleid in Zandvoort

invloed te hebben. Zo wil hij

meer geld voor speelvoorzie-

ningen, jeugdbeleid, cultuur-

beleid en kunsteducatie op

scholen, extra strand rolstoe-

len, peuterspeelzaalwerk en

extra subsidies. Bluijs reed ook

weer het stokpaardje van het

CDA: de wijkgerichte aanpak.

"Er dienen voor wijkbeheer en

ontwikkeling daarvan budget-

ten vrijgemaakt te worden, dit

zal een positief effect hebben

op ons imago, waardoor het

mes aan twee kanten snijdt",

aldus Bluijs.

Het CDA is van mening dat

Classic Concerts in de komen-

dejaren gesteund moet blijven

worden en zal een voorstel in

die richting doen. Waar het

CDA over struikelt is de verho-

gingvan 1,5% van de On roerend

Zaak Belasting (OZB). Bluijs

vindt voldoende armslag in de

begroting om dit voorstel van

tafel te vegen.

wil voortborduren op wat Joke

Draijer noemt het 'recht door

zee gaan', het open en duidelijk

zijn zonder omweg, zoals haar

partij al sinds jaar en dag doet.

"Juridisering van situaties heeft

al heel veel geld gekost, terwijl

dit vaak voorkomen had kun-

nen worden door goede, open

en eerlijke communicatie",

geeft zij aan.

"Zandvoort ontleent zijn

grootsheid aan toerisme.

Ondanks dat, is prettig kun-

nen leven in Zandvoort zeer

belangrijk. Overlast beperken

en afspraken handhaven zal

nodig zijn. Ook van de bewo-

ners wordt begrip gevraagd;

juist voor dit toerisme. In zijn

algemeenheid is het GBZ voor

dubbel of driedubbel grondge-

bruik. Juist door de beperkte

mogelijkheden die Zandvoort

heeft om uit te breiden, is dit

van het grootste belang", vindt

Draijer.

Op het gebied van veiligheid is

de mening van GBZ duidelijk.

Handhaving in brede zin, maar

ook op het gebied van alcohol-

misbruik en drugsgebruik door

jongeren blijft een punt van

zorg. GBZ wenst een gemeen-

telijkevoortrekkersrol om meer

mogelijkheden tot handhaven

te creëren en overlast beperkt

te houden.

SP
SP-raadslid Willem Paap begon

met de mededeling dat hij zijn

haar gemillimeterd had. Dat

had hij zelf gedaan en daarmee

spaarde hij €20 uit. Hij gebruik-

te dit voorbeeld om naar zijn

eerste puntte gaan: de minima

hebben het steeds moeilijker

en kunnen nog nauwelijks het

hoofd boven water houden. Hij

vroeg zich af of in de toekomst

nog ruimhartiger met het

kwijtschelden van belasting

door moet worden gegaan.

Paap gaat verder: "Eén januari

is het zover, deWMO wordt dan

van kracht. Ontvangen de men-

sen die nu zorg hebben, ook die

zorg per 1 januari aanstaande?

Het college is in zee gegaan

met kleine zorginstellingen.

Hoe gaat dat straks met het

personeel van de grote en be-

kende zorginstellingen? Hoe zit

het nu eigenlijk met de eigen

bijdragen? Kan het college ga-

randeren dat dezorgbehoeven-

den straks ook die zorg ontvan-

gen waar zij recht op hebben?"

De SP ziet graag dat het par-

keren met een mindervalide

kaart twee uur gratis wordt. In

plaatsen in onze regio wordt

het voorgestelde systeem al ge-

hanteerd. De SP zal binnenkort,

als het parkeerbeleid wordt

behandeld, een motie hierover

indienen.

GROEN
"Het gemeentebestuur heeft

niet alleen voor haar eigen

bevolking, maar bij de buurge-

meentes een zeerslecht imago.

Het is er een zooitje. Bedoeld

wordteen imagovan inefficiënt

bestuur met gebrek aan inte-

griteit. Dit heeft zich in de loop

van lange jaren opgebouwd

en is uiteraard niet te wijten

aan het huidige college Maar

het is wel aan dit college om
sturing te geven aan de verbe-

tering hiervan", opent Cees van

Deursen van GroenLinks zijn

Algemene Beschouwingen.

Er wordt al jaren geld uitgege-

ven aan Middenboulevard en

LDC. Ook het laatste besluit

over de RFV stemt volgens GL

niet hoopvol. Het biedt geen

zekerheid. Een boventrendma-

tige belastingverhoging krijgt

dan ook niet de steun van

GroenLinks. Ook een toeslag

op de OZB voor bedrijven krijgt

niet hun goedkeuring. De doel-

stelling hiervoor is verkeerd. Er

zijn ook bedrijven in Zandvoort

die niets met toerisme van

doen hebben. Deze schaarse

werkgelegenheid moeten

we niet door oneigenlijke be-

lastingen in gevaar brengen.

Werkgelegenheid buiten de

toeristische sector heeft ons

inziens te weinig aandachtvan

het gemeentebestuur.

"Het belangrijkste project op

dit moment is een goede in-

voering van de WMO, dat heeft

voor zover wij kunnen zien de

volle aandacht van het college.

Begin 2007 willen we graag de

invoering evalueren, om zono-

dig de uitvoering bij te kunnen

stellen."

£t



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl

5
| JcF & Hen

Bluijf

ÖoK voor \\w

weeKend

bloemetje!

Hataatnwt 6f ishïkjört ld.= CÜ5-J7 120 éO

Bij "BeautysaCon Sara

kunt u nu ook voor
uw haar terecht

bij kapster

Jos Spierieus

JAcRterweg ia - Zandvoort
Cjeopend: di-do-vrij- en
zaterdag
TeC: 06- 21 95 09 48

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

b-mwksopvi-iiHiiwi jrf^Tfc.

^Ij •ngAiül.utat
firriB

www.autobedrij1zandviDDrt.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbrook-

beveiligfngen met
eigen montagedienst
bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 IQ

Montage volgens Pïalrfie Keurmerk Va lig Wanen

MtHrtxn - fliiirtilli UnkMhn fmmtki*i1* Iondw*T

P. H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

tNrtlratvrrmj.^ wwkj
f«v+- ^inqüML^UilliL
•**-****>4m I «P-i!t>

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

N HUIS Dr. Mezgerstraat 63ü!

SUPERRRR CARACE voor 2 auto's én unieke

woning met zonnige tuin!

Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie '20 jaren

woning met dubbele garage voor 2 auto's! De woning

heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en

is recentelijk vol ledig gerenoveerd. Het woonhuis is in

een uitstekende staat van onderhoud.

• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en

is door de erker extra ruim;

• Openslaande deuren naarde zonnige achtertuin op

Zuid -West;

• Uniek ruime dubbele garage van 55 m 2
v.v.

elektrische deur;

• Perceel: 204 m 2
, woonopp: ca. 125 m 2

.

Zaterdag 11 november
OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!

U bent van harte welkom!
Bijzonder sfeervol én gezellig appartement met

zeezicht op de eerste etage gelegen. De woning heeft

2 slaapkamers, een moderne badkamer en een balkon.

• De schitterende houten vloer zorgt vooreen warme
uitstraling;

• Hardhouten/ kunststof kozijnen met dubbelglas;

• Servicekosten € 126,= per maand, berging in

onderbouw;

• Woonopp: 75 m 2
, bouwjaar 1990.

Vraagprijs: € 267.500,= k.k.

Een appartement aan de boulevard met
een CARACE en een heerlijk terras met
zeezicht!

Direct aan de wandelboulevard ligt dit appartement

mét een garage. Het appartement heeft een ruime

woon- en eetkamer, een halfopen keuken en beschikt

over 2 slaapkamers. Het isfantastisch gelegen "und

am erste Linie".

• Woonoppervlak ca.85m;

• Voorzien van kunststok kozijnen en dubbel glas;

• Servicekosten bedragen € 233,= per maand;

• Het object verdient een facelift.

Mgr EEVEN
- 1 U I 1 •: t

WH^M^rïEuUti Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

WINTERSPORT IN CERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is

sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door

de vele apres ski mogelijkheden.

Gerlos is de spil van de Zillertal Arena, de grootste ski arena in het

Zillertal met 160 kilometer piste, 50 liften, 8 ski- en snowboardscholen,

een kinderparadijs en 200 kilometer langlaufloipen.

Hotel Platzer, een gezellig familie hotel igt midden in het centrum van

Gerlos en dicht bij de liften. Skibus voor de deur. Skiën tot aan het hotel

!

Boekingen: info@hotelplatzer.at

tel. 004352845204
fax 0043 5284 5204 44

ASI'ANiBEUGHTS * ~
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Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

r-u

m

Kijk eens op onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

Pen re/s door rerz/ë

met een rerzi$ö(ve
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Reisverslag deel i van 3
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Sinds februari 1992 had

ik Tehran, de hoofdstad

van Iran, niet meer terug-

gezien. Als 7-jarig meisje

verliet ik samen met mijn

moeder mijn geboorte-

land, niet wetende dat we
alles achter zouden laten:

onze familie en vrienden,

ons appartement, onze

spullen, school en werk.

Ook mijn vader lieten we
achter om hem pas na 7

jaar, in Nederland, terug te

zien. Ik merkte niets van

het verdriet dat mijn moe-
der leed, toen we veertien

jaar geleden op het vlieg-

veld van Tehran afscheid

namen. Ik wist alleen dat

ik voor het eerst in mijn

leven in een vliegtuig zou

gaan vliegen. Samen met

mijn moeder heb ik inmid-

dels vele avonturen beleefd

in drie vluchtelingenkampen,

de Nederlandse taal geleerd,

opnieuw vrienden gemaakt

en (ik kan wel spreken voor

beiden) een carrière ge-

maakt.

Op 23 juli 2006 ging ik na

veertien jaar voor het eerst

weer terug naar Perzië, het

land van Cyrus en Darius,

het land van diversiteit, het

land van mijn voorouders.

Opnieuw zou ik met mijn

moeder een avontuur be-

leven. Een avontuur in Iran,

een land dat de laatste tijd

negatief in het nieuws staat.

Ik had niet meer de onwe-

tendheid van een 7-jarig

kind toen ik wist dat we
weer terug zouden gaan. Ik

wist dat dit niet zomaar een

reis zou zijn. Ik zou dat wat

we veertien jaar geleden

hadden achtergelaten, terug

zien. Helaas herinnerde ik

me maar nog weinig van het

land en van de mensen.

Op de desbetref-

fende dag wa-

ren mijn vader,

moeder en ik *

zenuwachtig toen

we op Schiphol stonden om
(opnieuw) afscheid te nemen.

Wat konden we verwachten?

De vliegreis met Iran Air zou

zo'n vijf uur duren. Mijn moe-
der en ik kregen de slappe

lach toen we elkaar voor het

eerst met een hoofddoek za-

gen. In Iran moet je (of je nu

buitenlands bent of niet) ge-

dekt de straat op! Voor beiden

was het echt even wennen.

Eenmaal aangekomen in

Mehrabad (het vliegveld in

Tehran), stonden tientallen

mensen achter de glazen wan-

den te kijken. We wisten dat

onze familieleden ons zouden

komen ophalen. Zou ik ze her-

kennen? Zouden ze mij her-

kennen? Van hun kant werden

we, na een tijdje trekken en

duwen tussen de vele mensen

die op hun bagage wachtten,

meteen herkend, want iemand

•'

riep vreselijk hard mijn

naam. Ook wij begonnen

steeds meer gezichten te

herkennen. Iedereen huilde,

inclusief mijn moeder en ik.

Terwijl ik huilde wist ik niet

dat ik zo veel familieleden

had. Alleen al zo'n 40 men-

sen waren die avond naar

het vliegveld gekomen om
ons op te halen. En dan te

bedenken dat niet eens

kwart van de familie was

komen opdagen!

Na iedereen begroet en ge-

knuffeld te hebben, liepen

we naar de auto's die ons

naar het huis van mijn oom
zouden brengen. Terwijl we
liepen voelde ik de hitte van

Tehran op me afkomen. Het

was midden in de nacht 35

graden celsius!

Nasim Ahmadi

Volgende week deel twee van dit bijzondere reisverslag

1f*
RAM
21 mrt. -20 apr.

Het ziet er naar uit dat je na deze

week financieel weer lekker in de

lift zult gaan zitten. Maar pas op

dat er niet weer niets overblijft.

Hoewel het je privé voor de wind

kan gaan, moet je op letten datje de

realiteit niet uit het oog verliest!

\£ STIER

\J 21 apr. - 20 mei

Je energie neemt deze week sterk

toe. Vooral op sociaal gebied kan

je situatie verbeteren. Bezoekjes

aan vrienden en familieleden,

feestjes en meer van dat soort

gezelligheid behoren tot de mo-

gelijkheden. Geniet!

TWEELINCEN
^* 21 mei -20 juni

Deze week nemen de zaken een

gunstige wending. Eind deze

week staan je verbeteringen te

wachten in je financiële situatie.

Een lucratieve deal waar je al een

tijdje mee bezig was, kan zijn

vruchten gaan afwerpen.

SKREEET
21 juni - 22 juli

Geven aan en delen met anderen

kan je eigen situatie verbeteren.

Bied aan je naasten te helpen

met de voorbereidingen voor sin-

terklaas, kerst en oud en nieuw.

Besteed vooral aandacht aan kin-

deren in je omgeving.

^fc Weegschaalü 23 sept. - 22 okt.

Meer tijd binnenshuis doorbren-

gen zal je goed doen. Maak het

thuis comfortabel en gezellig

voor deze week. Daarmee scoor

je hoog bij je gezin. Nodig vrien-

den, collega's en familieleden uit

voor deze week.

£1
Leeuw

21 juli -22 aug. HL
Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Niet toegeven aan impulsen; het Je zorgen zullen verdwijnen,

is beter je energie te temperen Met die slapeloze nachten heb

en doelgericht te handelen deze je enorm veel van jezelf gevergd;

week. Je snelle ontvlambaarheid nu is het tijd voor ontspanning,

veroorzaakt niets dan problemen, Volg je gevoelens en intuïtie in

dus houd je vuur op een laag plaats van je leven te structure-

pitje. ren. Relax...

Hk Maagd
'JhT 23 aug. - 22 sept.

Ouders of oudere familieleden

hebbenje aandacht nodig, dus

maak wat tijd voor ze vrij. Maak

dat ene familielid, dat door een

moeilijke tijd heen gaat, eens

blij met een bijzonder cadeau.

Dat zal ookjou goed doen.

<J| Boogschutter

23 nov. - 21 dec .

Liefde is de sleutel tot je geluk.

Besteed tijd aan wie je lief zijn

en laat ze meegenieten van wat

je te bieden hebt. Wat je geeft,

krijg je uiteindelijk ook weer te-

rug. Op je werk zullen de moei-

lijkheden zich van zelf oplossen.

Steenbok

22 dec- 20 jan.

Probeer een evenwicht te vinden

tussen je dromen en de dage-

lijkse realiteit. Je loopbaan kan

enorm verbeteren als je hierin

slaagt. Evalueer zorgvuldig al je

gewaagde plannen alvorens ze in

de praktijk te brengen.

22* Waterman
21 jan. -igfeb.

Je kansen op carrièregebied kun-

nen opbloeien. Er lonken veel

alternatieven, maar je kunt je

beter op je huidige werk concen-

treren en daar je energie in ste-

ken. Dit kan positieve resultaten

opleveren.

v j Vissen

^X 2ofeb. -20 mrt.

Jelaatjedezeweeknietgekma-

ken door je vriend! Al zou je hem

wel een schop onder z'n kont

willen geven. Wees gerust, alleen

deze week zal hij het je moeilijk

maken. Volgende week komt er

weer romance aan!

Column

22 november
Aanstaande 22 november is

het weer zover. Balkenende

2 loopt alweer ten einde. Er

mag een nieuw parlement

gekozen worden. Weet u al op

welke partij u gaat stemmen?

Of Wouter Bos de nieuwe

minister-president moet wor-

den, of toch maar weer Jan

Peter Balkenende? Volgens

de peilingen worden de ver-

kiezingen een tweegevecht

tussen PvdA en CDA. Maar

onderzoek (in Elsevier) wijst

uit dat de helft van de kiezers

nog niet weet op welke partij

te gaan stemmen, en twee-

derde weet niet eens waar de

partijen voor staan. Er is dus

nog veel werk te verrichten

door de partijen. Maar je kan

je als kiezer ook beter oriën-

teren door bijvoorbeeld de

stemwijzertedoen.lkwist het

ook niet. Bos en Balkenende

praten in een taal die ik maar

moeilijk versta. Kiezers wil-

len een duidelijke taal horen,

een taal die iedereen begrijpt.

Wat willen ze nou eigenlijk,

die partijleiders? Maar nu, na

de stemwijzer en een beetje

rondneuzen in de partijpro-

gramma's, weet ik bijna zeker

wat het gaat worden voor mij

op 22 november. De partijen

van de twee B's dus niet.

Zandvoort heeft bij de laatste

twee verkiezingen vrij extreme

uitspattingen gekend. Twee

keer in het nieuws. In 2002

was de partij die normaal

gesproken altijd de meeste

kiezers trekt in Zandvoort, de

VVD, verslagen door de nieu-

we partij LPF. Na Rotterdam

was Zandvoort één van de

weinige gemeenten waarin

deze partij de grootste was,

ondanks het verlies van het

brein achter de partij. Tijdens

de verkiezingen van 2003

was er weer iets bijzonders

gebeurd in onze gemeente.

De Partij voor de Dieren was

erg populair, Zandvoort had

landelijk gezien het groot-

ste percentage kiezers voor

deze partij. Ik ben benieuwd

wat het dit jaar gaat worden.

Zullen de Zandvoortse kiezers

weer in het landelijke nieuws

komen? Laten we in ieder

geval met z'n allen naar de

stembussen gaan en moge

de beste winnen.

Stéphwnve/

éD
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Gemeentelijke publicatie week 4$ - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

31 oktober en de verdere in week 44 door het college

genomen besluiten zijn 7 november vastgesteld.

De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en

op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 16 november vergadert de Commissie Welstand en

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00

uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

13 november - milieuinteractieavond

Wie het milieu een warm hart toedraagt komt op 13

november langs op het Raadhuis om mee te praten.

Een unieke kans om aan te geven wat u de komende

jaren belangrijk vindt op het terrein van milieuzorg en

milieubeleid. De avond wordt gehoudenindehalvan

het raadhuis. U bent welkom vanaf 18.30 uur. De avond

start starten met een milieumarkt, waarop u onder-

meer zeer voordelig een zonneboiler of een zonnepa-

neel kunt aanschaffen. Vanaf 19.55 uur het interactie-

ve gedeelte.

Jongerenenquête

Deze week zijn alle Zandvoortse jongeren die in maart

2006 voor het eerst mochten stemmen voor de

gemeenteraadsverkiezingen, kortweg de nieuwe kie-

zers, met een brief uitgenodigd meetedoenaaneen
onderzoek. Wie meedoet aan de enquête maakt kans

op een verrassing. De gemeente heeft in de aanloop

tot de gemeenteraadsverkiezingen 2006 al een speci-

ale jongerenbijeenkomst georganiseerd. Nu dan de

vervolgenquête die verschillende zaken inzichtelijk

moet maken, waaronder of het beeld wel klopt beeld

dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in de gemeente-

politiek. Met de uitkomsten kan de gemeente wellicht

de relatie met jongeren verbeteren en hen meer betrek-

ken bij politiek-bestuurlijke vraagstukken. Wil je meer

weten, dan kun je contact opnemen met Folkert

Bloem e, tel 5740122 of mail je reactie naar politie ken-

je ugd@ zandvoort.nl

Zet de Rekenkamer Zandvoort aan het werk

U bent van harte uitgenodigd de Rekenkamer

Zandvoort te vertellen wat u graag onderzocht ziet in

2007. De Rekenkamer Zandvoort gaat binnenkort zijn

onderzoeksprogramma 2007 opstellen en inventari-

seert daarvoor nu onderzoeksonderwerpen. Voorzitter

Gerard Johanns nodigt u van harte uit een voorstel te

formuleren voor een onderzoek en in te dienen.

Voorstellen indienen kan tot 16 november.Johanns wil

burgers van Zandvoort betrekken bij het lokale bestuur

en doet u namens de Rekenkamer Zandvoort deze aan-

bieding. Check de website van de gemeente voor de

spelregels. Rubriek: Bestuur> Rekenkamer)

Mandaat aan interim-hoofd afdeling WH
Op 7 november hebben het college van burgemeester

en wethouders respectievelijk de burgemeester,

besloten om aan het per 16 oktober 2006 aangestel-

de interim-hoofd van de afdeling Veiligheid,

Vergunningverlening en Handhaving (met uitzonde-

ring van de brandweer) mandaat te verlenen voor

het nemen van die besluiten welke op grond van het

mandaatstatuut van 25 oktober 2002 aan het hoofd

van de afdeling Leefomgeving en Handhaving zijn

gemandateerd. Het mandaatstatuut 2002 ligt gedu-

rende twee weken na deze publicatie ter inzage bij de

centrale balie van het raadhuis.

20 november - inloopavond project Louis Davidscarré

Op 12 december a.s. zal de gemeenteraad een besluit

nemen over het masterplan Louis Davidscarré. Het

masterplan maakt duidelijk wat de nieuwe kaders zijn

voorde wenselijke ontwikkeling van dit voor Zandvoort

belangrijke gebied. In het masterplan zijn onder ande-

re opgenomen de realisatie van een Brede School, een

semi-openbare parkeergarage en 216 woningen. Veel

aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en de

wijze waarop het plan wordt ingepast in de bestaan-

de omgeving. Op maandag 20 november 2006 orga-

niseert de gemeente hiervoor een inloopavond in het

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraati7te Zandvoort.

Een ieder is wel kom tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op

deze avond zal aan de hand van een maquette en teke-

ningen door de projectgroepleden uitleg worden gege-

ven over het project.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Thorbeckestraat 22, maken aanbouw achterzijde,

ingekomen 31 oktober 2006, 2006-187LV.

- Voltastraat 9, slopen asbesthoudend dak, ingeko-

men 01 november 2006, 2006-188S.

- Lorentzstraat 399 t/m 529, verwijderen asbestpa-

nelen, ingekomen 02 november 2006, 2006-189S.

- Van Lennepweg8 t/m 42, vervangen balkonhekken,

ingekomen 02 november 2006, 2006-190LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstelling

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voorne-

mens om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op

de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

uitbreiden en verbouwen van de woning op het

perceel Parnassialaan 10 te Bentveld

(bouwaanvraagnummer: 2006-173RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 10

november 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de

Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage-

ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn

zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

Gemeente Zandvoort

2,2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek

van uw brief "zienswijze" te vermelden.

Kapvergunningen verleend

- Zeestraat 60, 3 esdoorns, verleend 2 november 2006.

- Koningstraat, 5 populieren en 4 iepen, verleend

9 november 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-

de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te

Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003

RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft

geen schorsende werking. Een schorsende werking

wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In

geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift

dientvergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-

schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Stationsstraat 7, veranderen voorgevel, verzonden

17 oktober 2006, 2006-162LV

- Fahrenheitstraat 52, uitbreiden woning, verzonden

02.november 2006, 2006-137RV.

- Fahrenheitstraat 54, uitbreiden woning, verzonden

02 november 20o6,20o6-i36Rv

- Schelpenplein 11, aanbrengen garagedeur in voor-

gevel, verzonden 02 november 2006, 2006-iooLv.

- Kromboomsveld 28, gedeeltelijk vergroten woning,

verzonden 02 november 2006, 2006-092LV

- Oosterveld 1,3,5, en 7. plaatsen erfafscheiding,

verzonden 02 november 2006, 2006-104LV.

- Patrijzenstraat 2, plaatsen dakkapel, verzonden

02 november 20o6,20o6-o8gLv.

- Vinkenstraat 14, vergroten woning, verzonden

02 november 20o6,20o6-o88Lv.

- Kerkplein 8, plaatsen afvoerkanaal, verzonden

02 november 20o6,20o6-07gLv
- Strandweg 8, plaatsen luifel, verzonden 02 novem-

ber 2006, 2006-087LV
- Kostverlorenstraat 23, wijzigen gevel, verzonden

02 november 20o6,20o6-o86Lv.

- Cortvan der Lindenstraat 26, veranderen gevelaan-

zichten, verzonden 02 november 2006, 2006-084LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-

ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" inde rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem. Een der-

gelijkverzoek dientvergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Zoals vroeger: samen breien

Heuse wedstrijden worden er georganiseerd. Breien is weer

'in'. De nostalgie van oma's tikkende breipennen breekt door

met de Nederlandse Kampioenschappen snelbreien op in ons

eigen Rotterdam.

"Kom en brei een

pennetje mee" no-

digt de organisatie

uit. De sfeervolle

Branderij van het

industriële pand

Van Nel Ie fabriek in

Rotterdam is omgetoverd tot

het grootste (tijdelijke) brei-

café van Nederland.

Breien mag weer, mits in een

modern jasje gegoten. Het

eerste Nederlandse brei-evene-

ment speelt op die trend in, met

diverse beroemde breiers uit

binnen- en buitenland. Een van

de meest in het oog springende

activiteiten: Nederlands kampi-

oenschap snelbreien. Aanjager

van de breihype zijn de boeken

van de Amerikaanse Debbie

Stoller, hoofdredacteur van

Bust Magazine en Amerikaanse

breigoeroe. Breifansvan overde

hele wereld wer-

dengestimuleerd

om groepsgewijs

in het openbaar

te gaan breien.

Op het brei-eve-

nement komen deze groepen

samen in de Rotterdamse Van

Nelle Ontwerpfabriek. In dit

architectonisch schitterende

gebouw geeft de auteur twee

workshops en lezingen. Zeker

23 stands van Nederlandse en

Engelse handwerkwinkels zijn

aanwezig. Ook is er een ten-

toonstelling van oude breiar-

tikelen en handwerkjes uit de

20e eeuw.

Stitch 'n Bitch, die het eve-

nement organiseert, is een

wereldwijde organisatie

die opgericht is door de

Amerikaanse Debbie Stoller.

Zij bracht het idee om met

z'n allen in cafés te gaan

breien. Dit resulteerde in het

boek 'Stitch 'n Bitch' welke

ook in het

Nederlands is

vertaald. In-

middels kent

Nederland een

behoorlijke
aanhang, er

zijn reeds 16

brei-cafe'swaar

u kunt aan-

schuiven en

meebreien.

Voor de liefhebbers van de

flitsende pennen: het evene-

ment wordt gehouden op za-

terdag 18 november 2006 in

de Van Nelle Ontwerp Fabriek

Rotterdam. Voor wie? Voor

iedereen die van breien en

haken houdt. Kijk voor meer

info op www.second-events.

nl/snbdag.htm en voor de

route op www.vnof.nl.

Ideale woonvorm dementerende ouderen

Massale verpleeghuizen hebben afgedaan. Een voorbeeld

komt uit Zeeland waar kleine, knusse woongroepen ont-

staan. Het effect op de dementerende ouderen is verbluf-

fend. Ook het personeel werkt in een prettiger sfeer.

De verpleegzorg schudt de

kussens op. Groots opgezette

verpleeghuizen voor demen-

terende ouderen maken plaats

voor kleine, plezierige leefge-

meenschappen. De cliënten

die er wonen beschikken ieder

over een eigen slaapkamer en

zijn vrij in doen en laten, bin-

nen grenzen uiteraard.

In alle rust zitten zes demente-

rende ouderen te lunchen aan

de keukentafel van hun woon-

groep in Middelburg. De vrouw

die in het oude verpleeghuis

moeilijk in de groep te hand-

haven was, zit nu samen met

haar groepsgenoten genoeg-

lijk te eten. Ze geniet van een

boterham met pindakaas in

plaats van pap. "Het kon in het

verpleeghuis niet anders", licht

een verpleger toe, "Wie lastig

was, kreeg pap te eten." Steeds

vaker kunnen dementerende

ouderen kiezen voor een ver-

blijf in een kleinschalige woon-

groep in plaats van in een mas-

saal verpleeghuis. Ze blijken

gebaat te zijn bij een leven in

een woongroep: onrustig ge-

drag neemt vaak zienderogen

af.

Per woongroep wonen zo'n

acht dementerenden samen in

een welhaast normale woning.

Doel is de bewoners zoveel mo-

gelijk hun eigen leven te laten

leiden. Daarbij worden ze per-

manent ondersteund doorver-

plegend personeel, leder heeft

zijn eigen woonkamer, die hij

naar believen kan inrichten.

De komende jaren ontmantelt

de Stichting voor Regionale

Zorgverlening in Zeeland al

haar traditionele verpleeg-

huizen. Daarvoor in de plaats

komen 88 kleinschalige woon-

projecten. Alleen voor mensen

die intensieve zorg nodig heb-

ben, blijven kleine verzorgings-

centra bestaan. "We proberen

de woongroepen zoveel mo-

gelijk te verspreiden, en wel zo

dat ouderen zo dicht mogelijk

in hun vertrouwde omgeving

kunnen blijven", legt directie-

voorzitter Mirjam Drost uit.

De Stichting Altzheimer

Nederland noemt het zelfs

de ideale woonvorm voor

dementerenden. Net als het

Nederlands Instituut voor Zorg

en Welzijn, dat onderzoek doet

naar deze woonvorm. Volgens

het NIZW gaan huiselijke ta-

ferelen een steeds grotere rol

spelen naarmate iemand meer

gaat dementeren. "Het is het

geluid van de deurbel en het

gekletter in de keuken met

pannen, waardoor ze het ge-

voel krijgen thuis te zijn."

Bron:BN
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Hulp bij kiezen van een PGB
Het rommelt in de huishoudelijke zorg. Met een Persoonlijk

Gebonden Budget (PCB) houdt u de touwtjes in handen. Zeker

voor ouderen van cruciaal belang. U regelt zelf de zorgverle-

ning die u nodig hebt. Het starterpakket PCB geeft praktische

hints en tips.

Een zak met geld. Zo zou je het

PCB kunnen noemen. Met dat

geld kunt u zelf zorg, hulp en

begeleiding in huis halen. Het

persoonsgebonden budget

(PGB) is nog lang niet bekend

bij iedereen die ervoor in aan-

merkingzou kunnen komen.

Via Loket Zandvoort kunt u een

zogeheten indicatiestelling

aanvragen. Binnen omschre-

ven grenzen kiest u zelf uw
hulpverleners en begeleiders

uit. Of u huurt een organisa-

tie in, die in uw opdracht gaat

werken. Met hen maakt u af-

spraken over wat er gedaan

moet worden, de dagen en

uren waarop de hulp voor u

werkt en de vergoeding die u

daarvoor uit het PGB betaalt.

Op die manier houdt u zelf de

regie over de hulp. Daarmee

houdt u ook de touwtjes van

uw eigen leven zelf in handen.

Tenminste, als u niet opziet te-

gen de administratie die een

en ander met zich brengt.

Het Starterspakket PGB bevat

alle basisinformatie die u no-

dig hebt om te beslissen of u

een persoonsgebonden bud-

get wilt aanvragen. Het infor-

matiepakket bestaat uit de

brochure 'Zelf aan Zet' en vier

informatievellen. De brochure

geeft algemene inlichtingen

over het persoonsgebonden

budget. De informatievellen

bevatten praktische tips voor

het aanvragen van een PGB,

het voorbereiden op de indi-

catiestellingvoor zorg, hulp en

begeleidingen de keuze tussen

het persoonsgebonden budget

en zorg in natura.

De vereniging Per Saldo wil

er aan bijdragen dat iedereen

zelf een weloverwogen keuze

kan maken. Een keuze op basis

van goede informatie. Daarom

heeft de vereniging voor men-

sen met een persoonsgebon-

den budget een informatie-

pakket gemaakt, speciaal voor

diegenen die nog niet zoveel

afweten van het persoons-

gebonden budget. U kunt de

brochure en de informatievel-

len gratis downloaden via de

internetsitewww.pgb.nl.

SeniorWeb zoekt soPlussers

Seniorweb viert haar 10-jarig bestaan. Voor ouderen biedt de

vereniging uitgebreide diensten. De internetsite voor soPlus-

sers gaat nu rechtstreeks contact zoeken met haar 'lezers'.

"Wilt u geïnterviewd worden?"

Al op de beginpagina van haar

internetsite valt SeniorWeb

met de deur in huis. "Bent u

of kent u iemand in uw omge-

ving die bereid is geïnterviewd

te worden over zijn of haar in-

ternetgebruik, of juist het niet-

gebruik van de computer en

het internet?"

SeniorWeb voert een onder-

zoek uit naar vijftigplussers en

internet. Het gaat er daarbij

om te weten te komen waar-

om de computer al dan niet ge-

bruikt wordt door de ouderen.

Dit terwijl de mogelijkheden

van internet en email schier

oneindig zijn. En het gebruik

ervan juist voor ouderen een

zinvolle bezigheid kan zijn. De

vereniging zoekt personen in

verschillende leeftijdsgroepen

boven de 50 jaar die niet meer

deelnemen aan het arbeidsle-

ven. Naast een doeltreffende

HelpDienst biedt SeniorWeb

o.a. het 5oPlusNet. Met deze

internetdienst is het mogelijk

nieuwe vrienden te maken of

gewoon gezelschap te zoeken,

waar ook ter wereld. Ook ver-

koop van tweedehands spul-

len is mogelijk.

Het interview wordt bij de

deelnemers thuis afgenomen

door Marion Duimel van het

Sociaal Cultureel Planbureau

en duurt doorgaans een

uurtje. Aanmelden kan tot

en met 15 november 2006.

Geselecteerden krijgen telefo-

nisch bericht. Toelichting op:

www.seniorweb.nl.
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Voetbal

Achtste overwinning op rij van
SV Zandvoort zaterdag

Het gaat steeds moeilijker maar ook nu weer kwamen de

zaterdagvoetballers van trainer Pieter Keur als overwin-

naars uit de strijd. Het nietige Marken, twee jaar geleden nog

spelend in de Hoofdklasse en nu met twee punten uit acht

wedstrijden (!) onderaan staand, kon met een 2-1 nederlaag

terug naar het voormalige eiland.

Eerste doelpunt van Ferry Boom in de maa

Keur kon niet met zijn sterkste

elftal beginnen. Basisspeler

Bas Lemmens is nog gebles-

seerd en Nick Post zat een

schorsing uit naar aanleiding

van zijn rode kaart van vorige

week.

Robin Castien kon al in de eer-

ste minuut aanleggen voor

een schot. Zijn vizier stond

echter nog niet op scherp

en hij miste helaas het doel.

Hierna kreeg Zandvoort het

moeilijk. Al in de twintigste

minuut moest Keur een wis-

selspeler warm laten lopen.

Tjeerd Ariesen, al weken in

goede vorm, kreeg een trap te-

gen zijn enkel en kon niet ver-

der spelen. Vincent Hompes
kwam hem vervangen.

Aan niets was te zien dat

Marken onderaan staat. Vee lal

redelijk combinerend kwa-

men ze ver maar waren in eer-

ste instantie niet echt gevaar-

lijk op één schot na dat goed

door keeper Jorrit Schmidt

werd verwerkt. Toch kwamen
de gasten op voorsprong. Na

een genegeerd signaal van de

assistent-scheidsrechter van

Marken voor een uitbal in het

voordeel van Zandvoort, floot

de leidsman een drietal se-

conden later voor een corner

in het voordeel van Marken.

Met een kromme bal kon

René Commandeur Schmidt

verslaan al had hij wel de hulp

van de scheidsrechter nodig

die op de achterlijn stond en

constateerde dat de bal de

lijn had overschreden, 0-1.

Na rust een sterk Zandvoort

dat tegen de wind in kon la-

ten zien dat er een behoorlijk

voetballend vermogen in de

ploeg zit. Onze plaatsgeno-

ten doken regelmatig voor

doelman Evenboer op maar

misten nog de afmaker. Na

een vrije trap op de paal van

Raymon Hölzken, was het in

de 69e minuut dan wel raak.

Een corner van Hölzken spat-

te op de 'blonde krullen' (de

goaltjesdief heeft gemillime-

terd haar, red.) van uitblinker

Ferry Boom uiteen en deed

het net bollen, 1-1. Toen twee

minuten later de bal, na het

onderuithalen van Castien

in het strafschopgebied, op

de stip ging, draaide Boom
het duel richting Zandvoort,

2-1. Wat Marken daarna ook

probeerde, het zou eerder 3-

1 worden dan 2-2. Zandvoort

had weer drie punten in de

knip!

De lijstaanvoerders moe-

ten komende zaterdag bij

Kennemerland op bezoek. De

Haarlemmers staan op de

vijfde plaats van de ranglijst

met negen punten achter-

stand op onze plaatsgeno-

ten. De wedstrijd op het Pim

Muiier Sportpark begint om
14.30 uur.

FUTSAL

SV Zandvoort wel, ZSC niet

Afgelopen vrijdagavond werden twee futsalwedstrijden

gespeeld in de Korverhal. Op het programma stonden de

wedstrijden SV Zandvoort-EDO en ZSC'04-RCH.

Het futsalteam van SV

Zandvoort kende niet al te

veel problemen met de te-

genstander EDO. Hoewel er

hier en daar een steekje viel

in defensief opzicht, klopte

het spel van SV Zandvoort.

Het beeld was een vlot en

soms ook verzorgd spel van

de Zandvoorters, waardoor

die gauw een voorsprong

wisten te nemen op EDO.

Uiteindelijk werd de eind-

stand bepaald op 12-6.

Heel wat minder verging

het ZSC'04. Vorig jaar gepro-

moveerd naar een hogere

klasse, kende ZSC een goed

begin met doelpunten van

Mitchell Post en Michel van

Marrem. Daarna begon het

bij RCH te draaien en liep de

score langzaam op. ZSC'04

probeerde het nog wel en bij

een 2-7 achterstand zorgde

keeper Sander van der Wal

voor een korte opleving bij

ZSC'04, maar die kwam te

laat. Mark Hoppe moest de

zaal verlaten door een iet-

wat onbesuisde actie. Met
een eindstand van 3-7 kon

ZSC'04 niet echt tevreden

zijn.

Voetbal

Wedstrijd met twee gezichten

SV Zandvoort zondag heeft laten zien dat er gevochten kan

worden in een tweede helft als de eerste dramatisch is verlo-

pen. Tegen de nieuwe fusieclub Olympia Haarlem was de rust-

stand 0-3, de tweede helft was een aantal minuten te kort om

op gelijke hoogte terug te komen. Bij het eindsignaal stond er

2-3 op het scorebord.

Zandvoort begon niet al te

sterk. Veel balverlies op het

middenveld en bij de spitsen

zorgde ervoor dat de tegen-

stander veel balbezit had

op de helft van Zandvoort.

Olympia profiteerde in de 35e

minuut van een dwaling van

de leidsman. Waar een vrije

schop voor Zandvoort in de

lijn der verwachtingen lag,

mochten de gasten er een

nemen. Ruud Hunting profi-

teerde van de desorganisatie

die door het vreemde besluit

in de Zandvoortse verdedi-

ging ontstond, 0-1.

douchen en aankleden. Justin

Robert kwam erbij in de spits.

Zandvoort ging vanaf het be-

ginsignaal uit een heel ander

vaatje tappen. Met de straffe

wind in de rug werd veel op

de helft van Olympia ge-

speeld en er ontstonden kan-

sen. Het wegsturen van hun

trainer (Buytenhek had aan-

merkingen op de leiding) was

voor Zandvoort het teken om
er nog een schepje bovenop

te doen. De ban werd in de

58e minuut door Robert door-

broken. Via de kluts kwam de

bal voor zijn voeten en met

Patrick v.d. Oord zet drie man op het verkeerde been

Twee minuten later konden

de Haarlemse supporters

weer juichen toen Steve

Hulsebosch hoog boven de

Zandvoorters uittoornde en

koppend de voorsprong van

zijn ploeg verdubbelde, 0-2.

Op slag van rust moest de uit-

stekende A-junioren keeper

Matthijs Mans weer de gang

naar het net maken toen de

snelle Beirho Farhan een solo

over de linker vleugel doel-

treffend afmaakte, 0-3.

Trainer Berry Buytenhek

moet tijdens de rust behoor-

lijk tekeer zijn gegaan in de

kleedkamer. Slachtoffer was

Faisel Rikkers, die een totale

offday had en die zich mocht

een droog hard schot kon

hij keeper Marin Doornebos

verslaan, 1-3. Het tweede

Zandvoortse doelpunt kwam
op het conto van de altijd

hard werkende Patrick van

der Oord. Uit een corner van

Max Aardewerk kon ook hij

met een mooi schot, dat door

een voet van een Haarlemmer

zwanger was van het effect,

Doornebos voor de tweede

keer het nakijken geven 2-3.

Komend wekend speelt

Zandvoort thuis tegen het

ontketende DSS dat de ene

na de andere overwinning

boekt en dat op de tweede

plaats staat. De wedstrijd be-

gint om 14.00 uur.

Basketbal

Lions heren stopt opmars JBC/Noorderhaven
Aan niets was te zien dat de tegenstanders van de heren bas-

ketballers op een gedeelde eerste plaats in de Rayon klasse

staan. JBC/Noorderhaven kon vooral in het eerste en laatste

kwart niet tegen een zeer sterk opererend Lions op.

Ron v.d. Mei] vecht voor iedere bal

Coach Marvin Martina durfde

U20 speler Niels C ra bbendam
in de basis op te nemen. Het

jeugdige talent pakte de

kans met beide handen aan

en liet zijn coach niet in de

kou staan. Als een bijna vol-

leerd center speelde hij maar

liefst 13 punten bij elkaar. Tel

daar de 23 punten van uit-

blinker Ron v.d. Meij, de 15

punten van Martina en de

15 punten van een goed op

schot zijnde Rogier Schouwe

bij op, dan blijkt dat Lions

een evenwichtig team heeft.

Sterk verdedigend werden

de gasten op achterstand

gezet, een achterstand van

maximaal 18 punten! Dat

deze voorsprong in het derde

kwart binnen vier (!) minuten

volledig werd weggevaagd,

had een tweetal oorzaken.

Allereerst viel de driepunter

van JBC ineens en stokte de

aanval van onze plaatsgeno-

ten plots. Toch hield Lions het

overzicht en met een tussen-

sprint konden ze alsnog met

voorsprong het laatste kwart

ingaan. Uiteindelijk moesten

de Julianadorpers buigen

voor hun gastheren die met

84-75 wonnen.

Gehavend Lions dames
toch veel te sterk

DamescoachJohan Beerepoot

had voor aanvang van de wed-

strijd tegen het Castricumse

Sea Devils (nul punten uit

zes wedstrijden), enige pro-

blemen met zijn personele

bezetting. De zusjes Sabine

en Miranda Dijsktra zijn nog

geblesseerd en konden vanaf

de tribune zien dat ze in deze

wedstrijd niet gemist werden.

Beerepoot had als vervangers

de U20 speelster Tessa de

Boer en tweede team speel-

ster Yuen Yee Lo opgeroepen.

Vanaf het begin was het dui-

delijk dat Beerepoot zich geen

zorgen hoefde te maken. Met

name Martine Loos was ui-

termate op dreef met haar

bekende breaks en scoorde

alleen al in het eerste kwart

15 van de 17 Zandvoortse pun-

ten!

In het tweede kwart lieten

de Zandvoortse dames de

teugels enigszins vieren en

konden de gasten alsnog op

dertien punten bij rust ko-

men. Lions had er echter al 31

in liggen.

Het derde kwart liet ook weer

een declassering van Sea

Devils zien. Lions kon in feite

doen wat ze wilden. Zo ging

het ook in het vierde kwart

en konden de dames van

Beerepoot een 70-29 over-

winning op hun conto bij-

schrijven.

Martine Loos was goed voor

maar liefst 36 punten, Tessa

de Boer voor 11 en Marinella

Pranic 8.

Zwemmen

22 Medailles voor de Zeeschuimers

Afgelopen zondag is in het zwembad de Planeet in Haarlem

de eerste ronde van de meerkampwedstrijd tussen 5 zwemver-

enigingen, waaronder de Zandvoortse Zeeschuimers, gezwom-

men. Met een groot team van 35 zwemmers waren onze plaats-

genoten naar Haarlem gekomen voor deze eerste krachtmeting

met de verenigingen uit de directe omgeving.

AP^FI%rJu^ru

Alle zwemmers waren erop

gebrand om hun persoonlijke

records aan te scherpen of

een medaille te winnen. In de

loop van de dag werden maar

liefst 22 medailles in de wacht

gesleept: 10 x goud, 9 x zilver

en 3 x brons. De meest aan-

sprekende prestaties waren

van Daisy Koning en Richard

kras. Zij haalden ieder twee

gouden plakken op diverse

onderdelen. Veel persoonlijke

records sneuvelden bij leden

van het Zandvoortse team.

De afsluitende estafette voor

junioren werd ook een prooi

voor onze plaatsgenoten.

Door sterk zwemmen van Ilse

Schaap als derde startster en

Richard Krasalsslotzwemmer,

werden twee seconden ach-

terstand in een voorsprong

van 1,5 seconde omgezet.

Dat was voldoende voor een

eerste plek.

Autosport

Winter Endurance Kampioen-
schap begint met Zandvoort 500
Nauwelijks is het reguliere autosportseizoen ten einde of het

Winter Endurance Kampioenschap vangt al weer aan. Het is een

traditie dat deze race wordt geopend met de Zandvoort 500. Het

Circuit Park Zandvoort organiseert dit samen met de DNRT.

Het veld bestaat uit alle be-

kende toerwagens in de klas-

sen +2000CC, -2000CC, BMW
en de klasse -2000CC Diesel.

Maximaal kunnen er 59 auto's

deelnemen, met per wagen
meerdere rijders. De deelne-

mende equipes moeten mini-

maal drie pitstops maken. In

deze drie pitstops moeten rij-

ders-en bandenwissels plaats-

vinden en moet er brandstof

worden aangevuld.

De bekende equipe met

Zandvoortse inbreng van

Di I Ion Kostersamen metMarc
Kosteren Bertus Sanders doet

ook dit winterseizoen weer

mee. Andere kanshebbers zijn

de equipes van John de Vos

en de kampioen van vorigjaar

Steven Gijsen.

Zaterdag 11 november wordt

om 9.30 uur begonnen met

de vrije training, gevolgd

door de kwalificatietraining

van 10.30 tot 10.50 uur. De

race over 500 km (116 ronden)

gaat om twaalf uur van start,

waarna om circa half vier de

finishvlag valt.

De toegang voor het bui-

tenterrein en de overdekte

hoofdtribune is gratis. Voor

het renners kwartier dient €7
betaald te worden. Kinderen

tot 12 jaar, onder begeleiding

van een volwassene, hebben

gratis toegang.

Sportprogramma

11 november

Voetbal: Pim Muiier Sportpark, Haarlem

14.30 uur Kennemerland - SV Zandvoort (za)

Autosport: Circuit Park Zandvoort

Zandvoort 500

Basketbal: Apollohal, Amsterdam

19.30 uur BV Lely 2 -The Lions (d)

21.15 uur BV Lely-The Lions (h)

12 november

Voetbal: Duintjesveld

14.00 uur SV Zandvoort (zo) - DSS

Hockey: Duintjesveld

12.45 uur ZHC (d) - Alkemade

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) Gemeente Zandvoort

Administratiekantoor Greeven, Makelaardij o.g.

K.Willemse Hotel Platzer, Gerlos

Asian Delights IJzerhandel Zantvoort

Autobedrijf Zandvoort Jos Spierieus

Bertram & Brood Kippetrap

Bloemsierkunst Pluspunt Boomhut
Jef & Henk Bluijs Take Five

Boudewijn's Visservice Van Schaik, makelaar

Café Oomstee Van Vessem & Le Patichou

Cense en van Lingen Vof Cocarde

Circus Zandvoort Wapen van Zandvoort

CNG Groep Willemse Elektrotechniek

Danzee Zandvoort Optiek

l Ellen Creatief Zeevishandel N. Waasdorp J

£)



Makelaars O.G.

CENSE
vanUNGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette

Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne badkamer,

3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)

Inpandige parkeerplaats is bij de prijs inbegrepen

Het appartement is luxe afgewerkt

Op loopafstand van strand, station en centrum

Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 274.500,-

CELSIUSSTRAAT 192/12 ZANDVOORT

• Modern hoekappartement op de 2' verdieping gelegen

• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy

• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche

• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt

over een lift en een gemeenschappelijke daktuin

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Openhuizen dag Zandvoort
zaterdag 25 november van 11:00 tot 13:00 uur

Kijk voor deelnemende woningen, meer informatie en foto's op onze website www.cvl.nu

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715

VINKENSTRAAT 36 ZANDVOORT

• In een oase van rust en groen gelegen semi bungalow

"t Vlinderhof" met rondom tuin, royale garage en oprit

• L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers en garderobekamer

• De woning staat op 751 m 2 eigen grond en de locatie is

meer dan uniek voor Zandvoort

• Rondom v.v. dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 160 m 2
(incl. garage)

Vraagprijs: € 529.000,-

GARAGE VAN
GALENSTRAAT NR.14

Nabij boulevard,

strand en circuit

gelegen

Vraagprijs € 25.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

STATIONSPLEIN 17/14 ZANDVOORT

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3 e verdieping gelegen

•Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,

2 slaapkamers en een moderne badkamer

• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

•Geheel uitgevoerd met stucwerk

• Nabij het strand en centrum gelegen

•Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 189.000,-
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Bekroonde film van Pim van Collem in Zandvoortse bioscoop

Van onze plaatsgenoot en filmproducent

Pim van Collem is recent in Nederland

een unieke film in première gegaan:

'Buddha 's Lost Children'. Deze film werd

tijdens de Nederlandse Filmfestival be-

kroond met de Kristallen filmprijs. Het

is de meest succesvolle Nederlandse

documentaire van 2006. Rotaryclub

Zandvoort organiseert twee exclusieve

filmvoorstellingen in Zandvoort, op 20

en 21 november, waarbij de volledige op-

brengst naar de straat- en weeskinderen

uit de film zal gaan.

r
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Toen Van Collem in de krant

las over een oud-thaibokser

die monnik was geworden en

nu een klooster runt waarin

hij arme kinderen en wezen

grootbrengt, kreeg hij een heel

sterk gevoel. "Ik zag er meteen

een film in", aldus Van Collem.

Rotaryclub Zandvoort organi-

seert in samenwerking met

Van Collem een exclusieve

filmvoorstelling in Zandvoort.

Het speciale aan deze twee

unieke avonden, die plaatsvin-

denopmaandag2oendinsdag

21 november aanstaande, is

Defilm 'Buddha 's Lost Children zal twee avonden draaien in Zandvoort

dat producent Pim van Collem voor deze twee dagen hebben

zelfdefilm zal inleiden. Na de

voorstelling zal hij persoonlijk

vragen uit het publiek beant-

woorden. De entreegelden

komen volledig ten behoeve

van de wees- en straatkinde-

ren van de Thaise tempel uit

defilm. Doorde medewerking

van Bas Heino, die het Circus

theater voor twee voorstel-

lingen ter beschikking stelde,

filmdistributeur Independent

Films en productiemaatschap-

pij EMS Films die defilm gratis

aangeboden, kan dit project

plaatsvinden.

Deze exclusieve door Rota ryclub

Zandvoort georganiseerde voor-

stellingen zullen plaatsvinden

op maandag 20 en dinsdag 21

november aanstaande. Hilly

Janssen heeft voor deze spe-

ciale gelegenheid een drieluik

ter beschikking gesteld, dat

op de twee avonden tegen

het hoogste bod zal worden

verkocht. De opbrengst ervan

De Mannetjes

Bizons op het

Kraansvlak

'Laat er afen toe een paar
door het dorp lopen, dan
komen de toeristen wel'

\ J

Intocht Sinterklaas

Nog even en dan mogen
alle kinderen weer hun

schoen zetten. Sinterklaas

komt zondag 19 november

met zijn Pietermannen aan

in Zandvoort. In zijn grote

pakjesboot zal de Sint be-

geleidt worden door de

Zandvoortse reddingsbri-

gade. Iedereen is uitgeno-

digd om vanaf 12.00 uur de

kindervriend bij gebouw
de Rotonde te ^
verwelkomen.
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stelt zij volledig ter beschik-

kingvan het goede doel.

Kaarten voor deze twee exclu-

sieve filmvoorstellingen zijn

verkrijgbaar bij deTrompwin kei

en Bru na Balkenende en bij het

Circustheater. De entree is €15.

De aanvang is om 21.00 uur.
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Geldig t/m zondag W november

• Roomboter amandelstaaf

met 100% roomboter € 3,95

• Natuur Allinson

met walnoten € 0,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Zorg overWMO-zorg?

Bel het WMO-informatienummer

57 40 440 Gemeente Zandvoor,

Maandag 20 november een

inloopavond over project

Louis Davidscarré

Raadpleeg de gemeente-advertentie

in deze krant. Gemeente Zandvoort



Familieberichten

52jaar hebben we liefen leed

gedeeld, maar na een heel

moeilijkjaar is rustig ingeslapen

Jacob Zwemmer
zoon van klane Jan Poetje t en

Maria Schaap t (van Lange Arie)

Zandvoort, 7 april 1928 Zandvoort, 9 november 2006

Anna Zwemmer-Zwart

Timt
Olie en Eva

Marit en Derek

Ab en Paula

"ÜÏTerry

Stationsplein 15-9

2041 AA Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Al benje er nu niet meer,

je sterft pas als al dieje

hebben gekend er niet meer zijn.

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen, is

na een kort ziekbed overleden mijn lieve man,

onze zorgzame vader en schoonvader

Henk Cordes
Wormerveer, 2 juni 1936 Zandvoort, 9 november 2006

Wil Cordes - Kat

Henk jr. en Sonja

Miranda en Peter

'-)' Musky

Jan van Galenstraat 7

1521 KN Wormerveer

De crematieplechtigheid heeft op woensdag

15 november 2006 plaats-gevonden.

J> \mLieve mensen,

Omdat het niet mogelijk is om iedereen

persoonlijk te bedanken, wil ik u op deze

wijze hartelijk dank zeggen voor alle blijken

van medeleven, tijdens het verblijf in het

ziekenhuis en in het Huis in de Duinen.

Het heeft mij erg goed gedaan.

&». Take Huberts /£^

<Een ondraagbaar verdriet, een [even zonder elkaar was onvoorstelbaar.

<Een mooie gedachte dat onze ouders weer samenzijn.

fl/iffy Marijke Moeren6urg-(Baten

18-02-1952

(Diivqperto

11-11-2006

Zandvoort

(Dennis en._fl.nne Laure

(Rachel

(Romanie en Chris

flntoine en Charlotte

Kjomsboomveld82, 2041 CjE Zandvoort

'Wil is overgebracht naar het Vitvaartzorgcentrum Zandvoort,

Tbllenstraat 67, alwaargeen bezoel^

(De begrafenis zalplaatsvinden donderdag 16 november om 14. 00 uur, op de_fllgemene begraafplaats

Zandvoort, gelegen aan de rtollenstraat.

9Va afloop is ergelegenheidom te condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats.

gE<Emï<yEs<Psji-wm

In verband met het overlijden van

mevrouw Moerenburg-Baten

is de Drogisterij Parfumerie donderdag

16 november de gehele dag gesloten.

Het klokje tikt niet meer

Na een kort ziekbed is overleden

Henri Leopold Christiaan

Lansdorp
Han

geboren te Zandvoort 17-05-1924

Overleden te Haarlem 09-11-2006

B.M. Lansdorp-Duijts

Rietje en Peter

Hanno en Netty

Kleinkinderen

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag

17 november om 11.00 uur,

Algemene Begraafplaats Zandvoort,

waarna gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres:

M. Heemskerk-Lansdorp

Jhr. Quarles van Uffordlaan 19

2042 PP Zandvoort

GEEN TOESPRAKEN

Lieve Oma,

Als jij niet weet waar jij heen moet gaan

Ga dan naar het puntje van de maan

Daar is een sterretje dat op jou wacht

Een sterretje dat het nog niet had verwacht

Hij is zo blij als hij jou ziet

Maar het gekke is wij hebben zo'n verdriet

Antoine en Charlotte

De Zandvoortsche Hockeyclub

is geschokt door het plotselinge overlijden van

Wil Moerenburg

Kort na het overlijden van haar man Charles.

Wij willen haar bedanken voor de

ondersteuning van de Hockeyclub.

Wij wensen Dennis, Rachelle en verdere

familie veel kracht in de

komende tijd.

Bestuur van de Zandvoortsche Hockeyclub

en speelsters en begeleiding van Meisjes A.

Lieve Wil,

Woorden kunnen nooit verwoorden hoe wij ons nu

voelen. Vol ongeloof en vol van verdriet moeten wij

nu ook van jou afscheid nemen. Nog niet bekomen

van het verdriet en gemis van jouw maatje en onze

vriend zullen wij nu ook zonder jou verder moeten.

Voor altijd in ons hart!

Wim, Astrid, Mark en Frank
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Burgerlijke stand

4 NOVEMBER - 10 NOVEMBER 2006
Geboren:

Kick Sake Ruth, zoon van: Reen, Wouter en: Jochems, Kirsten

Bastienne.

Ecky Gerrit San der, zoon van: Heeroma, Sa nder en: van Bruggen,

Nicolette Juliette Maria.

Merle Albertina, dochter van: Dijkstra, Angelo Gerardus Maria

en: Zimmermann, Irene.

Dylan, zoon van: Wetter, Richard Cornelis Augustinus en:

Geursen, Priscilla.

Overleden:

B raspen n ing geb.van den Hurk, Maria Catharina Alida.oud 75 jaar.

Bekebrede geb. Keesman, Arieaantje Jacoba Cornelia,oud 85 jaar.

Veenman, Pieter Johan,oud 55 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 19 NOVEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

1030 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan

Aerdenhout

10.00 uurds. E.C. Roos uit Den Haag

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Waterstanden

November Hoog
water

Laag
water

Hooc
water

Laag
water

Hoog
water

Do 16 00.29 08.19 12.59 20.09 H
Vr 17 01.19 09.20 13.39 20.58 -

Za 18 02.00 10.10 14.13 21.48 ^^|
Zo 19 02.34 10.50 14.50 22.18 -

Ma 20 03.03 11.08 15.20 22.58 ^B
Di 21 03.35 11.48 15.50 23.54 -

Wo 22 04.09 12.30 16.23 ^B ^H
Do 23 - 00.29 04.43 12.48 17.00

Cartoon Hans van Pelt

Eerste 'opgepluste' woning klaar
'Opplussen' wil zoveel zeggen als 'aanpassen'. De zogeheten

Blauwe Flat aan de Flemingstraat in Zandvoort-Noord wordt

geschikt gemaakt voor bewoning door 6sPlussers. Als gebruik-

ster van de eerste verbouwde woning kreeg mevrouw Land-

waart afgelopen maandag officieel de sleutels overhandigd.

De eerste bewoonster ontvangt de sleutels van haar verbouwde woning uit

handen van wethouder Toonen.

"Een nieuwe stap in het grote

won e n-zorg-welzijn project."

Het 'opplussen' betekent vol-

gens EMM dat bestaande wo-

ningen worden aangepast aan

de eisen en wensen van oudere

bewoners. De woningcorpo-

ratie verzorgt verbouwing en

verhuur, terwijl de toewijzing

van de woningen in handen is

van Stichting ZorgContact.

Afgelopen maandag heeft de

bewoonster van Flemingstraat

174 officieel de sleutels ontvan-

gen uit handen van wethouder

Gert Toonen. In de zogeheten

Blauwe flat worden door EMM
momenteel alle woningen

aangepast voor gebruik door

65Plussers. Omdat de opge-

pluste woningen uitsluitend

bestemd zijn voorouderen met

een zorgindicatie worden deze

niet via de gebruikelijke weg
verdeeld. N iet deWoningwin kei

in Haarlem, maar Zorgcontact

in Zandvoort zal de woningen

toewijzen aan senioren met

een indicatiestelling of aan

diegenen die verhuizen vanuit

een andere EMM-woning.

ï Colofon * Zandvoortse
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Column

Naderende
feestdagen

We willen even de stad in,

dochter en ik. Even 'shop-

pen' zoals dat in moderne
termen heet. "Ga je wat ko-

pen?" vraagt echtgenoot.

"Nee, zomaar wat winkelen."

Mijn antwoord verbaast hem
altijd weer. Als je gaat win-

kelen kóóp je iets. Toch? Nee

dus. Dochter en ik kunnen

dat heel goed. Kijken, kijken

en niet kopen.

De eerste de beste winkel zie

ik het al: Kerstspullen! Het is

nog maar begin november.

Dat wil je toch niet weten?

Zo vroeg al? "In oktober lagen

de kerstslingers ook al in de

winkels. Dit is vrij normaal

hoor mam." Vroeger... "Ja.

Vroeger natuurlijk", grijnst

dochter. "Je wordt oud hoor

mam. Alleen oudere mensen
hebben het over vroeger."

"Toen haalden we een week
voor Kerst de versiering uit

de kast. Kerstversiering lag

na Sinterklaas pas in de win-

kels", ga ik onverstoorbaar

verder.

Ik heb nog een aantal ouwe
kerstballen. Van mijn ouders

zelfs nog. We haalden thuis

geen ballen maar herinne-

ringen uit de kerstdoos. Een

kartonnen exemplaar. Met
van die gleufschotjes. In elk

vakje lag een bal. Ingepakt

in vloeipapier. Die ene bal

kreeg ik van oma. Die an-

dere van een overleden lieve

tante. En ga zo maar door.

Ze werden gekoesterd, de o

zo kwetsbare, glazen pronk-

stukken. Ook de kaarsen

standaardjes werden schoon

gemaakt. Oud kaarsvet eruit

gepeuterd. Als de boom was
versierd kwamen de kaarsjes

er pas in. Echte kaarsjes die je

aan moest steken. Gewoon
met een lucifer. Vader-met-

emmer-en-spons-paraat.
Dan gebeurde het. Stak je

de kaarsjes aan. Gevaarlijk

ja. Maar spannend! Als kind

genoot ik er van. Ik voel nóg

de kriebels over mijn rug als

ze werden aan gestoken. Het

ging gelukkig altijd goed...

"Hallo. Ben je er nog?"

Dochter staat ongeduldig te

wiebelen. Ze wil niet te lang

op één plek treuzelen. ja.

We gingen winkelen! Ik laat

de versiering links liggen. Ook
de kerstkaarten. December is

vroeg genoeg. Of... ben ik zo

ouderwets?

lienke -Brugman
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kunt u nu ook voor
uw kaar terecht

bij kapster

\Jos Spierieus

JAcfiterweg ia - Zandvoort
Gjeoj)end: di-do-vrij- en
zaterdag
Tet: 06- 21 95 09 48

s a f \f y

°&f?

Vrijdag 24 november oesters eten!

Inschrijven aan de bar

Zondag 3 december van
14.00 tot 15.00 uur Sint in the House!

Informatie voor het grote boek

afgeven aan de bar.

Woensdags en donderdags:

Dagmenu
Keuken dagelijks open vanaf 17.00 uur

Personeel gevraagd voor ons restaurant

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur.

Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

TAPAS
Vrijdag 17 november t/m zondag 10 december

dagelijks ruim 15 originele TAPAS uit eigen keuken.

Hasta la vista in

GaJfc 4Copox
PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.NL@ 5713546"

BS

SLIPS3 StOGCI

ïïlftlGRATIS
Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren

vanaf heden t/m 31 dec. 2006

of zolang de voorraad strekt. Jj

**é«af£

Wij zijn er even tussenuit!

Vanaf donderdag 14 december
zijn wij er weer!

Passage 46-48 • 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl • Tel.: 023-571 92 13

Take Fïve
r-rirt-ri tAr i ' I irt * htji*-i + Hft 14 K .'rr

Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 18 november t/m
1 december €24,50

take a taxi to take five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!

niet natworden en zonder gevaar
een wijntje bij het diner

TARTAAR VAN RAUWE GEMARINEERDE TONIJN
METKIKKOMAN EN UMOENHANGOP

Of
VlTELLO SALMONE

KALFSFRICANDEAU MET CRÈME VAN WILDE ZALM

Of
Vegetarische sushi

met aubergine kaviaar en paksoi

• • •
ROASTBEEFVAN RUNDERLENDE EN SAUS VAN

EENDENLEVER
MET ROSEVAL FRIET EN SEIZOENSGROENTES

Of
Gegrilde zonnevis en béarnaisesaus
stamppot rode mosterdsla en flespompoen

Of
QUICHE LORRAINE
~METSAUS EPOISSE

• • •
Dessert

Verleiding, Passie of Liefde

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

a
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brood -*

Vraag naar onze Molenkrant. Boordevol weetjes en aanbiedingen.

Muzikale klasse in Kerkpleinconcert

'Hoe oud ook, alle goede muziek blijft tijdloos jong'. Met de

composities van Peter Warlock (1894-1930) werd afgelopen

zondagmiddag het Kerkplein Concert besloten. Ook de vooraf-

gaande muziekstukken van Mozart en van Schumann werden

in de redelijk gevulde Protestantse Kerk zeer gewaardeerd.

recensie door Ton Timmermans

Categorie verfijnde klasse. Voor

de liefhebber van klassieke

klanken is het weer genieten. In

de concertenreeks organiseert

Stichting Classic Concerts een

Liederen Recital door sopraan

Elise Keep met pianobegelei-

dingvan Daphne Keune.

Waardering

Het concert vereist een onbe-

vangen manier van luisteren.

Jammer is dat tussen de korte

composities door veelvuldig

geapplaudisseerd wordt. "De

hele sfeer is gelijk weg" merkt

een toehoorster verstoord op.

Met name de gedragen com-

posities van Mozart roepen de

sfeer op van laat Barokse schil-

derijen. Ook de zangstukken

van de romantische componist

Schumann verhalen van tafe-

relen uit de 18e eeuw met haar

overdadige vormen en overdre-

ven sentimenten. Kenners we-

ten de uitvoeringen te waarde-

ren en luisteren ademloos naar

de krachtige en tegelijk tere

stem van Elise Keep.

Wending
Het pianospel van Daphne

Keune komt ten volle tot zijn

recht als zij na de pauze solo's

van Brahms speelt. Knap ge-

speelde volle, weelderige klan-

ken worden vlot afgewisseld

in tempo en toonhoogte. Ook

nu weer luistert het publiek

geconcentreerd en wordt de pi-

aniste met een stevig applaus

beloond.

Het volgende (gratis) muzikale

optreden is het Kerstconcert

met samenzang, 17 december

aanstaande.

Mileu-meedenkavond
Afgelopen maandag ontving jaar nieuw beleid en wilde dit

wethouder Wilfred Tates mi- nu in samenspraak doen met

lieubewuste Zandvoorters op geïnteresseerde inwoners,

het raadhuis. Zij waren ge- Voorafgaande aan de discussie

komen om samen over een was er voor de belangstellen-

nieuw milieubeleid te spreken, den een milieumarkt in de een-

Het college maakt iedere vier trale hal van het raadhuis.

Met OOG en OOR M
DE BADPLAATS DOOR WÈ
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Cottus scorpius

Een bijzondere verschijning

in Zandvoort is de Cottus

scorpius. Oftewel in het

Nederlands de 'zeedonder-

pad'. Het visje zwemt gezel-

lig in het zeeaquarium van

Juttersmu~zee~um. Hij is

gek op garnalen en eet ze

via een snelle uitval vanuit

zijn schuilplaats. Over het

algemeen is het een rustige

bodemvis. De kleuren van

de zeedonderpad zijn in het

echt te bewonderen in het

Juttersmuseum of via de

website:

www.juttersmuseum.nl

150 duizendste

In het bijna zesjarig bestaan

van het Juttersmuseum

is afgelopen zondag de

150.000ste geteld. Deze ti-

tel ontving de familie G.J.

Veelder uit het Overijsselse

Hengevelde. Het juttersmu-

seum staat volop in de be-

langstelling bij groepen,

jeugd en schoolleiding. De

kleine groep vrijwilligers

staat altijd paraat om ieder-

een met veel plezier rond te

leiden en te vertellen wat er

zoal aan de vloedlijn gevon-

den wordt.

De Wisent

In de loop van volgend jaar

lopen er wisenten rond in

het Kraansvlak, een duin-

gebied van Zandvoort. Ter

verduidelijking: een wisent

is een Europese (reuze)

bizon die als taak heeft

het dichtgroeien van het

duingebied tegen te gaan.

Hopelijk kunnen de wisen-

ten niet over het geplande

ecoduct lopen die ooit over

de Zandvoortselaan komt.

Laten we eerst de driejarige

proef afwachten, want heel

belangrijk is of deze bizons

zich thuis zullen voelen in de

duinen. De konijnen hebben

allang het bijltje erbij neerge-

legd om het duingebied kort

te houden.

Nieuwe kansen voor

het Stationsplein

Het Gerechtshof van Amster-

dam heeftop2 novemberjl.een

einde gemaakt aan de strijd om
een tweetal taludperceeltjes

aan de Eltzbacherstraat, voor-

heen Stationsplein. Deze uit-

spraak biedt de gemeente de

mogelijkheid om terug te ke-

ren op het kolossale bouwplan

van kiosken aan de

Eltzbacherstraat.

Een plan dat te-

vens de vernie-

tiging van vele

pa rkeerplaatsen

tot gevolg zou

hebben gehad. De

i n itiatiefneme r

van het bouwplan

was op de hoogte

van het feit dat

de eigendom van de grond

omstreden was, voor hem zal

deze nieuwe bezitsverhou-

ding dan ook niet onverwacht

komen. Voor Galerie Kunst &
Koffie, een multifunctionele

ontmoetingsplaats voor va-

lide- en mindervalide mensen,

betekent dit de afronding van

de eigendomsdiscussie. Na 10

jaar touwtrekken, waarvan de

laatste 6 jaar voor de rechter,

kan nu eindelijk begonnen

worden metde realisatie van de

vele plannen die haast dreigden

te verstoften op de plank.

Verkiezingen

Op woensdag 22 november

2006 worden de Tweede

Kamerverkiezingen gehou-

den. Voor de kiezers van stem-

bureau 4, die gewend zijn om
in het Gemeenschapshuis te

stemmen, is er een verande-

ring. Bureau 4 zit ditmaal in

één van de witte noodlokalen

van deMariaschoolen dus niet

in het Gemeenschapshuis. Nu

toch maar hopen dat de tel Iers

die achter dit ludieke stembu-

reau zitten, mee verhuizen.

Het zal anders een saaie boel

worden in stembureau 4.

Gedachten wisselen

De Zandvoortse bibliotheek

doet mee aan een super-

leeskring. Dat geldt voor

iedereen die het gratis

boek 'Dubbelspel' van Frank

Marinus Arion heeft gelezen

ener over wil mee praten en

tevens met elkaar van ge-

dachten wil wisselen. Aan de

hand van prikkelende stellin-

gen kunt u discussiëren over

de verschillende thema's die

in het boek aan de orde ko-

men. U bent van harte wel-

kom op 17 november vanaf

20.00 uur.

Zondagmiddagpodium
'Zo vraag ik u af, meneer

Sonneberg'. Wim Sonneveld

kon veel! Hij kon prachtig

zingen, had een goede neus

voor tekstschrijvers en kon

ook nog eens oergeestig zijn.

Zijn allereerste optreden was

in de kruidenierswinkel van

zijn vader. Zijn bijzondere

levensverhaal, de liedjes en

de optredens worden door

Bastiaan Verhorst prachtig

met elkaar verweven. Het

zondagmiddagpodium, ge-

organiseerd door Pluspunt,

staat dit keer geheel in het

teken van Wim Sonneveld.

De voorstelling vindt zondag

19 november plaats in het

Huis in de Duinen, begint om
14.30 uur en kost 4. Heeft u

geen vervoer? Belt u dan met

Pluspunt 5717373 (belbus).

Gijs Paap

Ook deWD Zandvoort heeft

er een Gijs bij. Raadslid Fred

Paap is de trotse opa van zijn

eerste kleinkind. Hopelijk

wordt de VVD Gijs net zo

knap als Gijs van het CDA.

We wachten geduldig af hoe

over 20 jaar Gijs Paap over de

Zandvoortse politiek denkt.

Zijn trotse grootouders Fred

Paap en Maaike Koper zullen

hem wel wegwijs maken in

het Zandvoortse.



In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw™ '**' "Ï'
2001 ontvangt u een gratis rekenmachine.

ANDV00RT
AS fwf vcw i&hfiïb vHtttetartr

2007 J.J.M. Jansen

Voorddiffir uit mtd&ZaMwwipo$

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.
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Das andere post

Neem altijd uw
ZandvoortPas mee!

€fa

Nu € 1.700»- voordeel
op elke Golf Optive.

Tijdelijk € 2.915,- voordeel

op elke Tourcin Optive.

Uw Volkswagen Dealer

Auto Strijder Zandvoort
www.autostrijder.nl

Zandvoort Burg, v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57/145 65
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ZORGSTRAAT

De dokter als buur
Een nieuw begrip in Zand-

voort. Het concept 'Zorg-

straat' staat klaar voor iedere

hulpbehoevende inwoner

van Zandvoort. Een reis naar

de Zorgwinkel in Haarlem is

niet meer nodig. In het Huis

in de Duinen is alles verkrijg-

baarvoor de nodige zorg aan

de hulpbehoevende mens.

Een team van zorgverleners

staat klaar: artsen, psycho-

logen en verpleegkundigen.

Ook staan er ruimten ter be-

schikking voor fysio- en ergo-

therapie, bestemd voor zowel

jong als oud. Daarnaast is er

ook een winkel gevestigd, een

'minisupermarkt' in medi-

sche zorgproducten. "Naast

een uitgebreid kooppakket

kunnen we ook allerlei thuis-

zorgproducten te huur aan-

bieden", vult directeur René

de Vries aan.

Het uit eigen middelen of

uit een Persoonsgebonden

Budget (PGB) aanschaffen

of huren van zorgartikelen

was tot voor kort alleen mo-

gelijk in zorgwinkels buiten

de gemeentegrenzen van

Zandvoort. Een reis naar een

naburige gemeente hoeft nu

niet meer. Ook een woord-

voerder van Loket Zandvoort

benadrukt dat deze service

"goed is voor de burgers van

de gemeente Zandvoort."

Voor allerlei soorten zorgvra-

gen, maar ook voor het hu-

ren van aanleunwoningen,

kunnen mensen terecht bij

deskundigen in de Zorgstraat.

De dokter is als het ware een

'buur'geworden.

"Het idee voor een Zorgstraat

is ontstaan doordat gezocht

werd naareen manierom het

werk van arts en verpleeg-

kundige beter op elkaar af te

stemmen", licht De Vries toe.

"Geriatrische deskundigheid

moet nóg beter inzetbaar

zijn. Voor het raadplegen van

sommige deskundigen in de

Zorgstraat geldt een wacht-

lijst, maar in principe is de

Zorgstraat in het Huis In de

Duinen van maandag tot en

met vrijdag geopend.

Hoe kijkt de Gemeente

Zandvoort aan tegen de nieu-

we Zorgstraat? Op die vraag

kon wethouder Gert Toonen, bij

monde van de gemeentevoor-

lichterTon van Heemst, voorals-

nog geen commentaargeven.

Politiek

34 Amendementen en 9 moties
In de raadsvergadering van 7 en 8 november hebben 34 inge-

diende amendementen en 9 moties nauwelijks tot verlenging

van de vergadering geleid. Andermaal had burgemeester Hester

Maij de regie strak in handen. Mede omdat ook de nieuwe raad

mee wilde werken kon zij snel door het 'woud' van collegeop-

drachten en moties heen laveren.

De 34 amendementen waren

ingediend omdat er wat geld

'over' was. Wethouder Gert

Toonen had berekend dat de

raad voorstellen mocht doen ter

grote van €200.000. Dat lieten

de fracties zich geen twee keer

vertellen.

Negatief preadvies

Het was opmerkelijk dat het col-

lege aan veel amendementen

een negatief preadvies meegaf.

Veelal waren het zaken die niet

konden. Een voorbeeld was de

subsidie die wethouder Tates

wilde geven aan een particulie-

re ondernemer die de toiletten

in gebouw De Rotonde exploi-

teert. Indien een ondernemer

niet rond kan komen, zijn er

andere wegen die hij of zij moet

bewandelen, was de redenering

van de raad.

Medewerker 'Groen'

Een ander item waar het no-

dige over is gezegd was de aan-

stelling van een beleidsmede-

werker 'groen'. Deze persoon zou

beleid moeten maken voor de

groenvoorziening van Zandvoort.

Wethouder Tates vindt dat dit

een volledige baan moet zijn.

€70.000 Voor iemand die de

hele dag beleid moet maken

voor onze groenmannen, plant-

soenendienst en de groenstand

in Zandvoort vond Gert-Jan

Blu ijs wat te gortig. Hij kreeg het

grootste deel van de raad met

zich mee, onder voorwaarde dat

het een volledige baan zal wor-

den als het niet anders kan. Tates

antwoordde dat hij, zodra de me-

dewerker is aangetrokken, direct

voor een volledige baan terug

naar de raad zal komen want in

zijn ogen kan het niet anders.

Starterswoningen

De meeste weerstand had het

college overigens tegen een

motie van de PvdA die vroeg om
binnen vier jaarte komen tot een

groot aantal woningen voor star-

ters en jongeren. De motie was

door het CDA al ingediend maar

de PvdA maakte de tekst nog

dwingendervoor hun eigen wet-

houder Toonen. De motie werd

aangenomen.

OZB
Het collegevoorstel om de OZB

met 1,5 % extra te verhogen werd

niet aangenomen, mede omdat

dit geld door het college was be-

stemd om het toeristisch-econo-

misch centrum tefaceliften.

Classic Concerts

Een ander amendement, dat was

ingediend door Hans Drommel

(VVD) om Classic Concerts te la-

ten voortbestaan, kreeg zelfs van

wethouder Toonen extra steun.

Drommel was vergeten in zijn

amendement te zetten dat het

door hem gevraagde bedrag van

€15.000, structureel zou moeten

zijn. Toonen wees hem daarop,

waarop Drommel zich haastte

om dit alsnog erin te krijgen. Het

voorstel werd met grote meer-

derheid (15-1) aangenomen.

De stemmening van al die amen-

dementen en moties was eigen-

lijk een soort van verademing

met Maij aan het hoofd. De

Memorie van Antwoord was een

hamerstuk en de Begroting 2007

'peanuts'. Zandvoort kan weer

voort met een groot deel nieuw

beleid!

Weekend
weerbericht

>v<
Zandvoort
en omgeving

Thermisch stuntwerk!

Er is weinig écht weernieuws onder de zon, die trouwens

geen overuren maakt deze week... Toch gaat de tempera-

tuur weer ongewone bokkensprongen maken, maar dat

waren we eigenlijk al gewend. Tegenwoordig lijkt het bijna

vanzelfsprekend dat de Hollandse warmte zonder pardon

van recordkaliber is.

Met name donderdagmid-

dag zou het kwik kunnen

gaan stunten, als we bij

gratie van een zuidelijke

luchtstroom in hyperzachte

subtropische sferen gera-

ken. De stroming komt dan

zelfs -tijdelijk- helemaal via

Noord-Afrika! Het blijft hier-

bij trouwens gewoon 'door-

stroomweer' met een pittige

bries uit het zuiden tot zuid-

westen en regen van beteke-

nis wordt niet verwacht.

Ronduit 'warm' dus met

name deze donderdag in

Zandvoort en aangrenzende

regionen met kans op die

thermische 'hausse'. Blijft

het nu ook vrijwel de hele

periode netjes droog met

wat zon erbij en dat lijkt er

wel op, kunnen we zelfs een

terrasje pakken en dat is toch

wel uniek te noemen op de

zestiende van de elfde.

De kans is zelfs groot dat we
de warmste dag ooit mee-

maken zo laat in het jaar!

Dus eigenlijk toch nog

weernieuws in deze rubriek.

Overigens -de Biltse heren

komen hiermee pas op 1 de-

cember aanstaande op de

proppen- wordt deze herfst

(september, oktober en no-

vember) de warmste uit de

weerhistorie en het oude

record van vorig jaar zal par-

does verpulverd worden!

Die ongehoord hoge kwik-

standen dezer dagen (tot

17-18 graden!) houden we
overigens niet vast, want

vanaf donderdag komen

we weer op het 'normale'

zachte novemberniveau uit

en dat beeld houden we nog

dagenlang.

Dit patroon met die zwoele

zuiders zagen we ook al

in de voorbije september-

maand en deels in oktober.

Kennelijk hebben bepaalde

circulatietypen de neiging

zich telkens te herhalen. In

het verleden was het wel

vaker zo warm rond half no-

vember. In 1938, 1986, 1994

en 1995 werd in ons gebied

bijna 17 graden opgetekend

en toeval of niet, maar deze

elfde maanden in het jaar -

zoals hier genoemd- werden

allen gevolgd dooreen (zeer)

koude winter. Wellicht biedt

dat hoop voor het seizoen

20o6/'o7

weerman Mare Putto

Do. Vr.

Weer

Temperatuur

Max 17-18 13

Min 12 11

Neerslag 30% 35%

Wind z.3-5 zzw. 3-5

Za. Zo.

11-12 11-12

9 8-9

40% 40%

zzw. 3-5 zzw. 3-4



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mok: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK Iceu rstatiqn

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

h- invinuap van nnwt jf^SQr"V^Ij PT-,fl**jii..Lita*
flTTB

j^ft K*"e<L^ Cvmwail JJ &Jjv55

www.autQbednj1zandvoort.nl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765

<ï>. van 3LUe\\

Najaarsbeplanting

&
Violen

> y

van Stolbergweg 1 TêLS7 1 70 93

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen rnontagedienst

bij U aan Huls

Tel: 023 - 571 24 18

Mwitugc VDlqrm F*alrfir K:!-.i'Ticrk Vr-ilig Wancin

taMrifm fliiirti1!! > LkrhMbr *HMH(Mta Zundtwr

H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat is een Labberdaan?
Degene die het best omschreven antwoord geeft,

wordt beloond met een heerlijke verrassing.

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 30 november 2006 n

Boudewijn's Visservice, Volta straat 1,2041 CK te Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en schilders-

bedrijf Arnold N ijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Garage

te huur

aan de

Van Galenstraat

€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g.

H.W.Coster:

Tel.: 0294-412942

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Te koop:

zeer fraaie an-

tieke messing-

kleurige spiegel.

Afm.1.90 hoog

en 1.10 breed,

facet geslepen.

Mag weg voor

€500.

Tel. 06-46117172

Thuis Pedicure

Zandvoort

Cedipl. pedicure

€20 per behandeling

Tel. 06-48791471

Lid Provoet

Café Het Wapen van Zandvoort
weer open

Volgens uitbater Willem Pastoors was het een zware beval-

ling: de heropening van Het Wapen van Zandvoort. Liefst ne-

gen weken moest hij op zijn vergunning wachten.

vend plein maken: "Het is

nu een beetje doods. Toen ik

de verjaardag van mijn zoon

hier vierde, liet ik de jongens

een partijtje voetballen in

de jeu de boulesbak. Kregen

we opmerkingen dat het

leuk was dat er weer iets ge-

beurde op het plein! Ik ben

Omdat Pastoors in Spanje

woont, er is ingeschreven

en ook daar zijn belasting

betaalt, wist de gemeente

Zandvoort niet wat ze er-

mee moesten. Navraag bij

de belastingdienst (wet

BIBOB), leverde alleen op dat

Pastoors de laatste vijfjaar

in Nederland geen belasting dan ook van plan om het

heeft betaalt en er dus, vol- podium komende zomer te

gens de wet, geen vergun- gebruiken voor bijvoorbeeld

ning afgegeven mocht wor- salsafestivals. Ook wil ik op

den. Pas nadat Pastoors via zondagmiddag de harmonie

een advocaat bewees dat er terughalen, zoals vroeger op

niets aan de hand was, was het Raadhuisplein. In samen-

de vergun ning alsnog geregeld.

Pastoors wil van het

Gasthuisplein weer een le-

werking met Adam Spoor

willen we een Big Band con-

cours organiseren." Ideeën

zat dus!

Ouders en oma's kunnen extra

geld verdienen!
Extra geld verdienen is nu mogelijk bij gastouderbureau De

Boomhut. Door u te registreren wordt het interessant wanneer

opa, oma, familie, buren of kennissen op de kinderen passen.

U hebt dan namelijk recht op een oppassubsidie. Afhankelijk

van de situatie houdt een gezin met geregistreerde kinderop-

vang al snel meer dan € 1.000 tot € 5.000 netto over!

Sinds 1 november 2006 is

Stichting Pluspunt uitge-

breid met gastouderbureau

De Boomhut. Wanneer uw
kind door naasten wordt

opgevangen, betalen de

belastingdienst en de

werkgever(s) namelijk flink

mee aan de kosten. Via gast-

ouderbureau De Boomhut
kan deze kinderopvang

worden omgezet naar een

officieel opvangcontract.

De opvang wordt daardoor

goedkoper voor de ouders

en de oppas krijgt netto ho-

gere inkomsten. Het voor-

deel kan echt enorm oplo-

pen.

Via de website www.plus-

puntzandvoort.nl kunnen

ouders direct het subsi-

dievoordeel berekenen. De

Boomhut verzorgt alle con-

tracten, zodat alles goed

geregeld is. Ook mensen die

buiten Zandvoort wonen
kunnen zich inschrijven.

Het gastouderbureau De

Boomhut is onder de Wet
Kinderopvang belast met

het toezien op de kwaliteit

van de gastouderopvang.

Dat betekent dat zij erop

toezien of het kind ook in

een thuissituatie gezond

en veilig kan worden op-

gevangen. In een speciale

risico-inventarisatie zal een

pedagogisch consulente in

de woning en de tuin alle

punten nagaan waar kinde-

ren risico's kunnen lopen. In

overleg met de gastouder

wordt vervolgens gekeken

op welke wijze de gezond-

heids- en veiligheidsrisico's

verminderd kunnen wor-

den, zodat de kwaliteit van

de opvang gewaarborgd is.

Het Gastouderbureau De

Boomhut is een initiatief

van Stichting Pluspunt

Zandvoort. De Boomhut
biedt al vele jaren profes-

sionele opvang voor kin-

deren buiten schooltijd en

in vakanties en verzorgt

sinds kort ook voor- en tus-

senschoolse opvang. Voor

meer informatie kunt u te-

recht bij: Stichting Pluspunt

Zandvoort, tel. 5717113

Zandvoorter van het Jaar:

Genomineerden uitgelicht

U kunt uw stem uitbrengen voorde Zandvoorter van het Jaar.

Wie verdient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken,

vertel ik wekelijks wat meer over de genomineerden. Wie zijn

zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

door Stephanie Vork

Peter Tromp

Peter Tromp

Sinds 1982 is Peter Tromp

ondernemer in Zandvoort,

waar hij geboren en getogen

is. Peter is 54 jaar en zit al 36

jaar in 'de kaas'. Hij is genomi-

neerd in de categorie 'Kunst en

Cultuur', vanwege zijn taak als

mede-organisator van Classic

Concerts. Daarnaast is Peter

secretaris van Ondernemers

Vereniging Zandvoort (OVZ),

zit hij in de werkgroep van

maatschappelijk betrokken

ondernemers, is voorzitter

van het feestcomité van het

Zandvoorts Mannenkoor én

is dus mede-organisator van

Classic Concerts. "Het zijn ei-

genlijk allemaal hobby's van

me", zegt Peter met een lach.

Samen met Toos Bergen orga-

niseert Peter sinds 2000 twaalf

klassieke concerten per jaar in

de Hervormde Kerk. "Wij zijn de

enigeStichting in Zandvoorten

omgeving die gratis klassieke

concerten kunnen aanbieden,

dit kan vanwege de subsidie die

wij krijgen van de gemeente en

van Holland Casino. De concer-

ten zijn vol van kwaliteiten ook

gedifferentieerd. Elke maand,

altijd op zondagmiddag, altijd

om 15.00 uur, het publiek weet

ons te vinden", aldus Peter.

Peter zou iemand kiezen die

niet op de nominatielijst staat.

"Ik zie elke dag de Belbus langs-

rijden. Vrijwilligers brengen de

oudjes van hot naar her, laden

rollators uit voor de Albert

Heijn, halen de mensen een

half uur later weer op. Ik zou

degene die dit werk voor de

Belbus het langste doet, willen

verkiezen als Zandvoorter van

het Jaar."

Patrick Berg

Patrick is een geboren

Zandvoorter en eigenaar van

viskraam 'De Zeemeermin'. In

het hoogseizoen is hij zeven

dagen per week open en in de

winter zes dagen. Hard wer-

ken dus voor Patrick. Maar dat

is niet aan hem te zien. Met

een open gezicht en een brede

lach helpt hij zijn klanten. Dit

is ook de motivatie voor zijn

nominatie. Patrick is een jonge,

sociale ondernemervoorzowel

Zandvoorters als voor gasten;

hij is positief en klantvriende-

lijk. "Ik vind vaste klanten be-

langrijk, daarom doe ik ook een

aantal extra dingen voor hen.

Bijvoorbeeld de 'haringstrip-

penkaart'. En bij het uitkiezen

welke haring ik ga verkopen de

rest van het jaar, nodig ik mijn

klanten uit om te proeven en

mee te bepalen", aldus Patrick

die blij verrast is met zijn no-

minatie.

Op de vraag wie hij zelf zou

kiezen als Zandvoorter van

het Jaar, geeft hij een top drie.

Op nummer één staat zijn

tweelingbroer, Arlan Berg. "Hij

heeft veel goeds gedaan voor

Zandvoort, bijvoorbeeld de

'zeepkistenrace'. En natuurlijk

omdat hij mijn tweelingbroer

is." Op nummer twee staat

Hans Ernst, en tot slot de da-

mes Ankie Miezenbeek en

Martine Joustra.'AI deze men-

sen hebben in 2006 echt wat

betekend voor Zandvoort."

Patrick Berg

Verkiezing Zandvoorter van het Jaar
Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voorde Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Naam van de inzender:.

Adres/Postcode:,

Tel:.

Handtekening:

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort HZAMMHHÏTSC
*Dinj,HT



Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering- 06 14448/20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5/40/40

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328/62

Toerkoop - Grote Krocht

TukTukCompany- 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 5/ 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 5/1 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

pluspunt

Welzijnsorga"
1*

rt

Locatie Noord
Flemingstraat I 80

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

STIJLDANSEN IN ZANDVOORT (brons)

Wilt u zondagavond gezellig het weekend gezellig af-

sluiten, dan is dat nu mogelijk door mee te doen aan

onze cursus stijldansen. Deze is namelijk ledere zon-

dagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Onder begeleiding

van een professionele dansleraar worden de bekende

ballroom dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, En-

gelse wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes

van de Samba, Rumba, Cha-cha-cha, Paso Doble en

Jive geleerd. Wanneer u nog wilt instromen in deze

gezellige cursus is dat nu nog mogelijk door middel

van een extra gratis les om 19.00 uur.Voor aanmel-

den of meer informatie kunt u contact opnemen met
tel:023 -571 71 13.

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft

geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast op

de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord (Fle-

mingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrijdag-

ochtend van 9.30 tot I 1.30 uur de mogelijkheid om
gebruik te maken van de aanwezige computers. Op
deze uren is ook een begeleidster aanwezig die u

verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-

gelopen bent op de computer. De computer inloop-

mogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u (nog)

geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien wij uw
komst tegemoet.

ZANDVOORTSE ROMMELMARKT
Op Zondag 1 9 november a.s. organiseert PLUSPUNT
weer een Rommelmarkt aan de Flemingstraat 180

te Zandvoort - Nieuw Noord. De markt begint om
10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De toegang tot de

markt is gratis en u kunt in de wijk vrij parkeren.

Er worden op de Rommelmarkt van PLUSPUNT uit-

sluitend tweedehands spullen aangeboden, zoals An-

tiek, Curiosa, Boeken, Sieraden, Speelgoed, Ansicht-

kaarten, Postzegels enz.Ook zijn er weer kramen

waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor Goede
Doelen. Dit keer is er o.a. een kraam waarvan de

opbrengst ten goede komt aan de Stichting Tsunami

Weeskinderen.

KINDERDISCO (571 71 13)

Ouders, verzorgers, oma's, opa's, vrienden enz. Is uw
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Plus-

punt geweest? Nee? En waarom niet? De leukste

en langstlopende disco in Zandvoort voor kinderen

vanaf 7 jaar.

Elke twee weken op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur

staat een enthousiaste groep van vrijwilligers onder

leiding van een professional klaar om de kinderen

een onvergetelijke avond te bezorgen. Naast dat er

natuurlijk gedanst word zijn er ook thema avonden.

Voorbeelden zijn o.a. Pyama party, valentijnsdisco en

dierendisco. De disco wordt dan helemaal omgetoverd

naar het thema van dat moment. Iets dat ieder kind

zou moeten meemaken. Kortom... kom een langs met
uw zoon of dochter en neem een kijkje bij dit 2 weke-

lijkse evenement voor alle kinderen uit Zandvoort.

Data: 1 7 november, I & 1 5 december

Filmprogramma
16 t/m 22 november

Dagelijks

13,30

de

mierenmepperj
Anr Bully

W Nederlandse versie I

Dagelijks
15.3:

AfblUven
Mcrrh js va'-, de Sarde

|

Badthijyzeri &
Sem Vefgeer©

MO./Di.
21.00

Rotary Zandvoort
presenteert

Buddha's
Lost Children
I© £ 15.00

|Do../vr./Zo./Zo. 20.00

Wo. 21.30
Art Ol vp.f Stflne Film

IWorld Trade
Center
Nicalos Cuge

10 Marki Bello

Woensciog
1P.30

II Caimano
regie; Nonni Moretiï

I©
Circus Zandvoort
Gas-thuisplein 5

2042 JM. Zondvoorl
Tel: 023-5718636

WWW.CIRCUSZANDVUORT.nl
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Beeldig Zandvoortr

Beeldhouwwerk: Moeder met kind, 1965

Materiaal: Brons

Afmeting hoogte: 2.50 m (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Fazantenstraat

Beeldhouwster: A. Koning - de Jong

door Nel Kerkman

Extra aandacht

I n 19 65onthu ld e Burgemeester

Van Fenema de beeldhouw-

werken van Loeki Metz en

van mevrouw A. Koning-de

Jong. De twee beelden wer-

den 's avonds op 29 juli in

het bijzijn van diverse geno-

digden onthuld. Aansluitend

ging het gezelschap naar het

Gemeenschapshuis, waar de

daaraan gekoppelde exposi-

tie van drie beeldhouwsters

en twee schilders officieel

werd geopend door wethou-

der culturele zaken mevrouw

C. Stemler-Tjade. Het beeld

van kunstenares Koning-de

Jong staat op een prominente

plaats in het plantsoen van

de Fazantenstraat. De verlich-

ting is stuk en op de sokkel

ontbreekt de naam van de

kunstenares. Dat is jammer
omdat de bronzen sculptuur

best meer aandacht verdient.

De statige moederfiguur kijkt

samen met haar kind een be-

paalde richting uit. Staren zij

naar wat er gaat komen of

turen ze naar de horizon? Het

is niet duidelijk wat hun doel

is. Het beeldhouwwerk straalt

een bepaalde kracht uit maar

heeft ook iets teders door de

handen die el kaar vasthouden.

Het had ook mooi gestaan aan

de Boulevard met de

blik naar zee gericht,

maar daar is destijds

niet voor gekozen. Al

met al is het kunst-

werk waard om er

eens langs te lopen

en te genieten van

defraaie eenheid van

'moeder met kind'.

Kunstenaar mevr.

A. Koning-de Jong
Er valt niet veel te

vertellen over deze

beeldhouwster, om-

dat er niets is te

vinden over haar.

Jammer, want we
zouden willen weten; was het

haar eerste beeld of heeft ze al

eerder kunstwerken gemaakt.

Is ze alleen beeldhouwster of

is ze net als Loeki Metz en Nel

Klaassen een veelzijdige kun-

stenares? Bovendien is haar

geboortedatum onvindbaar

en zelfs na vele speurtochten

via Internet blijft ze onbekend.

Het enige wat we weten is

dat zij uit Amsterdam komt.

Mogelijkerwijs krijgen we
ooit iets meer informatie over

haar.

Ronde vormen en aaibare kunst
De opening van de nieuwe tentoonstelling op 12 november

in het Zandvoorts museum kende drie primeurs. Ten eerste

was het nog nooit eerder voorgekomen dat er een vernissa-

ge op zondag werd gehouden. Ten tweede was het de eerste

officiële opening van burgemeester Hester Maij. En vervol-

gens was Maij de eerste vrouwelijke burgemeester die (met

ambtsketen) via een harde klap op de klink, de tentoonstel-

ling voor geopend verklaarde.

door Nel Kerkman

Ook deze keer staat een

Zandvoortse kunstenares met

haar werk centraal in het mu-

seum. Rina Suykerbuyk maakt

al meer dan 20 jaar objecten,

sculpturen en sieraden in ke-

ramiek, het is één van haar

grootste passie's. Eerder expo-

seerde Suykerbuyk al eens in

de Galerie 'De Stijlkamer', toen

met fraaie schalen en vazen.

Sculpturen

De objecten en sculpturen die

nu in de expositieruimte van

het museum aanwezig zijn,

laten de verschillende periodes

van Suykerbuyk zien. Direct aan

Hester Maij opent de tentoonstelling

het begin van de tentoonstel-

lingsruimte staan haar eerste

speksteen sculpturen te pron-

ken. Aan de overkant zijn de

prachtige ronde blauwe vazen

te bewonderen. In de vitrines

stelen de ineen gestrengelde

figuratieve sculpturen de show.

Vooral in haar laatste werken

zijn de ronde vormen duidelijk

herkenbaar. Het zijn de kleu-

rige, aaibare, fantasiedieren die

opvallen. De mooie kroonvogel,

de grappige rupsen, vrolijke vis-

jes en niet te vergeten de knal-

rode lieveheersbeestjes.

Goede combinatie

De tafel met schitterende scha-

len en kleurrijke pompoenen

harmoniëren kunstzinnig met

de foto's van Bakels sr. die voor

deze tentoonstelling uit het de-

pot zijn gehaald. De combi nat ie

van de zwart/wit foto's met de

kleurrijke keramiek is artistiek

verantwoord. Het geeft een

evenwichtige rust aan de cul-

tuur tussen het heden en het

verleden.

De tentoonstelling is tot 21

januari 2007 op woensdag

t/m zondag van 13-17 uur te

bezichtigen in het Zandvoorts

Museum, Swaluéstraat 1.

Stijlvol afscheid dames
vocaal ensemble

Het Zandvoorts dames vocaal ensemble heeft zondagmiddag

in een goed gevulde zaal van De Krocht het laatste concert uit

haar bestaan gegeven. Wat veertig jaar geleden begon onder

leidingvan mevrouw Van Nierop eindigde zondagmiddag met

een afscheidsconcert onder leidingvan dirigent F. Gest.

Het programma bood het

uit negen dames bestaande

gezelschap de mogelijkheid

nog één keer de grote kwa-

liteiten ten gehore te bren-

gen. Het programma voor de

pauze omvatte twee missen

van respectievelijk Gounod en

Rheinberger. Net als het ope-

ningslied 'Alles was er tut' van

Buxtehude werden deze met

veel gevoel voor sfeer ten ge-

hore gebracht.

Na de pauze werd het pro-

gramma steeds gevarieer-

der en vooral ook lichter van

aard. Na de opening met

'Sonntagsmorgen' van Abt

kwam het einde via 'I don't

know how to love You' van

Loyd Webber met het eigen-

tijdse 'Positief' van Marjan

Berk en Ruud Bos. Het slotlied

illustreerde de manier waarop

het gezelschap zich in de af-

gelopen veertig jaar heeft

gemanifesteerd, namelijk po-

sitief en met een groot gevoel

voor muzikale verhoudingen

en sfeer.

Na het concert sprak me-

vrouw Marinanne Wassenaar

namens onder andere lokale

raad van kerken en het 4-rmei

comité lovende dankwoorden

aan het adres van de dames
en hun dirigent. Zij liet, net als

een groot aantal toehoorders,

haar woorden vergezeld gaan

van bloemen. Overigens kreeg

mevrouw Wassenaar van de

dames de toezegging dat zij

op 4 mei tijdens de traditio-

nele herdenkingsbijeenkomst

nog één keer hun medewer-

kling zullen verlenen. Een toe-

zegging die door velen zeer

geappracieerd zal worden.

Lachen met Jaap Mulder
In het seizoen 2006/2007 's er zes keer cabaret in Circus Zand-

voort. Zes keer maar, en de zaal was niet eens gevuld afgelopen

zondag. Onterecht! Ca baretier Jaap Mulder zette in ruim ander-

half uur een erg goede show neer met 'Velkommen til Aars'.

doorStephanie Vork

Mulder wil verwarren en verma-

ken. Met een hele omweg ver-

telt hij eigenlijk iets heel kleins.

Steeds sneller gaat hij praten,

hij neemt het publiek volledig

met hem mee, gebruikt steeds

heftiger lichaamstaal. Je raakt

de rode draad kwijt, tot de ca-

baretier je weer terug zet in

het stuk. "Door stemmetjes in

mijn hoofd, moest papa weg."

En hij heeft het tentje van zijn

twee zoontjes meegenomen.

Hij droomde altijd al van het

Deense plaatsje Aars en is nu

daar heen gegaan om tot rust

te komen. Een vergelijkbare

missie als een pelgrimstocht

naar Santiago de Compostella.

"Hier is niks en daar is alles",

zei hij altijd. Uiteindelijk komt

de cabaretier erachter dat Aars

te vergelijken is met het in de

Nederlandse polder gelegen en

zeer knullige Swifterbant. "Aars,

het is een gat, er is geen reet te

beleven."

Vele grappige momenten ko-

men in het stuk voorbij, zoals

het verhaal dat hij te horen

kreeg als klein jongetje toen zijn

vader ineens verdwenen was

"Je vader is verdampt", zei mijn

moeder. "Hij lag in het zonnetje,

toen verdampte hij, en nu ligt

alleen z'n zonnebril er nog. Hij is

opgegaan in het universum. Hij

is lucht."

Maar Mulder is niet alleen grap-

pig, hij is ook een serieuze verha-

lenverteller. Het is meer dan ca-

baret, het is ook maatschappelijk

geëngageerd theater. Daarnaast

zingt hij en speelt piano.Mulder

gebruikt overdreven lichaams-

taal en mimiek, waardoor hij

sterk op het podium staat.

De volgende keer, dat is 28 ja-

nuari 2007, moet de zaal in het

Circus Theater weer vol.

£>



Ö'tA Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de bon in op pagina 20!

«ww*00**

*£%*
af

RM?,
Donderdag 16 nov. t/m woensdag 22 nov.

Varkens Schnitzels naturel of gepaneerd

4 stuks €5,-

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nlHiiiiiii
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

'Ï4f r* rw*u*»i j
J

Lattrefc *4ardif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!

Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

iJVieuw pannenkoekenhuis

^c ^wchenrie ^-eerove

IBij
kinderpannenkoek

<$*. gratis cadeautje
voor pashouder:

Strandweg

7fcU-f02ïj»7iir*

ËMOTION BY

3SPRTT
Van 16 novem bert/m 29 november:
Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op Esprit lingerie!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

WIDtfll

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting op alle tassen,

sieraden en riemen
Kerkstraat 3a

Met uw
ZandvoortPas

bentu
voordeliger uit!

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vnhanUaT
AJtam *»f Zarchwrt Bü-hüubofi

'.ÏLi;|I.I.ÏI 'Ir JÏKMÏ-.l.l! Il -i

QnM KrocM 21 -025-5,112560
nmMHrijzonuurL nl

'^to erkoop.nl 3g

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

^jhbm - fppfltH Wet? EnitanrflHt

WOK PALACE
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

Op maandag - woensdag en donderdag

Bij het kinderbuffet: gratis kinderijsje

Bij het wokbuffet: gratis glas huiswijn of frisdrankje

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Voortaan dinsdags gesloten

SK Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Koene ?_ c^nrnq Service Kl-.s

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op alle lampenkappen
en lampenvoeten

Rotonde - Badlruisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel: 023 - 5714441

klecHften aan nee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,

ook op Fleurop bestellingen. ^*t

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

üji ,
jrr_

ci"iïrr:p<;ijc:is:

Óp vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

&e*
Voor houders van de Zandvoortpas:

10% korting op de nieuwe gerechten van onze winter menukaart.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

3-[eatfier
Aanbieding voor pashouders

Dames huispakken en
nachtkleding

20% korting
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

FOTO MENHO GORTER
*-|J"J ** Dndul kfcwwia Iju-i rul mitr-ma

Gratis
Eert wegwerpcameta -.{*«

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

mmsni mj 1>\n 1< 1»j mul * 3>

1

www.fotamennogo rler nl

GEERLING
Bandan an accu servies

7 dagen perw&ekf

accuservice 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023-571 22 40

JB,TROMP
«ROTI KKKKT 1-1 UHeVDOPT

is ons het meeste waard.

Smaaq zacht gerijpt

8 weken gerijpt

500 gr. € 3,89 2e pond halve prijs

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

HOWG KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

Thids & Villows
Voor ZandvoortPashouders

5% kgrüng opgordijnen.

************
'Dr. J.g.Mezgerstraat32 Teü 5715084

zuumj.petraspuudspiCbius.nC

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN
WINTERPRIJZEN

ZEKERHEID VOOR ALLES

ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:

Ongewenst bezoek, warmte,

Koude, en lawaai.

20% korting

OPRUIMING: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%
Wegens vakantie gesloten van 16 oktober tot 6 november

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPTT/M 1 MAART 2007

WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

tt*"?&***

* 10% korting op de

dagspecïals op

'. het krijtbord in

! Circl.es Restaurant.

Gasten van Cïrdes

J Restaurant hebben

altijd gratis entree.

ZardvoDrl. Een ma-Die gelegenheid om uitte gaan.

LM* il!* bon " tPj ïpqtn Yf* d<7 tcitrl*"^. hitl rjr4,;T| In «mbri^tl? nrt in-cio J-llir^

üf twtinatr. JUlnn raar pjiK-.jdf: vin d* findhoohu thrint f " ban ptr («neon.
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www.zandvoortpas.Ti

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Williams

Pub

Sky-Sports-darts-pool

Tafel-voetbal

guinness

and a lot more!

lïlke zondag avond

KARAOKE!
Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje

gratis!

Haltestraat 44

Zandvoort

A
TOPStAGER

VnEEBURG&Zn

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Varkensrollade

500 gram

€5,50

Èi

Ei Ei
Met ZandvoortPas io% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10



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

GRATIS WORKSHOP VOOR BEGINNERS

DINSDAG 21 NOVEMBER

VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR

DINSDAG 28 NOVEMBER A.S. STARTEN

WEWEERMETEEN NIEUWE

CURSUS VOOR BEGINNERS

O.L.V MICHAEL "MAMBOMIKE" MD.

IN DE CURSUS WORDEN DE VOLGENDE DANSVORMEN

BEHANDELD:

MAMBO, MERENGUE, BACHATA EN CHA CHA CHA

NIEUWE KANDIDATEN KUNNEN VOOR

INSCHRIJVING OF INFORMATIE CONTACT OPNEMEN
MET, OF LANGSKOMEN BIJ, TAKE FIVE.

023-5716119 / INFO@TFAZ.NL

Flve
Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

is een multifunctioneel jaarrond
horecabedrijf op het strand in zandvoort

met drie zalen en een crootterras.

Naast een regulier strandbedrijf voeren wij

een Frans en internationaal georiënteerde

keuken en bieden wij ruimte voor vergaderingen,

seminars, presentaties, huwelijksparty's e.d.

TER VERSTERKING VAN DE BEDIENING ZOEKEN WIJ

PARTTIME MEDEWERKERS BEDIENING
MET AANTOONBARE ERVARING (LEEFTIJD VANAF 18 JAAR)

TER VERSTERKING VAN DE KEUKENBRIGADE ZOEKEN WIJ

LUNCH KOK
MET AANTOONBARE ERVARING (LEEFTIJD VAN AF 21 JAAR)

SALARIËRING CONFORM DE HORECA CAO

u kunt uw sollicitatie richten aan:

Take Five aan Zee b.v.

t.a.v. de heer chris kuin

Postbus 398

2040 aj zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor informatie keuken: NickyCommijs 023-5716119

c-ate ximU

Café Oomstee

Op zaterdag
18 november

wordt het weer
gezellig!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

£Kïppet/tap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

>

EELIGHTS

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

V

Ju

*B

tHutr — f
Ifï'JHrf r. Y-

Kledingreparatie en stomerij

Openingstijden:

maandag t/m

zaterdag 9.00- tot

18.00 uur

Passage 12

2042 KT Zandvoort

023 5 71 52 52

06 48 23 18 67

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.

Speciaal maatwerk voor dames en heren.

1 uurs-service:
Kleine veranderingen binnen 1 uur klaar!

Krant niet ontvangen?
DVÜORTSE

. fHTTCAVT _

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

<Ek
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Badgastenvermaak

Al in de vorige eeuw moesten de Zandvoorters hun 'bad-

gasten' zien te vermaken. Toch was niet iedereen daar zo

gelukkig mee en werd herhaaldelijk de huiselijke sfeer ge-

promoot. Hieronder een 'kroniek' dat in de Zandvoortsche

Badcourant van 3 augustus 1895 heeft gestaan. Het is waar-

schijnlijk van de hand van de uitgever W. Flink en geeft een

beeld van hoe men toen dacht over vermaak. Tevens blijkt

dat er in die tijd al een gasten register moest worden bijge-

houden. Dat werd toen alleen niet gebruikt om Toeristen-

belasting te heffen zoals heden ten dage.

Over de achter ons lig-

gende week valt al zeer

weinig te vermelden. Het

badleven concentreert zich

op het strand; daar is het

's ochtends van 10 tot 12;

's namiddags van 3 tot 5,

's avonds van 7 tot 8 uur

druk, erg druk. 's Morgens

zijn alle badkoetstjes in ge-

bru i

k; 's namiddags zijn alle

stoelen bezet en 's avonds

wordt er meest langs 't

strand gewandeld. Tegen

9 uur is voor de meesten

de dag geëindigd; enkelen

genieten nog van de heer-

lijke avondlucht op de ter-

rassen van Groot Badhuis

of Hotel d'Orange, enkele

brengen een uurtje zoek in

de Passage met of zonder

Beijersche ka pel muziek, het

grootste gedeelte der bad-

gasten schijnt de avonden in

de huiselijken kring door te

brengen. Voorwaar een gun-

stig verschijnsel in een tijd,

waarin zoo dikwijls geklaagd

wordt over uithuizigheid! Als

ooit weer een prospectus van

Zandvoort gedrukt wordt,

mag niet vergeten Avonden

onder de aantrekkelijkheden

der badplaats te vermelden:

bevordering der huiselijk-

heid!

Wel hoort men nu en dan

stemmen opgaan, die hier

een meer gezellig verkeer,

eenige afwisseling door con-

certen, soirees enz. verlangen

maar zulke amusementen
schijnen niet zeer gewild te

zijn. Ten minste als men na-

gaat, hoe slecht het eerste

en wellicht laatste concert in

Hotel Kurzaal bezocht werd,

dan moet men wel die over-

tuiging krijgen. Toch had men
mogen verwachten, dat een

concert, gegeven door een

goed orkest, onder leiding

van een Joh. M. Coenen, een

man, gedurende meer dan

een kwart eeuw toegejuicht

en gewaardeerd wordt in de

hoofdstad als

directeur van

heb Paleisorkest,

dat zulk een con-

cert gaarne door

onze, gelukkig

talrijke badgas-

ten zou worden

bijgewoond. Maar

"es hat nicht sol-

len sein" en indien

we goed ingelicht

zijn, heeft men van

de voortzetting der

concerten afgezien.

DeheerDeinumech-

ter blijkt den moed
niet spoedig te ver-

liezen; de verjaardag

van H.M. onze geëer-

biedigde Koningin-Regentes,

zal in Hotel Kurzaal feeste-

lijk herdacht worden door

een kinderfeest en 's avonds

door eene soiree waarop de

bekende en gevierde Willem

van Zuylen voordrachten zal

houden, en wel hoofdzakelijk

die, welke hem op zijn kunst-

reis in het Buitenland zooveel

succes hebben bezorgd. Als

deze 'kroniek' verschijnt, zijn

kinderfeest en soiree reeds

achter den rug; het zal ons

aangenaam zijn, in een vol-

gend nummer van beiden

een groot succes te kunnen

vermelden.

Onlangs werd ons eene ver-

makelijke vergissing van som-

mige badgasten (vermoed e lijk

van kinderen of dienstbo-

den) medegedeeld, die we
ter voorkoming van verdere

dwalingen

die moeten ingevuld en

aan het raadhuis ingele-

verd worden. Om dit laat-

ste gemakkelijk te maken,

heeft de politie eene bus

vóór het raadhuis opge-

hangen. Herhaaldelijk nu

is het voorgekomen, dat in

die bus gevonden werden

brieven, die aan het post-

kantoor hadden

nr: irrj :
•• >

gaarne publiceeren. Voor

het Raadhuis hangt name-

lijk eene bus, waarop duide-

lijk leesbaar vermeld staat,

dat men beleefd verzocht

wordt de 'badgastenbriefjes'

daarin te werpen. Volgens de

Zandvoortsche politieveror-

dening zijn de hotelhouders

en verhuurders van wonin-

gen en kamers verplicht, aan-

gifte te doen van de huurders

en verblijfhoudenden. Door

de gemeente zijn gedrukte

briefjes beschikbaar gesteld,

bezorgd moeten worden.

Wel is onze politie zoo wel-

willend, zulke brieven naar

de brievenbus te brengen,

maar allicht ondervinden

de brieven groote vertra-

ging, soms minder aange-

naam voor verzenders of

ontvangers. Men zij dus

gewaarschuwd en wijze er

kinderen en dienstboden

op, dat onze Koninklijke

Nederlandsche Posterijen

meer geschikte gelegen-

heden heeft tot ontvangst

van te verzenden brieven.

Richard Stouthamer - van krantenjongen tot professor

Dat het kan verkeren weten we allang maar dat een krantenjon-

gen professor kan worden, is toch wel speciaal. Richard Stout-

hamer had als een van zijn eerste baantjes een krantenwijk bij

de Zandvoortse Courant, een jaar of veertig geleden. Nu is hij

professor Entomologie (insectenkunde) aan de Universiteit van

Californië in Riverside (VS). Afgelopen vrijdag was hij eventjes

terug in zijn oude woonplaats.

Stouthamer, zesde uit een

gezin van zeven kinderen,

groeide op in Zandvoort.

Zijn vader was de bekende

Paschier Stouthamer, com-

mandant van het strandde-

tachement dat toentertijd

nog in de rotonde gevestigd

was. Al jong was Richard ge-

ïnteresseerd in de natuur

die in de Zandvoortse dui-

nen volop aanwezig is. Na

de Christelijke Mulo en het

Christelijk Lyceum, meldde

Stouthamer zich aan bij de

Landbouwuniversiteit in

Wageningen alwaar hij in

eerste instantie milieuleer

studeerde. Toen hij dit een

enigszins saai vak vond, ging

hij over op biologie en vond

daarin zijn draai.

Woestijnwesp
Toen hij in Amerika ging stu-

deren, werd hij opmerkzaam
gemaakt op de woestijnwesp,

een klein insect dat als nage-

slacht alleen vrouwtjes krijgt

(maagdelijke voortplanting).

Dat was voor hem de aan-

leiding om dit fenomeen te

onderzoeken. Nu is hij al weer

jaren met de woestijnwesp

bezig en heeft bijzondere za-

ken blootgelegd zoals het feit

dat, indien de wespen met

antibiotica worden behan-

deld, zij wel mannetjes kun-

nen voortbrengen.

De bacteriën die er voor zor-

gen dat sommige sluipwes-

psoorten, waaronder

de woestijnwesp, zich

uitsluitend voortplanten

door dochters te produ-

ceren, blijken niet kies-

keurig. Geheel tegen de

verwachting zijn vrijwel

identieke bacteriën te

vinden in zeeronverwan-

te wespensoorten en

omgekeerd. Maagdelijke

voortplanting is dus

blijkbaar besmettelijk

en kan door bacteriën

worden overgedragen

op andere sluipwespen.

Dit biedt perspectieven wespen succesvol zijn. Een

in de biologische bestrijding reuze vooruitgang derhalve

van plaaginsecten, waarbij in de biologische bestrijding

met name aseksuele sluip- van deze insecten.

Richard Stouthamer

£>
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Kerstmis in de Kerkstraat

bij

LDbbisiJ VjXGc/blGT
(voorheen op het Raadhuisplein)

In november en december
kerstarti kelen tegen

groothandel prijzen

Kerstbomen

Kransen

Guirlandes

Keramiek etc. etc. y

Niet van echt te onderscheiden

Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

ZöïkldVDOrt
KiCDIhS flïP41*Tir 4 STCWERIJ

ff. &ifK£f

Grote Krocht

2042 LT Zandvoort

Tel. 023 - 571 98 41

Mobiel: 0624-500 624

www.zandvoort-kledingreparatie.nl

Toko Bintang, Indonesische specialiteiten.
7 dagen p.week open. Haltestr 34. 023-5712800

Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Susni Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging
Bintang, Rijsttafel Bintang, Rames Bintang, Caje menu Bintang, Sate^Bintang, Buffet Bintang, Tele

Bintang, Spare ribs Bintang, Garnalen Bin tang, Jakarta Bin tang, KLM Bintang

£tos
De hint van Sint

I
Reep voor in de schoentjes € 0,89

|

Geschenkverpakkingen v.a. € 4,99

Donderdag 30 november en vrijdag

1 december koopavond tot 21.00 uur
|

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-5732268

j?hmh*
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HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

HEMA
Sinterklaas en

Zwarte Piet
bezoeken de Hema op

Woensdag 22 november
van 13.00- tot 16.00 uur

Ga gratis op de foto

met Sint en Piet!
Je kunt je foto 2 dagen later

ophalen bij de klantenservice

Hema - Raadhuisplein 1 - Zandvoort

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?

U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova

College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag

naar Annet Flink.

Sinterklaasintocht live op ZFM
Met een heuse drumband zal de Sint op zijn paard

samen met alle kinderen en hun ouders om 12.00

uur van het strand naar het Raadhuisplein lopen.

Daar zal burgemeester Hester Maij Sinterklaas har-

telijk ontvangen. Meteen na de intocht zal er onder

leiding van een aantal Zwarte Pieten een speur-

tocht plaats vinden in het dorp.

Feest

Ook zal er deze dag een

S i nte rklaasspektakel

plaatsvinden voor kin-

deren van 4 t/m 9 jaar.

In de Korver Sporthal zal

de Sint samen met zijn

Pietermannen van 14.00

uur tot 16.30 uur voor

een groot feest zorgen.

Kaarten a € 2,00 per stuk

zijn verkrijgbaar bij de

Bruna aan de Grote Krocht

en de Vomar in winkelcen-

trum Nieuw Noord. Zorg

wel dat je moeder er snel

bij is want vol = vol!

Wedstrijd

Net als vorig jaar organi-

seert Sinterklaas ook weer

een tekenwedstrijd, leder

kind tussen de 4 en 8 jaar

mag een tekening of pro-

ject inleveren in de brie-

venbus bij McDonalds.

Radio

Voor diegenen die er zon-

dag 19 november niet

bij kunnen zijn zal de

lokale radiozender ZFM

Zandvoort de hele intocht

live uitzenden. Van 12.00

uur tot 14.00 uur staat

ZFM in het teken van

Sinterklaas. Enkele Pieten

zullen live verslaggeving

doen van de aankomst van

de Sint en de rijtocht naar

het Raadhuisplein. De live

uitzending is te horen op

de kabel 106.9 FM of via de

kabelkrant op kanaal 45.

Daarnaast heeft de zender

ook een live-stream op de

internetsite www.zfm-

zandvoort.nl

É&n mk door rar-zié

mat wn rwzisöka
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De twee weken dat ik in

Iran verbleef gingen vlie-

gensvlug om. Omdat het

de eerste keer was dat ik

mijn familie weer zag heb

ik (helaas) weinig van Iran

gezien, ledereen wilde ons

spreken, bij hen op bezoek

hebben en verwennen met

de lekkerste gerechten die

je maar kunt verzinnen.

Je kunt concluderen dat

ik veel huizen heb gezien

en dat ik weinig van de

schoonheid van Iran heb

gezien, maar terwijl we
van het ene huis naar het

andere reden kreeg ik wel

veel te zien op en langs

de wegen. Niet veel naar

buiten gaan had ook iets

positiefs: met die hitte kon

je geen stap buiten zetten!

Overdag was het rond de 43

graden!

De eerste week heb ik ge-

probeerd veel van de miljoe-

nenstad te zien. De straten,

de winkels, de prachtige en

overbevolkte parken: alles is

anders, echt anders. De stra-

ten zijn groot, eindeloos lang

en het is er altijd druk. De jon-

geren proberen, ondanks het

feit dat ze weinig mogen en

kunnen, de nieuwste mode
te dragen. Toch zie je ook

een bepaalde verdrietigheid

in hun ogen. Een soort wan-

hoop, een gebrek aan hoop

voor de toekomst. Dit zorgde

ervoor dat ik mij realiseerde

hoeveel geluk ik heb gehad.

De meeste jongeren stude-

ren, maar kunnen vervolgens

nergens werk vinden. Voor de

meesten is het leven duur, ze

kunnen zich maar net redden.

Heel erg wat ik over mijn ei-

gen land moet zeggen, maar

het is er armoediger gewor-

den. Ik kan dat natuurlijk zelf

niet weten maar mijn moeder

merkte al deze verdrietige

gebeurtenissen

op. De gesprek-

ken met mensen

op straat maakten

veel indruk op

me. Ik wilde ze allemaal wel

helpen, maar hoe?

Op het verkeer in Tehran wil

ik nog even de nadruk leg-

gen. Het is moord en dood-

slag. Het is verschrikkelijk

eng. Alle auto's rijden er door

elkaar! Er gelden geen regels

(althans, men hield zich er

niet aan!), er werd veel getoe-

terd, het leek wel alsof ik in

een achtbaan zat. Het verkeer

in Tehran is iets dat je moet

hebben meegemaakt als een

westers iemand. Vooral om-
dat het bij ons juist alleen

maar om regels gaat.

Ik heb de bergen in Tehran

gezien (het Alborz-ge-

bergte). Helaas heb ik de

bekendste en de groot-

ste, de Damawandberg,

niet gezien. Iran is gigan-

tisch groot, vandaar dat

ik veel niet heb kunnen

zien. Alleen al in Tehran

wonen 16.000.000 men-

sen; net zoveel als in héél

Nederland dus. Als je van

het ene punt in de stad

naar het andere wilt, ben je

heel veel uren onderweg

en de dagelijkse file maakt

het er ook niet beter op.

Vanwege de vele auto's en

de files is er veel smog in

de stad. Als je binnen Iran

wilt reizen (Noord-Zuid)

dan wordt sterk aangera-

den om met het vliegtuig

te gaan.

Nasim Ahmadi

Volgende week het slot van dit bijzondere reisverslag

V RAM
21 mrt. -20 apr. 25

Kreeft

21 juni - 22 juli

In de loop van de week word je

steeds praktischer. Je merkt wel

dat je je mond moet opendoen,

wil de ander begrijpen watje wilt.

Wat begon als vriendschap begint

steeds meer een ander tintje te

krijgen! Leuk!

K STIER

21 apr.- 20 mei

Met al die feestelijke toestanden

die gaan komen krijg je nog meer

behoefte aan een vaste date. Wat

ben je toch romantisch aan het

worden! Ga je daarom maar met

iemand in zee dieje eigenlijk niet

wilt?

Tweelingen

21 mei - 20 juni

Val je nu uitgerekend op dat

spannende exotische type? Durf

je hem mee naar huis te nemen

of beginje daar maar niet aan? Je

smelt deze tijd met al die lichtjes;

blijf nog wel met beide benen op

de grond staan...

Als je in het begin van de week

alles hebt uitgepraat, kun je de

rest van de tijd lol maken. Regel

het dus ook met je werk of studie.

Zorg datje zeker weet wanneer je

vrij bent om lol te maken, anders

baal je straks.

p» Weegschaalü 23 sept. - 22 okt.

Yes! Dit kan een romantisch

weekje worden! Je geniet enorm

van alle gezelligheid en bent zelf

nogal actief. Een financieel voor-

deeltje kun je mooi gebruiken om
nog meer plezier te hebben. Pas

wel op met je welverdiende geld.

SL
Leeuw

21 juli - 22 aug. HL
Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Als je bij hem blijft uit angst zon-

der te zitten, is dat geen goede

basis. Vertrouw jezelf eens wat

meer, dan komt er snel iets heel

leuks op je pad! En laat het ook

eens merken als je iemand leuk

vindt, Leeuw!

9 Maagd
23 aug.- 22 sept.

Hij is helemaal leuk en je bent

heel blij met hem, maar dat type

op je werk is ook niet verkeerd!

Wat jammer datje er maar één

kunt uitkiezen! Ben je wel echt

zeker van je zaak? Maak geen

overhaaste beslissingen.

Je hebt er helemaal zin in... Je

bent enthousiast en vrolijk, zou

graag op stap willen, maar je

wilt ook gezelligheid thuis op de

bank. Je bent nogal flirterig en

speels. Doorje charme gaat alles

soepeitjes!

uj| Boogschutter

23 nov. - 21 dec .

Eerst ben je wat afwachtend,

maar dan ga je toch eens kijken

hoe het zit met dat leuke type in

je omgeving. Is het iemand uit

je buurt of op je werk? Gewoon

laten merken watje ervan vindt

en er 100% voor gaan!

Steenbok

22 dec- 20 jan.

Watje zo bijdehand weet te ver-

tellen, is dat écht watje diep in je

hart wilt? Je hebt hetovervrijheid

en ruimte voor jezelf, over vriend-

schap en veel ontdekken, maar ei-

genlijk meenje het allemaal niet.

Wat is er aan de hand?

^Jj* Waterman
21 jan. -igfeb.

Je schaft spulletjes aan waarin

je je sexy voelt. Niet helemaal je

gewoonte, maar wel erg span-

nend! Je bent op oorlogspad,

je wilt zijn aandacht! Let op, je

krijgt het van meerdere kanten.

Moeilijk kiezen!

^ j Vissen

r\ 2ofeb. -20 mrt.

Als je ooit hebt getwijfeld, is dat

nu weg. Je hebt echt zin in een

leuke vent! Hoe verder de week,

hoe meerje ze aantrekt. Vraag je

wel af watje eigenlijk zoekt, an-

ders weetje er straks geen raad

mee!

Column

Waarom altijd

meer?

Eigenlijk voel je je goed, zit

lekker in je vel en hebt het

gevoel dat het haast niet

beter kan. Toch ligt het te-

genovergestelde gevoel

van onrust, ontevreden-

heid en drang naar meer,

dichterbij dan op je minder

goede dagen, en kan het

vrij snel in één klap om-

slaan.

Mooie spreuken als 'Na re-

gen komt zonneschijn' sle-

pen ons vaak door de lasti-

ge periodes heen. Maar dat

er na die zonnenschijn ook

weer een flinke bui komt

weten we allemaal don-

dersgoed en onbewust zijn

we daar toch te vaak mee
bezig. Het leven van tegen-

woordig brengt hoge ver-

wachtingen met zich mee,

en daar moet je ook maar

mee om kunnen gaan.

Drugs is daarom ook zo'n

groot issue, en dan vooral

onder de jongeren die alle

rare toestanden in het le-

ven vaak gewoon nog niet

de baas kunnen zijn en op

deze manier proberen te

ontsnappen aan de reali-

teit. Dat ze er eigenlijk niet

voor weg kunnen lopen en

dat ze de realiteit toch wel

onder ogen moeten komen,

beseffen ze vaak nog niet

op het moment van zwak-

te. De klap van de waarheid

komt toch ooit wel, vaak is

die een stuk harder naar-

mate je hem uitstelt.

De 'hobby' van ieder mens

is het verleggen van gren-

zen. Boedha zei ooit: Houd

eens op met dansen op de

rand van de vulkaan. En

waarom doen we dat? We
zijn nooit echt tevreden en

altijd op zoek naar meer. Ik

heb stijl haar maar heb al-

tijd krullen willen hebben.

Het gras aan de andere

kant van de wei is altijd

groener. En zo zijn er nog

duizenden voorbeelden.

Alles kan beter, mooier, leu-

ker en sneller. De wereld

draait door. Hoe zal het er

over 200 jaar uitzien dan?

Zouden de mensen nog

wel kunnen lachen?

Mai

fe £>



Vrijehuizenmarkt

Haarlemmerstraat 14 Zandvoort

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs:

€ 698.000,- k.k.

• Jugendstil herenhuis met kantoor annex
zomerhuis!

• Een bijzonder groot, uitstekend onderhouden,
woonhuis met fraaie karakteristieke elementen,
garage en eigen oprit, gesitueerd aan de rand van
het "Groene Hart";

• Entree, hal, toilet, zeer ruime woonkamer-en-suite
met serre met o.a. openslaande deuren naar de
voortuin, art déco schouw, open verbinding naar de
achterkamer/woonkeuken met openslaande deuren
naar achtertuin, royale, landelijke woonkeuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, bijkeuken,

wijnkelder, luxe badkamer met ligbad, tweede toilet,

separate douchecabine en wastafelmeubel,
3 slaapkamers, 2 balkons;

» Een besloten, zeer diepe achtertuin op het zuiden
gelegen met niveauverschillen en diverse terrassen.

De voortuin is op het noorden gelegen. Beide tuinen

zijn fraai aangelegd en perfect onderhouden;
• Dit huis verkeert in uitstekende conditie, u hoeft

alleen nog te verhuizen!
• Woonoppervlakte ca. 178 m 2

, perceel ca. 309 m2
,

inhoud ca. 465 m3
.

Sara Roosstraat 17 Zandvoort

M

Vraagprijs:

€ 559.000,- k.k.

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage

en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk

"Park Duijnwijk";

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,

klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-

apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,

schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,

luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en

wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers

(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en

royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 195 m 2
, inhoud ca. 470 m3

.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

v f ïïï5

Vraagprijs:

€ 329.000,- k.k.

• Modern, luxe en riant 3-kamer hoekapparte-
ment op de 1ste etage met garage en
2 balkons!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige

Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,

duinen en centrum;
• Entree via trap, royale living met airconditio-

ning en toegang tot een van de balkons,

moderne semi-open keuken voorzien van div.

inbouwapparatuur, moderne badkamer met
douchecabine, wastafelmeubel met dubbele
spoelbak, wandcloset, bad in hoekopstelling,

2 slaapkamers (1 met toegang tot 2e balkon);

• Balkons gelegen op het zuiden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 120 m 2
, inhoud ca.

310 m 3
.

Burgemeester Nawijnlaan 34 Zandvoort

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een
zeer besloten tuin (achtertuin op het zuiden),

met eigen oprit en garage!
• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het "Groene Hart" op een perceel van
ruim 350 m 2

;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,

keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,

eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onderhou-
den, royale tuin met een totale oppervlakte van

ca. 200 m2
;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2
, inhoud ca. 370 m 3

.

-
Leeuwerikenstraat 5 Zandvoort

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning in

autoluwe straat aan de rand van de duinen!
• Gelegen in de geliefde "Vogelbuurt" op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover het

"Zwanenmeertje"!
• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's

en een garage;
• Entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken, badkamer met ligbad

en wastafel, separaat 2e toilet, 3 slaapkamers,

ruime zolderkamer bereikbaar via vlizo trap,

2 balkons;

• Voortuin op het (noord)oosten en besloten, ruime
achtertuin op het (zuid)westen met achterom;

• Deze woning dient volledig gemoderniseerd te

worden.
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

, perceel ca. 360 m2
,

inhoud ca. 275 m3
.

Vondellaan 6 Zandvoort

Vraagprijs

• Charmante halfvrijstaande woning met
achterom en besloten tuin in

"Letterkundigen" buurt!
• Gelegen nabij het station, op loopafstand van
strand, zee, duinen en het centrum van
Zandvoort;

• Entree, hal, toilet, zonnige woonkamer voor-

zien van een eikenhouten parketvloer en toe-

gang tot de achtertuin, nette open keuken,
luxe badkamer in grieks/romeinse stijl, voor-

zien van whirlpool, separate doucheruimte,
wastafel en 2e toilet, aparte ruimte voor was-
en droogcombinatie, 2 ruime slaapkamers;

• Voortuin op het westen gelegen en fraai aan-

gelegde, besloten achtertuin op het oosten;
• Deze woning is nagenoeg geheel gereno-
veerd, uw bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2
,
perceel ca. 110

m 2
, inhoud ca. 225 m 3

.
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• Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversluiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.n

www.vrijehuizenmarkt.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ouderen richten eigen wijk in

Opplussen alléén is schone schijn. Zo'n operatie houdt niet op

bij de voordeur: ook de woonomgeving is van cruciaal belang.

Om bij een dergelijke verjongingskuur niet opnieuw het wiel

uit te hoeven vinden, kan gebruik gemaakt worden van reeds

opgedane kennis en ervaring.

In Breda en Eindhoven is men ten kunnen onderhouden in

al langer bezig met het voor de buurt. Daarom is ook een

iedereen geschikt maken van aangepaste woonomgeving
iets wat aandacht vraagt.

Els de Jong van bureau

Woon onderzoek is in opdracht

van het Kenniscentrum gaan

kijken hoe een en ander uit-

pakt in de praktijk. In Breda

en Eindhoven is inmiddels

veel ervaring opgedaan met

het creëren van barrièrevrije

routes en slimme oversteek-

plaatsen. Ook ontmoetings-

woners een gouden kooi. Al plekken voor ouderen met

te vaak gaat alle aandacht uit speciaal straatmeubilair

naar de woningen en de voor- zijn van groot belang voor

zieningen in deze gebieden, de leefbaarheid. Langs de

maar minder naar de omge- route zijn seniorenbanken

ving. Het is erg belangrijk dat en rollatorsteunen geplaatst,

mensen ook zelfstandig naar Het meest opmerkelijke is

buiten kunnen en contac- de gevolgde aanpak. Breda

complete wijken. Ken nis en er-

varing uit deze projecten zijn

gebundeld op de site van het

Aedes-Actiz Kenniscentrum

Wonen-Zorg.

Talrijke gemeenten zijn be-

zig met het ontwikkelen van

woonzorgzones. Het simpel-

weg aanpassen van wonin-

gen is echter niet genoeg. Je

creëert daarmee voor de be-

maakt bij het aanleggen

van nieuwe wandelroutes

gebruik van sleutelfiguren

uit de wijk, het zogeheten

consumenten-wij k-keur-

team. Daarin zitten mensen

van ondermeer het Bredaas

Gehandicaptenplatform.
Punten van aandacht zijn

algemene voorzieningen als

banken, winkels, apotheek en

brievenbus.

Vervolgens gaat het team op

pad met rollator, rolstoel en

camera. Het team beoordeelt

ook de toegankelijkheid en

inrichting langs de wandel-

route. Wanneer een bestem-

ming aan de eisen voldoet

krijgt deze een sticker van het

wij kcon su me nten keurteam.

Na uitvoering controleert het

team de route en blijft dit

regelmatig doen. "Test alles

uit met iemand met een rol-

stoel", benadrukken de ont-

werpers, "dan zieje meteen of

iets goed werkt of niet."

Bron:

Aedes-Actiz Kenniscentrum.

In kerstsfeer met ANBO afdeling Zandvoprt

Een Kerstmarkt hóórt er bij. De ouderenbond ANBO verzorgt

ook deze winter weer een dagtrip richting Emmeloord, op 14

december. In het plaatsje Luttelgeest kunnen de bezoekers

zich onderdompelen in een heuse Kerstmarkt. Uiteraard

hoort daar een sfeervol Kerstdiner bij.

Zandvoort

kent een

actieve ouderen-

bond. Keer op keer

weet ANBO afdeling

Zandvoort haar leden

aangenaam te verrassen. Ook

midden in de komende win-

termaanden regelt de bond

een speciale dagtrip, uiter-

aard in passende stijl.

Orchideeën

Even ten noordoosten van

Emmeloord, midden in de

Noordoostpolder ligt het

plaatsje dat zich zo graag

'Groendorp' Luttelgeest

noemt. De dagtrip gaat naar

De Orchideeënhoeve, een

tropisch paradijs. Duizenden

orchideeën bloeien in hun na-

tuurlijke omgeving, beekjes,

watervallen pittoreske huisje

uit het land van herkomst,

daarnaast een kwekerij van

maar liefst vier voetbalvelden

groot. Ook is er een orchidee-

enwinkel en een cadeau arti-

kelenshop.

Rembrandt
Alles is regelrecht geïnspi-

reerd door één van 's we-

relds beroemdste schilders:

Rembrandt van Rijn (1606-

1669). Voor de Orchideeën

Hoeve in Luttelgeest een

geweldig thema om weer

een schitterend decor te ma-

ken in een schilderachtige

sfeer. Manshoge schilderijen

met stillevens, bloemen,

glas, aardewerk, lampen

en fruit. Tijdens de kerst-

markt is er een demonstra-

tie Kerstbloemschikken. In

die speciaal ingerichte zalen

staan kraampjes terwijl zach-

te kerstmuziek op de achter-

grond klinkt. Zo zijn er stands

met ondermeer kaarsen ma-

ken, handwerk, fotografie,

allerlei kerstartikelen, kerst-

cadeautjes etc. en natuur-

lijk met heerlijke Glühwein.

Ook op 14 december is de

Orchideeën Hoeve sfeervol

verlicht en volop in Kerstsfeer.

Tegen de avond staat er voor

de ANBO-groep uit Zandvoort

een feestelijk diner op het

programma.

Opgeven
Zoals altijd zijn er ook nu weer

diverse opstapplaatsen in het

dorp. Om zo lang mogelijk

te kunnen genieten van de

honderden lichtjes in de tuin,

begint de terugreis iets later

dan gewoonlijk: de aankomst

in Zandvoort staat gepland

tegen tien uur s'avonds. Voor

de trip op donderdag 14 de-

cember20o6 kunnen belang-

stellende leden zich opgeven

bij Wies de Jong: 5715164.
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Samen zingen van toen...

Geef mij maar Amsterdam, Als ik tweemaal met m'n fiets-

bel bel, Aan de Amsterdamse grachten en Roosje m'n roosje.

Samen met een aantal andere oude nummers zijn die liedjes

gebundeld. Het is een uniek boek met cd geworden onder de

titel 'Weet je nog wel'. Tijden van gezellig samen zingen her-

leven.

Warme herinneringen vol

nostalgie. Tijden van weleer

herleven door een bijzonder

muziekdocument. Het boek

met daarin 2 cd's. 'Weet Je

Nog Wel...' is als souvenir van

toen een warm aanbevolen

cadeau.

Een leuk geschenk met deun-

tjes die iedere 55Plusser in

gedachten terugvoert naar

vroegere tijden. 24 Bekende

oud-Hollandse hits staan op

één cd. De meest gezongen

nummers van vroeger, uit-

gevoerd door de originele

artiesten zoals Willy Alberti

& Johnny Jordaan, Vader

Abraham, Gert Timmerman,
Wim Sonneveld, Eddy

Christiani, Manke Nelis

& Johnny Meijer, Conny

Vandenbos, Maxvan Praagen

Annie de Reuver. Meezingen

is geen enkel probleem, want

alle songteksten staan in het

bijhorende boek. De teksten

zijn extra groot en goed lees-

baar afgedrukt. Op deze ma-

nier kunnen ook ouderen het

eenvoudig lezen.

De tweede cd is een instru-

mentale meezing cd in een

iets lager tempo, waardoor

de 24 liedjes gemakkelijk kun-

nen worden meegezongen.

Verkrijgbaar in iedere goede

boekhandel onder ISBN num-
mer 33 30034181.

'Politiek zet ouderen op

achterstand'
De koopkracht van ouderen stijgt ternauwernood. Uit de plan-

nen van alle politieke partijen blijkt dat de koopkracht van

65-plussers jaarlijks minderstijgt dan die van andere huishou-

dens. De gezamenlijke ouderenbonden concluderen dit uit

een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Een zorgwekkende ontwik-

keling. De ouderenorganisa-

ties ANBO, PCOB, NVOG en

Unie KBO zijn van mening
dat alle politieke partijen

in hun verkiezingsprogram-

ma's te weinig de ouderen

laten meeprofiteren van de

stijgende welvaart. Een en

ander blijkt uit het onlangs

verschenen POCB- publica-

tie 'Keuzes in Kaart 2008-

2011'.

Doorrekening

Uit de berekeningen van het

CPB blijkt dat de koopkracht

van 65-plussers beduidend

achterblijft bij die van andere

huishoudens. 'Vergrijzing'

wordt eerder als probleem

dan als uitdaging gezien.

NVOG -voorzitter Henny

Kimmels: "Gepensioneerden

zijn burgers en niet alleen

consumenten."

Ouderen als kostenpost

De ouderenbonden zijn van

mening dat 65-plussers op

dezelfde wijze als andere

huishoudens moeten delen

in de welvaart. Ouderen zijn

doorgaans niet meer in staat

om hun inkomen aan te vul-

len. De ouderenorganisaties

roepen de politieke partijen

op met voorstellen te ko-

men die leiden tot een meer

evenwichtig beleid. Daarbij

valt te denken aan een extra

AOW-toeslag dan wel aan

een extra verhoging van de

belastingkortingen voor 65-

plussers. Daarnaast is een

omslag in denken noodzake-

lijk: "Beschouw ouderen niet

als kostenpost."



Autosport

Zandvoort 500 deceptie

voor equipe Koster/Koster/

Sanders
De eerste race in het Winter Endurance Kampioen-

schap had een mooi begin moeten zijn voor de equi-

pe 'De Kinderen van Lubin'. Na twee ronden moest

Emmenaar Bertus Sanders de BMWi2od al aan de

kant zetten nadat linksvoor de wielophanging was

afgebroken.

"Ik had me het heel

anders voorgesteld

dit begin", mopperde

Sanders. De wagen
werd afgeleverd in

de pits, alwaar de

monteurs, met Peter

Achterberg voorop,

zich niet neerlegden

bij de situatie. "We zijn

hier niet naartoegeko-

men om een half uur-

tje te rijden", was zijn

commentaar.

Daarom was het een

beetje voorbarig dat

Blaricummer Mare

Koster zijn racepak al

had uitgetrokken. Na

een oponthoud van een

half uur sloot de equipe

als laatste aan. Daarna

volgde er een race om
van de laatste plaats af

te komen, hetgeen ook

lukte. Tijdens de 'stint'

van Bertus Sanders,

kreeg deze een tik op

het rechter voorwiel,

waardoor andermaal de

sporing niet meer goed

was. Bij de rijderswis-

sel met Zandvoorter

D

i

I Ion Koster werd dat

probleem gelukkig op-

gelost.

De twee Kosters reden

met de BMWi2od daar-

na probleemloos verder.

"De enige uitdaging die

er toen nog overbleef

was om de tijden te

verbeteren. Ik was op

een gegeven moment
de snelste in onze divi-

sie. Dat geeft in ieder

geval vertrouwen voor

de volgende wedstrijd",

aldus Mare Koster. Als er

dan toch iets positiefs

te melden was, dan

was dat het korte com-

mentaar van Sanders:

"Jawel, Oschersleben."

Daarmee doelde de

Drent op de volgende

race in het kampioen-

schap, in Oschersleben

op 17 december.

Winnaars
De Zandvoort 500 werd

gewonnen door de equi-

pe van Bleekemolen,

uitkomend in de Divisie

i met een Porsche GT3.

'Good old' Michael

Bleekemolen uit

Aerdenhout reed deze

race samen met Paul

van Splunteren en lan

Kahn. In de Divisie 2

was het de equipe van

De Laat en Boersma

die wisten te win-

nen met een BMW. De

Groningse equipe van

Albers en Nooren uit

Musselkanaal waren de

winnaars in de Divisie

3 en in de Divisie 4 wa-

ren de Prenter, Melse en

de kersverse BMWi30i
cup kampioen Jan Joris

Verheul de winnaars.

FUTSAL

Zandvoort Noord wint
van EDO

Soms herhaalt de geschiedenis zich. Dat was ook

het geval met defutsalwedstrijd tussen Zandvoort -

Noord en EDO. Vorig jaar waren de Zandvoorters

ook al sterker en afgelopen vrijdagavond was dat

tegen hetzelfde EDO wederom het geval.

In de beginfase leken

de Haarlemmers toch

sterker, maar nadat Rob

Smits en Alex Verhoeven

even gingen aanzetten

bleek EDO toch weer

kwetsbaar te zijn. Zeker

toen de Zandvoorters uit-

liepen, begonnen de EDO
spelers op elkaarte schel-

den. Opvallend was de

verschijning van Antoine

Eickhoff die een behoor-

lijke metamorfose heeft

ondergaan. Datzelfde

gold ook voor Rob Smits

overigens. Coach Rob

Snijders kon in ieder ge-

val tevreden zijn.

Verdere doelpunten-

makers waren Michel

Sidar, Alex Verhoeven

en Arthur Paap. Een

harde overtreding van

de EDO keeper op Oscar

'Di I Ion' Vos werd door

de scheidsrechter niet

bestraft. Uiteindelijk

eindigde het treffen tus-

sen Zandvoort-Noord en

EDO in 9-5.

Kijk eens op onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

ANDVOORT
i'.i

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, t. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duide-

lijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

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.

i«

P TEGOEDBON «?

l VOOR 1 GRATIS J

I ZANDKORREL [

m Speijkstr.1-5 en Kromboomsveld 37ü

Van Speykstraat1-5

Huurprijs: €1.001,88 per maand

Zaterdag 18 nov. OPEN HUIS van 11:00 tot

13:00 uur! U bent van harte welkom!
Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie '20 jaren

woning m et dubbele garage voo r 2 auto's! De woning

heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en

is recentelijk volledig gerenoveerd. Het woonhuis is in

een uitstekende staat van onderhoud.

• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en

is door de erker extra ruim;

• Openslaande deuren naarde zonnige achtertuin op

Zuid -West;

• Uniek ruime dubbele garage van 55 m 2
v.v.

elektrische deur;

• Perceel: 204 m 2
, woonopp: ca. 125 m 2

.

Aangeboden een winkelruimte in het

centrum van Zandvoort!

Entree en een moderne win kei ruimte -ca. 13. 15 x

3.80/3.20 x 2.80 hoog - en een dagverblijf met een

keukenblok en de cv. opstelling- 3.80 x 2.20 X2.90

-en een toiletruimte in gezamenlijk gebruik.

• De ruimte is afgewerkt meteen laminaatvloeren

systeemplafond;

• Oppervlakte bedraagt circa 60 m 2
;

• Indexering is van toepassing;

• Exclusief kosten nutsbedrijven.

Kromboomsveld 37

S5^
Vraagprijs: € 262.500,= k.k.

Zaterdag 18 nov. OPEN HUIS van 13:00 tot

75:00 uur! U bent van harte welkom!
Absolute topmaisonnette in zéér goede staat om zo te

betrekken. Fraaie L- keuken met div. Miele inbouwap-

paratuur, luxe badkamer met ligbad, separate douche

en modern badmeubel. Er zijn liefst vier slaapkamers

aanwezig!

• verassend ruime woonkamer door hellend plafond;

terras met uitzicht over de visvijver;

privé parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder

aanwezig;

bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m 2
.

&̂ GREEVEN
^ * * 1 * * « "i 1 1 »

UÉA.JJ WèriififA Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 7

november en de verdere in week 45 door het college

genomen besluiten zijn 14 november vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Stemlokalen geschikt voor mindervaliden

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat

voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006

onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen

zijn ingericht, dat voor minder-valide kiezers de

mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uitte

brengen.

- Zandvoorts Museum, Swalüestraat 1

- Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2

- Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3

- Noodlokalen Mariaschool,

ingang Corn. Slegersstraat /Prinsesseweg

- Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

- Calvijnzaal, Ingang Emmaweg 22

- Stichting Pluspunt (voorheen akza),

ingang Flemingstraat 180

- Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

- Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165

- Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2

Een kiezer, die niet in één van de vermelde stem distric-

ten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één

van die districten een stem te mogen uitbrengen, de

oproepingskaart vooraf bij Bureau verkiezingen te laten

omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk geschie-

den tot uiterlijk woensdag 8 november 2006 en

mondeling tot uiterlijk op de vijfde dag voor de

stemming. Nadere inlichtingen worden verstrekt door

Bureau verkiezingen, Swalüestraat 2.

Stembureau 4 op andere lokatie

Op woensdag 22 november 2006 worden de Tweede

Kamerverkiezingen gehouden. Voor de kiezers

van stembureau 4, die gewend zijn om in Het

Gemeenschapshuis te stemmen is er een verandering.

Stembureau 4 is op de dag van de stemming n.l. ver-

huisd naar één van de witte Noodlokalen van de

Mariaschool, waarin o.a. de naschoolse opvang "Duck

Club" is gehuisvest en is te bereiken via het voetpad

gelegen tussen de Prinsesseweg en de Cornelis

Slegersstraat. Op de dag van de verkiezingen zal door

middel van verwijsborden duidelijk worden aangege-

ven waar stembureau 4 te vinden is.

Uitnodiging inloopavond project Louis Davidscarré

Op 12 december a.s. zal de gemeenteraad een besluit

nemen over het masterplan Louis Davidscarré. Het

masterplan maakt duidelijk wat de nieuwe kaders zijn

voorde wenselijke ontwikkelingvan dit voor Zandvoort

belangrijke gebied. In het masterplan zijn onder ande-

re opgenomen de realisatie van een Brede School, een

semi-openbare parkeergarage en 216 woningen. Veel

aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en de

wijze waarop het plan wordt ingepast in de bestaan-

de omgeving. Op maandag 20 november 2006 orga-

niseert de gemeente hiervoor een inloopavond in het

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort.

Een ieder is welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op
deze avond zal aan de hand van een maquette en teke-

ningen door de projectgroepleden uitleg worden gege-

ven over het project.

Commissie Welstand en Monumenten
De vergadering van de Commissie Welstand en

Monumenten van donderdag 16 november wordt ver-

schoven naar donderdag 23 november. De vergadering

begint omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De

exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt

hiervoor het beste even contact opnemen met de werk-

eenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

WMO-informatienummer
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning komt er aan.

Maar wat betekent dat voor u persoonlijk of voor

iemand die u kent en die aangewezen is op zorg??

Vragen over de WMO? Bel met 57 40 440, elke werk-

dag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur.

Gemeente Zandvoort nodigt uvan harte uit om te bel-

len en uw vragen te stellen. Ook als u aan wilt geven

dat u in aanmerking wenst te komen voorWMO-zorg.

Of als u weten wilt wat de invoering van de WMO
precies betekent.

De gemeente Zandvoort zet tevens het Loket Zandvoort

in bij de invoering van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning. Het bekende loket waar al heel veel

inwoners -jong en oud- langs zijn geweest met aller-

hande vragen. In een prettige ambiance wordt u te

woord gestaan. Het loket is in het Gemeenschapshuis.

Openingstijden 9.00 - 12. 30 uur. Dus vragen over de

WMO? Of bellen of even langskomen.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Patrijzenstraat 13, plaatsen dakkapel, ingekomen 03

november 2006, 2006-192LV.

- Flemingstraat 100-iooa, bouw appartementencom-

plex, ingekomen 06 november 2006, 20o6-ig3Rvie

fase.

- Zeestraat 60, bouw appartementen, ingekomen 08

november 2006, 20o6-ig4Rv2e fase.

- Hobbemastraat 20 en 22, ingekomen 08 november

2006, 2006-195RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemensom met toepassing van artikel 19.2 van de Wet

op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor

het:

- uitbreiding aan de achterzijde op het perceel

Gemeente Zandvoort

Ampèrestraat 12 te Zandvoort (bouwaanvraagnum-

mer: 2006-082RV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van

17 november 2006 gedurende 6 weken weken ter

inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis

tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van

de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of

mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag

kenbaar maken bij het college van Burgemeester

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

in de rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te

vermelden.

Kapvergunningen aangevraagd
- Emmaweg 12,1 dennenboom, aanvraag ingekomen

op 20 oktober 2006, ivm slechte kwaliteit van de

boom.
- Staringstraat 5,1 esdoorn, aanvraag ingekomen op

26 oktober 2006, ivm overlast, wel herpla ntplicht.

- Zandvoortselaan 25, 2 iepen, aanvraag ingekomen

op 30 oktober 2006, ivm overlast en beschadiging,

wel herpla ntplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.ófvul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Taart met hamlappen en paddenstoelen

Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

500 gr. hamlappen, snufje zout,

25 gr. boter, snufje peper,

2 teentjes knoflook, 6 sjalotjes,

1,5 bakje paddenstoelen (gemengde), 2 eetlepels olijfolie,

2 eetlepels verse tijmblaadjes, 2 theelepels worcestershiresaus,

400 gr deeg voor hartige taart 1,5 dl droge sherry,

(diepvries), 1 theelepel laurierpoeder,

i ei, 2 theelepels Marmite.

Bereiding:

Verwarm deoven vooropi75°C. Laat de plakjes deeg ontdooien. Snijd de paddenstoe-

len in plakjes. Pel intussen de sjalotjes en snijd in stukken. Dep het vlees droog met

keukenpapieren snijd het in grove stukken. Verhit de olie en de boter in een braadpan

en bak hierin het vlees licht aan. Voeg de sjalotjes, paddenstoelen, worcestershiresaus,

tijmblaadjes en laurierpoeder toe. Pel het teentje knoflook en pers deze erboven uit.

Bak alles nog ca. 10 minuten. Schep regelmatig om. Voeg de sherry en de bouillon

toe. Vet een ronde ovenschaal in met boter. Schep het vlees in de ovenschaal. Leg de

plakjes deeg op el kaar en rol uit tot een grote lap. Legde lap deeg over de ovenschotel.

Bestrijk het deeg met losgeklopt ei. Zet de ovenschotel ca. 30 minuten in de oven.

Lekker met pasta en gestoofde prei.

Jaarlijkse Driebandentoernooi op stoot

In Café Basta is de

tweede ronde ge-

speeld om het Drie-

banden Kampioen-

schap van Zandvoort

2006. Dit toernooi

wordt dit jaar voor

de negende maal

georganiseerd en op

zes speeldagen in zes

verschillende cafés

afgewerkt.

Driebanden, Ton Ariesen aan stoot

Nadat iedere deel- met een iets lager ge-

nemer twee partijen middelde, volgen Dirk

heeft gespeeld staat van Dam en Rinus

Michiel Ottho (de Schaarsbergen (beiden

Kippetrap) met de vol- de Lamstrael). Café

Ie winst op de eerste de Lamstrael wist zijn

plaats. Direct na hem, leidende positie in de

met eveneens twee strijd om de'Cafétrofee'

winstpartijen maar te verstevigen. Hier

staan Café Bluys en

Café de Kippetrap met

miniem onderling ver-

schil tweede en derde.

Op zaterdag 18 no-

vember wordt in Café

de Kippetrap de derde

ronde gespeeld.

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

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossin-

gen mogelijk.
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Oplossing

week 43
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Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.
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RllDy is een spaniel van vijfjaar. Het is een

plaatje om te zien, maar achter dat schattige

koppie van haar zit soms wel eens een klein

draakje! Hier in het asiel gaat eigenlijk alles

perfect met haar. Ze is vrolijk, loopt goed met

je mee en luistert goed. Ze kan hier ook goed

met andere honden overweg en speelt ook

zo nu en dan met een hond. Of ze met katten

kan is niet bekend, ze is het in ieder geval niet

gewend. Kleine Ruby is hier gekomen omdat

ze de baas speelde in huis. Als ze gecorrigeerd

werd, pikte ze dat absoluut niet. Hier hebben

wij geen problemen met de hond, maar dat zal

waarschijnlijk zo zijn, omdat het hier natuur-

lijk een totaal andere situatie is, dan in huis.

We zoeken voor Ruby dan ook een ZEER conse-

quente baas die lekker met haar aan het werk

gaat. En die weet waar hij/zij aan begint. Een

schat van een hond als je maar heel duidelijk

bent in wat de hond wel mag en wat niet.

Wie geïnteresseerd is in Ruby kan langskomen

in de keesomstraat 5. Het Dierentehuis is

geopend van maandag tot en met zaterdag

van 11.00 tot 16.00 uur. Tel 5713 888.

www.dierentehuiskennemerland.nl

VOETBAL (zaterdag)

SV Zandvoort moet meerdere

erkennen in Kennemerland
De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben het afgelo-

pen weekend hun reeks van 8 gewonnen wedstrijden op rij,

doorbroken zien worden. Kennemerland was met 4-1 veel te

sterk vooreen niet compleet Zandvoort.

Intimiderend voetbai van Kennemeriand

Bas Lemmens was nog steeds

geblesseerd en Jeffrey v.d

Broek meldde zich ook af met

een scheurtje in zijn dijbeen-

spier. Trainer Pieter Keur riep

Ivo Hoppe en Sander Hittinger

op om de beide spelers te

vervangen. Bij de toss werd

Zandvoort gedwongen om te-

gen de sterke wind in te spelen

en dat pakte in eerste instan-

tie redelijkgoed uit. Weliswaar

was Kennemerland meeropde
helft van Zandvoort te vinden

echter zonder echt gevaarlijk

te worden. De spelden pri kjes

die de Zandvoortse aanvallers

mochten plaatsen waren niet

geheel van gevaar ontdaan. Zo

mocht Raymon Hölzken in de

achtste minuut een vrije schop

vanaf circa 20 meter nemen

die dwars door de defensie van

de gastheren dwarrelde en via

de hak van Hittinger pardoes

in het doel vloog, 0-1. Hierna

deden de gastheren van zich

spreken door hard voet bal waar

scheidsrechter De Vries niet te-

gen optrad en Kennemerland

zodoende aan een intimida-

tietechniek hielp. Het ware

beter als de leidsman de regels

wat strakker had gehanteerd.

Zandvoort moest het midden-

veld aan hun tegenstanders

overlaten en voetbalde achter-

uit. Het kon dan ook niet uit-

blijven of Kennemerland zou

langszij komen. Dat gebeurde

in de 33e minuut na een poeier

op de Zandvoortse kruising die

voor de voeten van Ivo Hoppe

viel viel. In plaats van het leer

een trap weg te geven, bleef

onze plaatsgenoot rustig staan

en gaf Patrick Tax de gelegen-

heid om de gelijkmaker achter

keeper Jorrit Schmidt te schie-

ten, 1-1.

Na rust was er eigenlijk nog

maar één ploeg die voetbalde:

Kennemerland. Zandvoort, nu

met de wind in de rug, liet

zich in bijna alle opzichten

de kaas van het brood eten.

Kennemerland mocht doen

wat ze wilde. Via een diagonaal

schot dat Schmidt verraste

tekende Tax voor zijn tweede

doelpunt. Tien minuten la-

ter trok Ronald Kaales aan de

noodrem in het strafschopge-

bied en kon Arjan Grootheest

voor de 3-1 zorgen. Dat het ook

nog via Carsten Smit 4-1 werd

geeft alleen maar de zwakte

van Zandvoort op deze winde-

rige zaterdagmiddag weer.

Komende zaterdag moet SV

Zandvoort weer voor een

streekderby aantreden. Op
duintjesveld is EDO hfc te

gast. De wedstrijd begint zo-

als altijd om 14.30 uur.

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort bedwingt zondagkoploper DSS

SV Zandvoort heeft zondagkoploper DSS een mooi gelijkspel

afgedwongen. Na een matige eerste helft bleek in de tweede

helft dat een 0-0 ook best aardig kan zijn om naar te kijken.

Zandvoort blijft in de middenmoot terwijl DSS de koppositie nu

deelt met Ripperda.

&

De storm en regenbuien

maakten het niet aangenaam

op het Zandvoortse voetbal-

complex. En omdat het spel

in de eerste helft ook al niet

verwarmend werkte viel er

voor de toeschouwers weinig

te genieten. De Haarlemmers

hadden meer balbezit en pro-

beerden doelman Edward de

Jonge Urbach op de proef te

stellen. Echter, echt kansrijke

situaties waren er niet voor

DSS. Zandvoort had het moei-

lijk met de harde wind in de

rug. De passes kwamen niet

aan en daarom was er te veel

balverlies. Slechts eenmaal

kreeg Zandvoort een aardige

mogelijkheid doch in de voor-

hoedewerd te lang nagedacht

zodat de DSS defensie kon in-

grijpen.

De tweede helft was veel

aantrekkelijker. Beide teams

gingen op zoek naar de zege.

Zandvoort liet zien best goed

combinatievoetbal te kunnen

spelen en mede door de goede

inzet waren de badgasten ze-

ker niet de mindere van DSS.

Vooral Michael Kuijl roerde

zich als snelle en gevaarlijke

spits, terwijl ook Justin Robert

leuke dingen liet zien. Kuijl

was een paar maal zeer drei-

gend maar zijn schoten gin-

gen rakelings naast het doel.

DSS kwam in deze gel ij kop-

gaande wedstrijd enige ma-

len dicht bij het doel. Aron

Kuilders stond echter, met

Jan Zonneveld aan zijn zijde,

paraat. Het grootste gevaar

ontstond nog uit een paar

vrije trappen, maar De Jonge

Urbach liet zich niet verras-

sen. Het slotoffensief was voor

DSS en Zandvoort moest te-

rug. De ploeg van coach Berry

Buytenhek bleef echter ge-

makkelijk overeind en het ene

punt was meer dan verdiend.

Sportstanden

VOETBAL
Zaterdag Wl 2e klasse A:

Zandvoort 10-24;

Kennemerland 10-21;

Wieringermeer 8-19;

HCSC 8-15; ZOB 9-13;

Monnickendam 10-13;

ZCFC 8-12; EDO 10-12;

Aalsmeer 10-11; EVC 10-9;

ZAALHANDBAL
Dames MN 3e klasse E:

Wijk aan Zee 2 3-6;

ZSC 2-4;

TOP/DSS32-4;

Blinkert 41-2;

AHC'31 3 2-0;

US32-0;

RKDES22-0;

Castricum 9-8; Marken 10-2. NEA32-0.

Zondag 4e klasse D:

Ripperda 9-19;

DSS 9-19;

De Brug 9-18;

Bloemendaal 9-17;

Olympia H 9-14;

DSOV10-12;

Zandvoort 9 -11;

Schoten 9-11;

Zwanenburg 9-10;

BSM9-8;

DIOS9-0.

HOCKEY
Dames 4e klasse C:

Hisalis 9-22;

Haarlem 7-18;

Berkel Rodenrijs 8-15;

Voorhout 8-13;

FIT 8-13;

Saxenburg 8-10;

Kikkers 8-10;

Magnus 7-9;

Zandvoort 8-3;

Tempo'34 7-0.

BASKETBAL
Dames Rayon ie klasse:

FAC 7-14;

Lions 7-12;

Alkmaar Guard ia ns 6-1 o;

Onze Gezellen 7-10;

Harlemlakers 6-8;

BVLek/2 7-8;

MSV/Zeemacht6-6;

US26-6;

Falcons 7-4;

BC Schrobbelaar 7-2;

Hoofddorp 2 8-2;

Sea Devils 8-0.

Heren Rayon ie klasse:

Derba 7-12;

JBC/Noorderhaven 8-10;

Lions 8-10;

Mosquito's 5-8;

Akrides 2 5-8;

MSV/Zeemacht6-8;

Challengers 7-8;

US6-6;

Adm. Astronouts 3 6-6;

Volendam 7-6;

Windmills 6-2;

Lely 8-2;

Racing Beverwijk 7-0.

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor P.van Kleeff

K.Willemse Pluspunt

Asian Delights Selekt Mail

Auto Strijder Take Five

Autobedrijf Zandvoort Van Vessem & Le Patichou

Bertram & Brood Vrijehuizenmarkt.nl

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Willemse Elektrotechniek

Boomerang, Eetcafé Zandvoort Optiek

Boudewijn's Visservice

Boudoir by Sara Sinterklaas actie:

Café Oomstee Café Koper

Cense en van Lingen Ellen Creatief

Circus Zandvoort Etos

CNG Groep Hema

Danzee H e ren ka psa Ion Ton Goossens

De Boulevardschaar Jos Spierieus

Gemeenschapshuis Kledingreparatie & Stomerij

Gemeente Zandvoort Zandvoort

Greeven Makelaardij o.g. Kroon Mode

IJzerhandel Zantvoort Toko Bintang

Kippetrap Wapen van Zandvoort

Nova College

&
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SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette

Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats

Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,

moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen

Modern en strak afgewerkt

1 Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 279.000,-

fö^jfr-B-'B
BURG. ENCELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerde royale woning

op nog geen 50 meter van het strand gelegen

•De 1' en 2" verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur,

alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

•6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.

• Een woning om zo te betrekken!

'Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 449.000,-

CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2 e
, tevens hoogste etage gelegen 3-kamer-

appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

• Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon,

ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

• Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin

• Kleinschalig complex gebouwd in 2002
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

VAN CALENSTRAAT 102 ZANDVOORT

Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond

gelegen met riant dakterras van ca. 50 m 2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand

• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer

1 Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein

• Geheel v.v. dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 60 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20-er

jarenwoning met besloten tuin (zw), achterom en oprit

• Op steenworp afstand van strand en duin

• De woning is in 1992 gerenoveerd

• Sfeervolle woonkamer met serre aan de voorzijde,

lichte keuken, moderne badkamer en 5 slaapkamers

• Woonopp. ca. 1 30 m 2
, perceelopp. 1 83 m 2

Vraagprijs: € 385.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/101 ZANDVOORT

• In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette

• Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne badkamer,

3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)

• Inpandige parkeerplaats is bij de prijs inbegrepen

• Het appartement is luxe afgewerkt

• Op loopafstand van strand, station en centrum

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 274.500,-

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Openhuizen dag Zandvoort
zaterdag 25 november van 11:00 tot 13:00 uur

Kijk voor deelnemende woningen, meer informatie en foto's op onze website www.cvl.nu

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715
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Sinterklaas arriveert in regenachtig Zandvoort!

De omgeving van de Rotonde was afge-

lopen zondag de plaats waar Sinterklaas

Zandvoort binnenkwam. De Goedheiligman

was van de pakjesboot, die onderweg

was van Middelburg naar Umuiden, over-

gestapt op de plaatselijke reddingsboot

van de KNRM waarmee hij rond 12.00 uur

aankwam op het strand.

Al op het strand werd hij op-

gewacht door honderden kin-

deren met hun ouders. Na een

wandeling vanaf de kustlijn

bereikte Sinterklaas via detrap

de Rotonde, waar schimmel

Americo en een groot aantal

Pieten hem enthousiast ver-

welkomden.
Sinterklaas kwam aan in een regenachtig Zandvoort

Optocht

Na de formatie van de op-

tocht, waaronder een com-

plete Pieten muziekkapel,

reed de Sint even na half één

via de Kerkstraat richting het

Raadhuisplein. De spanning in

de omgeving van het raadhuis

was inmiddels gestegen. Daar

was iedereen in afwachting

van het moment dat de Goed

Heiligman op het bordes van

het raadhuis zou arriveren.

De Mannetjes

LDC-infoavond

goed bezocht

'Ze wilden zeker

allemaal al een
parkeerkaart reserveren'

Bordes

Voor het zover was ging de

Sint nog even een kopje kof-

fie drinken en stipt om 13.00

uur arriveerde hij bij het raad-

huis, waar hij aan de voet van

de trap werd opgewacht door

burgemeester Hester Ma ij.

Zij was in gezelschap van

mevrouw Van der Heijden,

de echtgenote van de zieke

burgemeester. Het welkom
op het bordes was allerharte-

lijkst. Na een kort welkomst-

woord van de burgemeester

en het antwoord van de Sint,

die beiden door de matige

kwaliteit van de geluids-

installatie overigens slecht

te verstaan waren, werden

een aantal Sinterklaasliedjes

gezongen. Het zingen werd

uiteraard begeleid door de

Pietenkapel.

Rondrit

Het ceremonieel op het bor-

des werd helaas ontsierd

door een miezerig regentje

dat een lang verblijf op het

Raadhuisplein voor jong en

oud niet veraangenaamde.

Binnen een kwartier steeg

de Sint weer op zijn schim-

mel en maakte via onder an-

dere de Grote Krocht, Louis

Davidsstraat, Haltestraat,

Zeestraat en Stationsplein

een rondrit door het centrum,

waarbij hij door honderden,

de regen trotserende inwo-

nertjes werd toegejuicht.

Feestmiddag

In de loop van de mid-

dag arriveerde de Sint bij

de Korver Sporthal aan de

Du intjesveldweg, waar enkele

honderden jonge Zandvoorters

de Sint en zijn gezelschap ver-

welkomden tijdens een feest-

middag met een gevarieerd

programma.

Komende zondag zal de Sint

opnieuw naar het centrum

foto:OvM Fotografie

van Zandvoort komen, om
een bezoekte brengen aan de

Wintermarkt. Alle kinderen in

Zandvoort mogen intussen

hun schoen zetten in afwach-

ting van het heerlijk avondje

opdinsdag5 december.

/"
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Geldig t/m zondag 26 november

• 2 Pakjes speculaas naar

keuze €4,95

• HeelOatBrain €1,50
• Half Oat Brain € 0,80

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

ALLE
MONTUREN
50 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

cno GROERNL
FINANCIAL. S'EAYICI S
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TROOST

Lees alles

OVER DE

Feestmarkt
OP

PAGINA
11 T/M 13

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. In deze brief

worden zij geïnformeerd over Wet maatschappelijke

ondersteuning en de gevolgen daarvan voor de huishou-

delijke hulp.

Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze brief niet

ontvangen? Belt u dan met 5740440, elke werkdag be-

schikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail

sturen naar loket@zandvoort.nl. Gemeente Zandvoort

Lees ook de mededeling in de

gemeentelijke advertentie.
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Familieberichten

16sept. 1996 23 nov. 1996

Mama & Daddy

So far away: yet ever so near

Grace
* .»

* •

Dankbetuiging

Wij zeggen U hartelijk dank voor alle belang-

stelling, in welke vorm dan ook, die wij tijdens

de ziekte en na het overlijden van mijn man,

onze vader en opa

Jacobus Johannes Castien

(Co)

mochten ontvangen. Het was voor ons een

enorme steun.

Namens ons allen

Tonny Castien-van Dijk

Zandvoort, november 2006

Het plotselinge overlijden van

Wil Moerenburg

heeft ons diep geschokt.

Wij zijn Wil dankbaar voor wat zij voor GBZ
heeft betekend en wensen haar

kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit

verlies te verwerken.

Bestuur en leden

van Gemeente Belangen Zandvoort

Burgerlijke stand

11 NOVEMBER 2006 - 17 NOVEMBER 2006
Geboren:

Gijs Joris, zoon van: Paap, Pepijn Joris en : van

Nieuwen hoven, Sabine Anita Christina.

Karim Matteuw, zoon van: El Adl, Zohir en: El Adl,

Gulnara Carina.

Wesley, zoon van: de Weerd, Ronald en: Meijer, Ca rly

Helena.

Sammy-Jo, dochter van: Webster, Mike en: Berg,

Samantha Stephanie.

Olivier, zoon van: Adriaanse, Dimitri Iwan Gregory

emTerol, Sarah.

Overleden:

Moerenburg geb. Baten, Wil ly Marijke, oud 54 jaar.

Zwemmer, Ja cob, oud 78 jaar.

Lansdorp, Hen ri Leopold Christiaan, oud 82 jaar.

Schmitz geb. Molkenboer, Géneviève Marie

Angélique, oud 97jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 26 NOVEMBER

lllll

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

f Colofon * Zandvoortse
Courant
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Waterstanden

November Hooc
water

Laag
water

Hooc
WATER

Do 23 ^H 00.29 04.43

Vr 24 - 01.09 05.22

Za 25 H 01.39 06.02

Zo 26 - 02.24 06.49

Ma 27 ^H 03.09 07.40

Di 28 - 04.04 08.43

Wo 29 - 05.20 10.00

Do 30 - 07.04 11.10

Laag
water

12.48

13.19

14.04

14.50

15.34

16.39

17.38

19.04

Hooc
WATER

17.00

17.36

18.16

18.59

20.00

21.29

22.28

23.44

Zandvoorters positief

over AiGP
Direct na de zo succesvol verlopen AiGP heeft de

gemeente Zandvoort een enquête onderde deelne-

mers aan haar Digipanel gehouden. Maandag werd

de uitslag bekend gemaakt. Het overgrote deel van

degene die mee hebben gedaan aan het onderzoek

was uitermate tevreden over het evenement.

Gemeente Zandvoort heeft

de opbouw en uitvoering

van het panel uitbesteed

aan bureau OenS Haarlem.

Via de gemeentelijke web-

site hebben 486 inwoners

zich spontaan aangemeld

voor het panel, dat redelijk

representatief is. Vanuit alle

lagen van de bevolking,ge-

keken naargeslachten leef-

tijd en verspreid overdevier

delen van Zandvoort, zijn

bewoners vertegenwoor-

d igd. Het eerste onderwerp

was de AiGP. Deelnemers

kregen in de week na de

race een vragenlijst voor-

gelegd over wat zij van het

evenement vonden. Na een

looptijd van twee weken is

deze vragenlijst door 416

panelleden ingevuld (ruim

85%). De uitkomsten zul-

len worden meegenomen

in de voorbereidingvoorde

AiGP in 2007.

Steuntje in de rug

Nagenoeg iedereen (94%)

vindt het belangrijk dat

(internationale)(race-) eve-

nementen georganiseerd

worden. Zandvoortse be-

woners spreken zich in het

eerste digipanel zeer posi-

tief uit overde in Zandvoort

gehouden AiGPWorld Cup

of Motorsport (AiGP). Een

opvallende u itkomst die net

komt na de rechtszaak over

detoekenningvan hetaan-

tal 'lawaaidagen' van het

Circuit Park Zandvoort, die

was aangespannen door

een drietal organisaties dat

zich druk maakt over voor-

namelijk het geluid dat het

circuit produceert.

Bereikbaarheid

kan beter

Veel mensen vonden de

AiC P gezellig en hebben er

geen last van gehad. In to-

taal hebben 414 personen

dit antwoord gegeven op

een vraag daarover. Men
kan dan ook concluderen

dat weinig mensen last

hebben gehad van de extra

herrie, rommel en drukte.

Wel heeft bijna één op de

vijf Zandvoorters last ge-

had van een mindergoede

bereikbaarheid.

Meer evenementen
Naast deze uitkomst is

het resultaat van de eer-

ste digipanel enquête

ook interessant vanwege

de vragen over de evene-

menten in het algemeen,

toegespitst op de vraag:

Vindt u het belangrijk dat

dergelijke (internationale)

(race-)evenementen in

Zandvoort worden geor-

ganiseerd? Verrassend is

dat men eerder meer, dan

minder evenementen wil-

len,want evenementen zijn

goed voor het imago van de

badplaats. Een duidelijke

mening. Ondernemers én

gemeente kunnen dusaan

het werk!

Foutparkeerder op Rotonde,

Politie zoekt getuigen

Afgelopen maandagavond,
even na 19.00 uur.stelden po-

litieagenten een onderzoek

in naar een aanrijding met
letsel. Een 65-jarige Duitse

automobilist liep rugletsel op

en is naar een ziekenhuis ver-

voerd. Uit het onderzoek door

de agenten is vooralsnog het

volgende bekend geworden.

Door onbekende oorzaak is

de automobilist op de roton-

devan de Boulevard Barnaart

met de Burgemeester van

Alphenstraat rechtdoor ge-

reden en midden op het ta-

lud terecht gekomen. Er zijn

verdergeen sporen gevonden

die duiden op een aanrijding

met een ander voertuig of

rem- of wringsporen van

de auto van het slachtoffer.

Getuigen van het ongeval

worden verzocht contact op

te nemen met de politie via

0900 - 8844.

Klaas Koper als 'Klaas CliniClown'

Op zaterdag 11 november organiseerde de stichting CliniClowns

en stichting 'De Opkikker' een Sprookjesdag voor een 50-tal ge-

zinnen met langdurige en ernstig zieke kinderen. Onze dorps-

omroeper Klaas Koper was samen met zijn collega van Enkhui-

zen verzocht om aan deze dag medewerking te verlenen.

Voor deze bijzondere dag

opende Sprookjeswonderland

in Enkhuizen voor één keer de

poorten (normaal gesproken

zijn zij vanaf 1 november geslo-

ten) en haalde nog éénmaal al-

les uit de kast om 98 kinderen

en 76 ouders een onvergete-

lijke dag te bezorgen. Door de

CliniClowns werden de gezin-

nen door het park begeleid naar

de diverse evenementen en at-

tracties. Koper en zijn collega

hadden een vrije rol en konden

tussen het aankondigen van

shows en lunch door naar har-

tenlust assisteren bij despelon-

derdelen en opd rachten. Koper,

duidel ij konder de indruk van de

dag: "Ik kan u vertellen dat het

voor mij een bijzondere dag is

geweest om als CliniClown voor

één dag te mogen helpen om
deze, toch ernstig zieke kinde-

ren vooréén dag hun zorgen en

pijn te doen vergeten. Dit is voor

herhaling vatbaar, doch alleen

mogelijk als er voldoende geld

gedoneerd word, steun daar-

om de Stichting CliniClowns

Nederland Amersfoort giro

6640."

Cartoon Hans van Pelt

PLANNEN

Mededeling Zandvoortpas
Nog ruim een maand en dan zit 2006 erop en daarmee ook

het eerste jaar van de actie ZandvoortPas. Met bijna 1500 pas-

sen (bijna 10% van de Zandvoortse bevolking!) kan het een

succesvolle start worden genoemd.

Column

2007

Enkele weken ge-

leden is de voor-

verkoop van de

ZandvoortPas
2007 van start

gegaan. In een

paar weken tijd

zijn er al ruim

700 passen aan-

gevraagd, waar-

van de h e Ift ve r-

lengingen zijn en de andere

helft nieuwe pasaanvragen.

Een veelbelovend vooruitzicht

voor 2007.

De bezorgers doen hun uiter-

ste best om de nieuwe passen

uiterlijk voor 1 december bij u

thuis te bezorgen. Vanaf die

datum wordt de ZandvoortPas

2007 namelijk al geldig. Nog
geen nieuwe ZandvoortPas

;ANDVOORT
ymmi

J.J.M. Jansen
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aangevraagd? Geen nood, de

blauwe ZandvoortPas (2006)

blijft nogtot en met 31 decem-

ber 2006 geldig. Pashouders

hebben dus nog even de tijd

om te verlengen. Indien u nog

geen ZandvoortPas heeft, kunt

u een nieuwe pas aanvragen.

In beide gevallen kunt u de

bon invullen op pagina 18.

Drukke inloopavond LDC
De informatieavond die de gemeente in het Gemeenschaps-

huis had belegd, was een groot succes. Waar gerekend werd

op maximaal zestig belangstellenden, kon de projectgroep

meer dan 150 personen ontvangen.

De maquette geeft een goed beeld van de

De avond was georgani-

seerd omdat het Masterplan

voor het Louis Davids Carré

(LDC) klaar is. Door mid-

del van een maquette en

informatieborden konden
de belangstellenden zich

een beeld vormen hoe de

situatie op den duur moet
gaan worden. Een aantal

zaken trok met name de

aandacht. Wat opviel was
de verkeersstroom die in

het centrum is gesitu-

eerd. De Grote Krocht en

de Oranjestraat zullen een

omgekeerde stroom krijgen

dan nu het geval is. Tevens

was op de maquette de pas-

plannen in het tDC

torie van de St. Agathakerk

niet aanwezig.

Over het algemeen waren de

belangstellenden tevreden

overdetoekomstvan het LDC.

Toch zullen ook in dit project

ereen aantal mensen zijn die

niet zonderslag of stoot mee
willen gaan. Projectleider

Peter Post was na afloop een

tevreden man: "Wij hadden

niet zoveel mensen verwacht

maar hebben wel hun op- en

aanmerkingen goed kunnen

aanhoren en zullen deze ze-

ker meenemen in het traject.

We zijn weer een stap verder

in de goede richting!"

Volgens mij...

is het een heel oud sinterklaas-

liedje. Het begint zo:"mijn zus-

je kreeg van Sinterklaas twee

emmertjes van blik en ook een

houten juk erbij, wat was ze in

haar schik." Het liedje wordt

niet meer gezongen want

welk kind weet nog wat een

houten juk is? En waarom zou

je blij moeten zijn met blikken

emmertjes? Trouwens mijn

zusje heeft nooit emmertjes

van Sinterklaas gekregen. Wij

kregen op 5 december meer

nuttige cadeaus. Meestal wa-

ren het presentjes die we, heel

toevallig, nodig hadden. Zoals:

dikke wanten, wollen sokken

en warme pantoffels. Wat ver-

afschuwde ik deze onzinnige

cadeau's. Maar tja, daar werd

niet naar gevraagd.

Eén keer heeft de oude baas

zich écht vergist. Ik kreeg

zomaar een geweldig ge-

schenk. Een mooi, fel blauw

dagboek. Dat was een luxe

in die tijd. Twee jaar deed ik

erover om alle blaadjes met

mijn diepste hartsgeheimen

vol te schrijven. Mijn dagboek

begint op i december 1955

met een schoolfeest ter ere

van Sinterklaas. Met de hele

klas gingen we 's avonds naar

Monopool. Mijn allerliefste

wens, zo schreef ik enkele da-

gen later in het boek, waren

gekleurde nylonkousen.Want

al mijn vriendinnetjes (be-

halve ik) droegen tijdens die

avond nylons. Maar volgens

de Sint was ik te jong en de

kousen waren te duur. leder

jaar hoopte ik, heel naïef, dat

mijn hartenwens in vervulling

zou gaan. Het bleef bijdenken.

Vele sinterklaasfeesten staan

in mijn dagboek geschreven

maar de nylons heb ik nooit

gekregen.

En nu? Zou Sinterklaas ze toch

nog in m'n schoen gooien?

Nou lieve Sint, ik hoef ze echt

niet meer. Ik hebeen bloedhe-

kel aan panty's! Op mijn ver-

langlijstaan Sinterklaas staan

vanaf nu; wollen sokken en

warme pantoffels. Dat is goed

voor m'n spieren. Want ook ik

word, net zoals Sinterklaas,

een dagje ouder.

neCXerkman

V J
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Kerstmis in de Kerkstraat bij:

(voorheen op het Raadhuisplein)

Weekendaanbieding:

Diverse tafelkerststukken

2 halen >» 1 betalen

op=op

ml
Kerstbomen

Kransen

Guirlandes

Niet van echt te onderscheiden

Groothandelsprijzen!

Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

£tos
De hint van Sint

Zwarte Pietenpakjes € 6,95

Disney Adventkalender € 1,99

Donderdag 30 november en vrijdag

1 december koopavond tot 21.00 uur
|

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-5732268

W,

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

ËttftVaS8S3B33S

Uw digitale foto's

direct klaar

40 afdrukken 10x1
voor 10.-

Kom met uw geheugenkaart, usb Hashdrive, CD of

mobiele telefoon naar onze Digitale Folokiosk

en neem uw foto's direct mee.

HEMA Zoridvowt, Raadhuisplein \

Geldig van 20 november l/m 10 december 2006

HEMA

Parfumerie Drogisterij

Schoonheidssalon*

CHANEL dolce.gabbana

Sint weet waar hij het kan vinden

In alle geuren en kleuren

la prairie Y>\ot cS»fe

Extra koopavond
Maandag 4 December geopend tot 21:00

GI0RGI0 ARMAN1 ESTEE LAUDER

Haltestraat 1 Zandvoort 023-5716123

a
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De actie van het jaar

Gratis

We zijn genomineerd voor 'Bakkerij van het

jaar'! Dat vieren we meteen heel speciale actie: u kunt JRS
gratis 5 'Nominaatjes' ophalen in de winkel. y'jÜS?-??'^
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! /»/" v

é.

Eigenlijk geven we dus geld weg.... /jj /

We noemen het niet voor niets 'de actie v&\
van het jaar'.

Win, VfttK/n

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.n

Politiek

Commissievergaderingen
Volgende week, dinsdag 28 en woensdag 29 november, wordt

er weer vergaderd in het Raadhuis. Een tweetal commissies

buigt zich over onder meer het LDC, de begroting en de WMO.

Commissie Raadszaken:

Louis Davids Carré

Het Masterplan voor de

renovatie van het Louis

Davidscarré (inclusief het

Beeld kwa liteitpla n) is gereed

en wordt dinsdag ter vast-

stelling aan de commissie

Raadszaken aangeboden. Het

Masterplan maakt duidelijk

hoe het Louis Davidscarré er

in de toekomst uit gaat zien en

werkt de diverse deellocaties

nader uit. Komende dinsdag

zal de commissie Raadszaken

zich hierover buigen. De com-

missie wordt verzocht de raad

te adviseren. Tevens zal de'bre-

de' school, waarin gevestigd

moeten worden de Hannie

Schaftschool, de Mariaschool,

de peuterspeelzalen van beide

scholen, het kinderdagverblijf

Ducky D uck en de openbare bi-

bliotheek, via een programma

van eisen, meer duidelijkheid

krijgen.

Commissie Planning

& Control:

Begrotingsrapportage 2006-3

(BERAP3)

Woensdag zal het college de

BE RAP 3 2006 aan de commis-

sie Planning & Control (P&C)

aan bieden. Zij zullen over deze

rapportage advies aan de raad

moeten uitbrengen. In de be-

grotingsrapportage wordt

verslag uitgebracht van alle,

op dit moment bekende, be-

leidsmatige en/of cijfermatige

afwijkingen op de begroting

van 2006.

Besluitwet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO)
Tevens zal in de commissie

P&C de WMO weer ter tafel

komen. Wethouder Toonen

heeft toegezegd dat hijde raad

zal betrekken bij de besluitvor-

ming over de bijdrageregeling

bij de WMO. De bevoegdheid

tot besluitvorming in de sfeer

van de WMO ligt bij het col-

lege; de commissie wordt ver-

zocht een oordeel te geven en

dit bij wijze van adviseringaan

het college over te brengen.

Beide commissies vergaderen

in de raadszaal en beginnen

om 20.00 uur. U kunt de ver-

gaderingen bijwonen via de

ingang van het raadhuis op

het Raadhuisplein. Een agenda

is bij de entree beschikbaar.

Bestel nu uw
ZandvoortPas
voor 2007

%*»DV00t

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

•VR&SB&-'.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Nieuwe naam onthult

Het onlangs geopende cre-

atieve atelier en winkel van

Nieuw Unicum in Zandvoort

Noord was naamloos. Men
besloot dit op een ludieke

wijze te onthullen. Een

prominente gast werd uit-

genodigd en alle bewoners

van Nieuw Unicum, die in

het atelier actief bezig zijn,

waren op zaterdagmiddag

18 novemberaanwezig.Twee

bewoners onthulden onder

toeziend oog van Sinterklaas

(de prominente gast) de

nieuwe naam "t Winkeltje'.

De naam is op de boven-

rand, waar alle gevestigde

winkelnamen staan, erbij

geschreven. Met een glaasje

glühwijn en een versnape-

ring kon men daarna kennis

maken metde mooie home-

made artikelen van de bewo-

ners van Nieuw Unicum.

Ongelofelijk

Verontruste ouders belden

naar de redactie van deze

courant met de medede-

lingdat het optreden van de

hulpsinterklaas op het win-

kelplein in Nieuw Noord geen

goede keuze was. Immers de

jaarlijkse intocht van de'ech-

te' Sinterklaas in Zandvoort

stond dit jaar niet op zater-

dag maar op zondag 19 no-

vember gepland. "Hoe moet

je als ouders dit aan je kind

uitleggen en waarom is er

niet gekozen voor een week

later" waren de vragen van

de bellers die de openings-

actie van Nieuw Unicum niet

zo konden waarderen.

Gekortwiekt

De rotonde bij Nieuw Unicum

heeft een metamorfose on-

dergaan. De duinbeplanting is

flink gesnoeid en de banier's

zijn van de standaards ge-

haald. Wat ervoor terugkomt

is niet bekend. Het ziet er nu

een beetje kaal uit. Een mooie

verlichte kerstboom in het

midden van de rotonde zou

niet misplaatst zijn.

Nieuwe straatnaam

v, 1
,*^"r'

[Dirk Buwaldaplein

TL

De naam staat nog niet in

het Straatnamenboek van

Zandvoort maar is wel door

onze rijdende reportergesigna-

leerd: het 'Dirk Buwaldaplein'!

Hoe kan het ook anders, het

straatnamenbord is te vin-

den bij de rotonde nabij de

ingang van het

Circuitpark. Een

leuke geste

voor de inmid-

dels vertrok-

ken perschef

Buwalda. Of
de gemeente
het bordje laat

staan? Geen
idee!

Zoek plaatje

Hopelijk is Sinterklaas ge-

waarschuwd voor de nieuwe

verkeersomleiding. Hij kan wel

probleemloos met zijn paard

Americovan Zandvoort rich-

ting Haarlem gaan. Maar het

is erg moei lijk om van Haarlem

via de Zandvoortselaan terug

naar ons dorp te rijden. Deze

route is namelijk per 20 no-

vember omgeleid. Hiervoor

zijn verschillende routes aan-

gegeven die naar de Zeeweg

verwijzen. Dat wordt komend

weekend met de feestelijke

wintermarkt in het centrum

van Zandvoort voor alle be-

zoekers en Sinterklaas even

flink puzzelen.

Vuurwerk
Een politieberichte van de

Bovenregionale Recherche

Noordwest en Midden
Nederland is zeer verontrus-

tend. In samenwerking met

de Bovenregionale Recherche

Amsterdam en de regionale

milieuteams van de korpsen

Am ste rd a m,

Kennemerland,

Noord Holland

Noord en

Zaanstreek-
Waterland is er

onlangs 8000
kilo vuurwerk

onderschept.

Het gaat om
consumenten-

vuurwerk en

professioneel

vuurwerk. Waar dit vuur-

werk wordt opgeslagen staat

niet vermeld. Hoe zit het nu

eigenlijk met de vuurwerk-

opslagplaats in het politie-

bureau te Zandvoort?

Tevreden mens

Oud-raadslid Ype Brune

(CDA) is meer dan tevre-

den met het aangelegde

trapveldje voor kinderen

uit de Lorentzstraat flats in

Nieuw Noord. Pas na 2jaar

heeft het nieuwe college

uiteindelijk ja gezegd voor

de aanleg van een tijdelijk

trapveld op een braaklig-

gend terrein. Het heeft

wel even geduurd maar
de aanhouder wint. Nu de

mobiele skatebaan nog
Sinterklaas?



In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPasi
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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Pashouders opgelet:
Indien u vóór i december 2006 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór

1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel utt!
tvangt u een gratis rekenmachine,

gZlSÏÏgiïS^~«A» uitrekenen-.

E Zandvoort

2 007 J.J.M, Jansen

VlW(M$o* uit tYwtd&Ztwdtiooifflaèi

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

E) ESTEELAUDER
promotie

20 november t/m 2 december

a
UW CADEAU!

Toilettasje met 5 luxe miniaturen bij besteding

vanaf € 50,- aan E stek» Laurk'r producten.

Verkrijgbaar bij: J^erenburjj7

Drogisterij - Parfumerie 1 J
Halleslraal 1 f-^-M-S
2042 LJ ZandvDOf I ,__>^
Tel.: 023- 571 61 23

Wintergalerie in ijssalon Giraudi

Ze noemen zich de 'Art-5

Ladies'. Vijf Zandvoortse

kunstenaressen hebben

de ijssalon van Giraudi

in de Kerkstraat omge-

toverd tot een Winter-

galerie.

Het zomerse ijs van

Giraudi is voor de ko-

mende winterdagen

ingewisseld voor kunst.

De vijf kunstenaars Loes

Dirksen, Mona Meier-

Adegeest, Elke Sijtsma-

Schiller, Reina Keislair en

Margreet Ras expose-

van 13.00 tot 17.00 uur.

Iedereen wordt uitgeno-

ren in de mooie ruimte digd het glas te komen
hun schilderijen en kera- heffen ter gelegenheid

miekkunst. De ART-5 ga ~ van de officiële opening

lerie is tot 7 ja n ua ri 2007 op zondag 26 november

iedere zondag geopend van 15.30 tot 17.30 uur.

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is

sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door

de vele apres ski mogelijkheden.

Gerlos is de spil van de Zillertal Arena, de grootste ski arena in het

Zillertal met 160 kilometer piste, 50 liften, 8 ski- en snowboardscholen,

een kinderparadijs en 200 kilometer langlaufloipen.

Hotel Platzer, een gezellig familie hotel igt midden in het centrum van

Gerlos en dicht bij de liften. Skibus voor de deur. Skiën tot aan het hotel

!

Boekingen: info@hotelplatzer.at /tel. 0043 5284 5204 /fax 00435284520444
Vermeld bij boeking uw ZandvoortPas nummer en u ontvangt een

smakelijke verrassing bij aankomst!

ZORGSTRAAT

Vraagbaak in de Zorgstraat
"Hier komt de eerste zorgvraag binnen". Als een spin in het

web van de zorgverlening staan de mensen van het Zorgloket

in het Huis In de Duinen klaar voor iedere inwoner van Zand-

voort. Met raad en daad wijzen Diny Zonneveld en Tineke Vork

hun cliënten de weg in het doolhof van de zorg.

door Ion Timmermans

De Zorgstraat is te vinden op

de eerste etage van Huis In de

Duinen (HID) aan de Herman
Heijermansweg 73. Daar zijn

een reeks diensten op het

van het HID ontwikkeld.

Ze geven antwoorden op

zorg- en weizijnsvragen,

ondermeer met korte uitleg

over het Persoonsgebonden

Budget (PGB) in de huishou-

delijke zorgverlening. Vooral

gebied van zorgverlening die ouderen die vaak (nog) niet

niet alleen voorde mensen in

het verzorginghuis bedoeld

zijn. Ook alle inwoners van

Zandvoort kunnen van iedere

service in 'De Straat' gebruik

maken.

Al bij hun voordeur begint de

voorlichting. Bij het Zorgloket

in de Zorgstraat hangt een

rek met een overzichtelijke

presentatie brochures met
daarin bondige informatie.

De meeste vouwbladen zijn

door de Stichting Zorgcontact

vertrouwd zijn met de we-

reld van de zorg kunnen uit

de uitgebreide presentatie

essentiële informatie halen.

Diny Zonneveld en Tineke

Vork van het Zorgloket moe-

ten regelmatig vragen beant-

woorden als"Kan ik mijn ver-

trouwde hulp wel houden?"

De persoonlijke toelichting

die over de nieuwe welzijns-

wet Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) door

de dames wordt gegeven,

is veelal voldoende. Helaas

is de overheid (nog) te ka-

rig met informatie over de

komende veranderingen.

Omdat beiden al jaren in de

zorg werkzaam zijn, hebben

de dames voldoende kennis

en ervaring in huis om een

helder antwoord te kunnen

geven en zonodig adequaat

te handelen. Indien een cliënt

dat wenst, staat een bemid-

delaarvan Zorgcontact klaar

om te helpen bij het orga-

niseren van het PGB. Sinds

kort biedt de Zandvoortse

Stichting in een beperkt ver-

zorgingsgebied zowel huis-

houdelijke hulp, verzorging

als verpleging aan. Om orga-

nisatorische redenen is dat

alleen mogelijk in de regio

met postcode 2041.

De taak van het Zorgloket in

het Huis In de Duinen om-
schrijft Diny kort en krachtig

als "Zorgbemiddeling." Haar

collega Tineke vult aan: "Van

belang is dat iedereen de zorg

krijgt die hem toekomt."

Maatschappelijk betrokken ondernemers dineren

en brainstormen in Huis in de Duinen

Devorigjaarop initiatief

van de Ondernemers

Vereniging Zandvoort

(OVZ) bijeengebrachte

ondernemers zijn afge-

lopen woensdagavond

voor een 'brainstorm-

diner' bijeen geweest.

Het zijn ondernemers

die maatschappelijk

betrokken willen zijn

binnen de Zandvoortse

gemeenschap. Het di-

ner vond plaats in het

Huis in de Duinen. Voorzitter Wim Fisscher

Veel grote en kleine onderne-

mers hadden op de oproep

van de OVZ gereageerd. OVZ-

voorzitter Wim Fischer was

aangenaam verrast dat zelfs

het voltallige college aanwe-

zig was. Vorig jaar moest hij

nog "trekken en sleuren om
minimaal één wethouder"

naar 'zijn' bijeenkomst te

krijgen. Niet alleen onderne-

mers waren uitgenodigd, ook

bestuursleden van verenigin-

gen, serviceclubs, woning-

bouwvereniging, Locale Raad

van Kerken enzovoorts waren

aanwezig om met hun exper-

tise een bijdrage te kunnen

leveren.

Het diner was door de keu-

kenmedewerkers van het HiD

voortreffelijk bereid en werd

geserveerd door leerlingen van

het Wim Gertenbach College,

samen met medewerkers
van het HiD. Tussen de gan-

gen van het diner door wer-

den de deelnemers gevraagd

om zich te beraden over een

aantal onderwerpen die in de

huidige maatschappij leven.

Onderwerpen zoals ouderen,

jeugd, gehandicapten en het

probleem van eenzame men-

sen kwamen tertafel. Door de

genodigden werden mogelijke

oplossingen aangedragen,

welke door de groep MBO ter

hand kunnen worden geno-

men. Veelal waren het de op-

lossingen van praktische maar

ook zaten er een aantal bij die

vanuit de gemeente of het rijk

zouden moeten worden geïni-

tieerd.

Na een 'zit'van bijna drie uur

konden de MBO'ers met een

schat aan gegevens weer naar

huis en heeft het bestuur een

behoorlijke taak alles op zijn

plaats te laten vallen.

Weekend
weerbericht

SI W £rx>

% &py<
ANDVOORT
OMGEVING

Komend weekend terrasjesweer?

De depressietrein denderde flink door de afgelopen

dagen en met intercitysnelheid werd de ene na de

andere storing inclusief regen en de nodige wind

richting het zuiden van Noord-Holland gevoerd. Het

herfstplaatje leek compleet en de meeste bomen zijn

inmiddels ontdaan van hun gebladerte.

We zagen de voorbije dagen

en ook op een dag als van-

daag dat de temperatuur

(nog altijd boven normaal)

een stapje terug deed. Maar

dat was slechts een tijde-

lijke zaak, want eind deze

week wordt het gewoon
weer belangrijk zachter!

Het is zelfs mogelijk dat het

hier in Zuid-Kennemerland,

ruim voordat Sinterklaas z'n

verjaardag viert, weer een

keer dik 15 graden wordt!

Een aantal vraagt zich mis-

schien af of dit nog niet

genoeg is na de warmste
herfst uit de weerhistorie,

die net achter ons ligt... Die

zwoele sferen richting en

in het komende weekeinde

worden mogelijk gemaakt
door een diepe zuidelijke

aanvoer die subtropische

lucht meeneemt uit het

zuidwesten van Europa.

We zagen dit geijkte weer-

patroon ook al veelvuldig in

september en oktober.

Op woensdag, verkiezings-

dag, was er nog geen hon-

derd procent droogweer ga-

rantie af te geven, want het

wolkendek was nog steeds

onderhavig aan een beetje

lekkage soms. Toch bleef

het overwegend droogtoen

mendegangnaarde stem-

bus maakte.

Donderdag zal sprake zijn

van iets intensievere regen

met vergelijkbare tempera-

turen. We zien vervolgens

spoedig dat de tempera-

tuur weer aan die opmer-

kelijke opmars begint met
opnieuw recordwaarden in

het vizier. Het weekeinde

zal bijna enkele lentemo-

menten kennen en dat

met december bijna op de

kalender!

Tenslotte kan gezegd
worden dat het richting

maandwissel nog niet echt

kouder belooft te worden.

Aanvankelijk leek het erop

dat het na de 29e zou gaan

afkoelen, maar de meest

recente prognose volhardt

in de vertrouwde zachte

condities. Volgende week is

veel meerte zeggen overde

eventuele kou die er alsnog

in zou kunnen zitten aan-

vang december.

Weerman Mare Putto

Do

Weer

Temperatuur

Max 12

Min 7

Neerslag 85%

Wind zuid 4

Vr. Za. Zo.

^^^_ ^2_ ^2_ i^^_
^^T» ^^~v ^^^v ^^^^

13-14

9

60%

zuid 3-4

15

10

65%

ZUID4

15

10

35%

ZUID 4



f Jef & Henk

BIu ijs

Een winkel

vol

bloemplezter!

Haltestraat 63 Zandvoort tel. : 013-37 120 ÓO

r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechnische werkzaamheder
Beve iliglng si rataNaties

B ',-"..:•-! ie ld installaties

Camera-bewaking ssystemen

Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

•* — '

' +n- en verkoop van nieuwe ^CQX
l^^^j en gebruikte aula's flr^^Q
Jj^jfij: Kamerlingh Onnesstraat 23 ^.^^Sy
f11RE Tel.: Q23 571 45 SG ^Q>^
www.autobedrijfzandvoort.nl

nJis\

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?.'

PAGMMU7,
IncL glas wijn

Ma - wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Urn uiden - Heemstede - Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

1

2

onder de volgende voorwaarden: 3

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Boudewijn's Visservice
HSTAPses vaat al uw visschotels en sPEcmLnwrfM

9
-<r

De feestdagen slaan voor de deur!!

Oenkl u aan uw bestellingen?

Zoals visschotels, Visspectaliteiien

Salades, Gourmetschotels, Haai,

Kreeft, Oesters en nog veel meer.

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino

en op het strand (zuid) van Zandvoort

tel:023-5730695 / 06-12204845
Kijk voor meer aanbiedingen en specialiteiten

op onze website

wwwboudewijnsvisservice.nl
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ZANDKORRELS

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 uur tot 22.00

uur, Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat

20, ie etage).

Voor informatie,

bel: 06-42053349

Te huur:

Gemeub. 2-kamer

appartement voor

1 werkend persoon. Voor

korte of langere tijd.

€500 per maand incl.

G/W/L. Te 1.5715772

Te koop:

iHr. kostuum, d. blauw,

krijtstreep, Mt.51, Oger.

iHr. kostuum, zwart,

zijden streep, Mt. 54, Pal

Zileri. Beiden i.z.g.st. Per

stuk€25.Tel. 5713509

Particuliere

loodsverkoop op

25 novembervan 11.30

tot 16.00 uur. Diverse

spullen, Gasthuisstraat

15, tel. 5719987. Zaterdag

25 november

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Sint en Piet

bij u aan huis. Info (na

18.00 uur) 5718866,

Johan Schouten

Gevraagd: Game boy

Advance. Moet in

goede staat zijn. Liefst

met spel. Prijs tot €50.

Voor kind van 5 jaar.

Tel. 06-13905617

Montys Travel Service

Astrid van Buuren, uw
mobiele reisadviseur,

06-4224 3369. astrid @
montys.nl www.mon-
tys.nl Voor dat beetje

extra persoonlijkheid

en deskundig advies.

Verloren:

zwarte hondenband

Harley Davidson, op

strand Zandvoort/

Bloemendaal, op

zondag 12 nov. Belt u

alstublieft! Tel. 5719052

Sint en pieten

- bekend van de

Zandvoortse scholen

- ook bij u thuis?

Tel. (na 19.00 uur)

06-53580673

José Carreras -

TV leukemie gala.

Leef mee op ARD in

december 2006

Rijks gediplomeerd

hondentrimster

komt bij u thuis.

Voor de totale

vachtverzorging

van uw hond, excl.

wassen en föhnen.

Volgens afspraak.

Even bellen met Ellen.

Tel. 5713368

Gemeente en Pluspunt organiseren

Wijkdag Zandvoort Noord

Willen de mensen die in Zandvoort Noord wonen meer be-

trokken worden bij hun wijk en weten de inwoners wat er

leeft? Dat willen de gemeente Zandvoort en Welzijnsorgani-

satie Pluspunt graag weten. Om hier achter te komen wordt

een speciale ontmoetingsdag georganiseerd voor iedereen die

in Zandvoort Noord woont.

Op zaterdag 25 november zal

het gebouw van Pluspunt

in het teken staan van de

Wijkdag Zandvoort Noord.

Van 13.30 tot 19.00 uur kunt u

geïnformeerd worden en an-

dere bewoners van Zandvoort

Noord leren kennen. Zo zul-

len er informatiekramen

staan van de gemeente,
Woningbouwvereniging
EMM, Welzijnsorganisatie

Pluspunt, Nieuw Unicum en

Stichting Zorgcontact. U kunt

daar terecht met vragen, op-

merkingen en natuurlijk goe-

de ideeën.

Entertainment

Behalve serieuze informatie

staat de Wijkdag Zandvoort

Noord ook in het teken van ge-

zelligheid, voor zowel jong als

oud. Speciaal voor de kinderen

is er een ballonnenwedstrijd,

kunnen ze zich laten schmin-

kenen kunnenzicheen Henna

tatoeage laten aanbrengen.

De lokale radiozender ZFM
Zandvoort komt op locatie

draaien. DJ JK zal een spet-

terende show geven in een

speciale jongerentent.

Zandvoorts Lagerhuis

Bent u meer een prater, dan

kunt u tijdens het Zandvoorts

Lagerhuis uwzegje doen. Aan

de hand van een aantal stel-

lingen kunnen belangstellen-

den onderling discus ië ren. De

discus ie wordt geleid door de

presentatoren Renz Koningen

Frank Beijk.Voor iedereen die

een persoonlijke uitnodiging

heeft gekregen zijn er mooie

prijzen te winnen. De brief die

onlangs bij velen in de brie-

venbus is gevallen is een lot

waard, dat bij binnenkomst

wordt aangereikt. De prijzen

worden beschikbaar gesteld

door verschillende bedrijven

in Zandvoort.

Optreden
Heeft u genoeg van alle in-

formatie over Zandvoort

Noord? Blijf dan hangen
voor een spectaculair op-

treden van Johnny & the

Gangsters of Love. Rond de

klok van half vijf in de mid-

dag verzorgt deze band een

optreden, buiten op het plein

voor Welzijnsorganisatie

Pluspunt.

Wijkdag Zandvoort Noord is

voor alle Zandvoorters, maar
speciaal voorde inwoners van

Noord. Iedereen is welkom
van 13.30 tot 19.00 uur aan

de Flemingstraat 180.

Kaartjesactie EMM
Binnen de woningbouwvereniging EMM leeft al een tijd de

behoefte om haar huurders de mogelijkheid te geven om

klachten, maar ook complimenten, op een simpele manier

kenbaar te maken. Daarom startte EMM onlangs met het 'Er

is iets (niet helemaal) goed gegaan' kaartje.

Aan alle huurders van EMM
is een brief gestuurd met drie

kaartjes: het ene kaartje kun-

nen huurders insturen als zij

vinden dat er iets niet goed

is gegaan. Het andere kaartje

kunnen huurders insturen als

erjuist wèl iets goed is gegaan.

Door de kaartjes in te sturen

zijn de huurders verzekerd van

een snelle afwikkeling van de

klacht of komt een compli-

ment bij de juiste medewer-

ker terecht. Natuurlijk zijn er

ook spelregels. Die staan op

het derde kaartje. Om te zor-

gen dat alles in goede banen

loopt. EMM houdt degene per-

soonlijk op de hoogte van de

afhandeling.

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:

Genomineerden Uitgelicht

U kunt uw stem uitbrengen voorde Zandvoorter van het Jaar.

Wie verdient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken,

vertel ik wekelijks wat meer over de genomineerden. Wie zijn

zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

door Stephanie Vork

Marjon Schouten

Marjon Schouten

Ze is pas 22 jaar en zit

in haar laatste jaar van

de studie Management,
Economie en Recht (MER),

richting bedrijfskundig ma-
nagement. In het weekend
werkt Marjon in een kle-

dingzaak in Zandvoort en

een paar avonden per week

Sara de Jong
Indecategorie'Vernieuwende

ondernemers' is de even-

eens 22-jarige Sara de Jong

genomineerd. Geboren in

Mijdrecht, maar op haar

zevende verhuisde zij naar

Zandvoort, waar zij nu een

eigen zaak heeft. Een klein

winkeltje in de Haltestraat

waar je kleding, sieraden en

tasjes kunt kopen, je haar

kunt laten knippen, maar
wat vooral een nagelstudio

is. Op haar 19e was Sara al

voor haarzelf begonnen.

Toen nog bij haar moeder in

de studio. Vorig jaar novem-

ber kon Sara op haar huidige

locatie terecht in haar eigen

winkeltje, Boudoir by Sara.

Ze werkt graag alleen, want
volgens eigen zeggen heeft

ze een sterke eigen wil. Een

kapster huurt een stoel in

haar winkel, waardoor klan-

ten in één keer hun haar én

hun nagels kunnen laten

doen. Sara is zes dagen per

week met haar winkel bezig.

werkt zij bij Philharmonie

in Haarlem. Maar genomi-

neerd is Marjon vanwege
haaractiviteiten bij het Rode

Kruis. Geheel vrijwillig en

uit eigen initiatief heeft zij,

samen met Lisette Strijder,

een 'Jeugd EHBO-cursus'

opgezet. Sinds september

brengen zij elke maandag-
avond de basisbeginselen

van EHBO bij, aan kinderen

van 10 tot 14 jaar. Voor de

zomervakantie ging zij alle

Zandvoortse basisscholen

langs om de jeugd enthou-

siast te maken voor het Rode

Kruis. Tijdens de maandag-
avonden hoeven de kinderen

niet alleen maar te leren, ze

maken ook uitstapjes. Naar

de Brandwondenstichting,

naar het circuit, het bejaar-

dentehuis en de politie.

Zelf is Marjon al ruim tien

jaar in dienst als vrijwillig-

ster. Tijdens elke race is ze

EHBO'er op het circuit, maar
ook bijvoorbeeld tijdens de

avond-, en fietsvierdaagse

staat zij paraat. Ook zit ze

in het bestuur 'Jongeren en

Allochtonen' bij het Rode

Kruis.

Wie zou zij zelf verkiezen tot

Zandvoorter van het Jaar?

"Ik ga voor Martine Joustra

en Ankie Miezenbeek. Naast

het organiseren van de

zwem-, fiets- en avondvier-

daagse, zijn zij ook actieve

vrijwilligsters bij het Rode

Kruis."
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Sara de Jong

Ze had graag willen back-

packen, veel van de wereld

willen zien, maar dat komt

misschien nog wel, later. Aan

de andere kant, wie heeft er

tegenwoordig op zijn of haar

tweeëntwintigste al een ei-

gen zaak in een eigen pand?

Zelf zou Sara de mannen

van het circuit, Hans Ernst

en Jan Lammers, verkiezen.

"Zandvoort was als bad-

plaats steeds minder in trek.

Ik denk dat de AiGP heel goed

is voor Zandvoort. Zandvoort

bloeide weer helemaal op. En

het is natuurlijk ook positief

voor de winkeliers", oppert

ondernemer Sara de Jong.
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Take Five
PFHMA/UFMT HTflAWnPAVH IflF.V AAK 7FF

Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic van

coouilles meteen parfumvan vanille

• • •
LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS

EN EEN CRÈME BRÜLÉEVAN FAZANTEN EENDENLEVER

• • •
PATA NECRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
CRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

METMINT-AGAR

• • •
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

**•
GEITENKAAS IN MOSCATO DASTI

• ••
een spelvan verleiding, passie,

liefde en een kus

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl
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fake Five
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Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic

van coouilles met een parfum van vanille

• • •
PATA NEGRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

• • •
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE,

LIEFDE EN EEN KUS

voorkinderen hebben we een drie gangen menu ai 16,50

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

Heinekeris
ffétffuedtaëttyt/

Café Oomstee

ledere dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

ASI^N|E)ELIGHTS
;

>-

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Sa
3
•<
sa
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Van der Valk c
. owartNotarissen

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE _

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

<Sk

DE ENIGE ECHTE VAN

2ANW00m
ZET IN UW AGENDA
SCHRIJF UW WENSLIJST ».°

£>



Spetterende Feestmarkt met straattheaterfestival door heel Zandvoort

(#
Voor een gezellig dagje uit noteert u in ieder geval

zondag 26 november in uw agenda.

Natuurlijk worden er geen entreegelden gevraagd

en is het straattheater gratis.

Het festival begint om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Alle winkels zijn tot 18.00 uur geopend.

www.zandvoortpromotie.eu

&i

Zandvoort: Ook in de winter
meer dan strand alleen!

Sponsors van hetFeestfestival

Laatste spetterende feestmarkt van het jaar

Komende zondag is er voor de derde maal dit jaar een mega-

markt in Zandvoort. Niet alleen heeft de organisatie gezorgd

voor niet minder dan 350 kramen maar ook voor het entertai-

nen van de gasten is veel aandacht besteed. Zo zal de dag in

het teken staan van kermisachtige acts die gedurende de hele

dag in de open lucht worden opgevoerd.

In nog geen twee jaar tijd zijn

de Zandvoortse jaarmarkten

uitgegroeid tot een evene-

ment waar bezoekers en han-

delaren vanuit heel Nederland

speciaal voor hier naartoe

komen. Sinds dit jaar worden

er dan ook drie jaarmarkten

gehouden, die Zandvoort op

de internationale jaarmarkt-

kalenders hebben gezet. De

omvang van de aankomende

Wintermarkt is uitgegroeid

tot een van de grootste in zijn

soort. Het hele centrum van

Zandvoort staat tijdens deze

jaarmarkt vol met kraampjes

in de Zandvoortse kleuren

blauwen geel. Holland Casino

en de gemeente Zandvoort

hebben deze Zandvoortse

marktkramen mogelijk ge-

maakt.

Uiteenlopend aanbod

Organisator Ferry Verbrugge:

"Door de ervaringen van vori-

ge markten en de grote vraag

naar kramen hebben wij als

organisatie kunnen kiezen

uit een enorm uiteenlopend

aanbod. Zo zijn er deze keer

kraampjes die met name op

de feestmaand december in-

spelen. Het snuffelen op de

Zandvoortse Wintermarkt

zal u beslagen ten ijs doen

komen!"

Zandvoortse ondernemers

Ook bijna alle winkeliers en

horecaondernemers, die hun

nering in de straten van de

Wintermarkt hebben, doen

aan deze jaarmarkt mee.

Ongekende acties of extreme

kortingen zullen zij u bieden.

Natuurlijk is ook de

wintercollectie en zaken

die met name interessant

zijn voor

Sinterklaas en

Kerstmis volop

aanwezig! Dus

wilt u het

nieuwste van

het nieuwste

op bijvoorbeeld

modegebied, dan

kunnen de winkeliers

van Zandvoort u op

deze dag natuurlijk

helpen.

Entertainment

Een erg sterk punt ten

opzichte van andere mark-

ten is het uitgebreide pro-

gramma 'entertainment and

fun' tijdens de markten.

Normaal had er, gezien de

kosten om dit soort kwali-

teitsentertainment in te hu-

ren, entree geheven moeten

worden. Echter, dankzij de

sponsors is bijna alles gratis

toegankelijk!

feest. Daarom heten de tradi-

tionele jaarmarkten tegen-

woordig Feestmarkten. Het

wordt in elk geval een on-

vergetelijke dag voor het

hele gezin, waarbij het

centrum van Zandvoort

weerzal veranderen in een

extra gezellig dorp. Als u wilt

kunt u er gemakkelijk een hele

dag doorbrengen om daarna

lekker uit te waaien op het

strand of plaats te nemen

bij een deelnemend restau-

rant, waar u een speciaal win-

termenu kunt nuttigen!"

Vooreen gezellig dagje uit no-

teert u in ieder geval komende

zondag 26 november in uw

agenda. Natuurlijk worden er

geen entreegelden gevraagd

en is ook het straattheater

gratis. Het Winterfestival be-

Feestmarkt gintom 10.00 uuren duurttot

Verbruggen: "Doordat de 18.00 uur.

kraampjes afgewisseld worden Alle winkels in het centrum

door optredens van straatar- zijn geopend. Meer informatie

tiesten uit binnen- en buiten- vindt u op: www.zandvoort-

land, is het eigenlijk een groot promotie.eu

Holland Casino Zandvoort wenst u veel plezier op defeestmarkt

TROMP

Holland
Casino

fen mooie gelegenheidom uitte goao.

Zin in een avondje uit?

Kom dan binnenkort eens Langs bij Holland Casino Zandvoort:

Woensdag 29 november Special Ladies Day vanaf 20.00 uur

Maandag 11 december Royat Gala Party vanaf 20. 00 uur

Woensdag 20 december Special Ladies Day vanaf 20. 00 uur

Kijk voor meer informatie en en» voorwaarden op WAWihaUanduimo.nt/zAnd

Maar Natuurlijk!

é
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Valent: heel vertrouwd
ook in hulp bij het huishouden

Gezinszorg rond 1 950

muzikaal
cadeau'.

,
. ,, het een goede

n
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.
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Vbterrt een uniek cad
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Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo'n 2500 medewerkers

staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal

gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van

Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ü terecht bij Valent

voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer

weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het

volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

/
lwce*it~

ZORG in VERTROUWDE HANDEN

www.valentrdb.nl
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De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf i januari 20oy krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

WMO recept voor

'beter burgerschap'

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

doet een flink beroep op de inzet van burgers. Buurtbe-

woners dienen zich samen met de politie, welzijnswerk en

woningcorporaties in te zetten voor de leefbaarheid en

veiligheid in hun wijk.

De WMO, de welzijnswet die

op i januari 2007 van start

gaat, staat of valt met een

goed draaiende samenleving

van actieve burgers. "De over-

heid kan niet alles regelen",

zo redeneert de regering. Het

doet denken aan de burenhulp

van de naoorlogsejaren. ledere

gemeente moet, elk op haar

eigen manier, invulling geven

aan de regels die de WMO
stelt. Zo krijgt ook de gemeen-

te Zandvoort negen taken. De

gemeente moet zorgen voor

prettige wijken en buurten. Zij

moet ouders ondersteunen bij

hun opvoedende taken. Een

belangrijk punt is verder dat

de lokale overheid zorgt voor

informatie en advies aan haar

inwoners. Omdat vrijwilligers

en mantelzorgers steeds be-

langrijker worden voor onze

samenleving zullen ze door

de gemeente ondersteund

dienen te worden in hun werk.

Er zijn regels welke voorzienin-

gen er behoren te komen voor

mensen meteen beperking.

In Zandvoort wordt een WMO-
Raad ingesteld, diedegemeente

gaat adviseren over haar plan-

nen. In de Zandvoortse Courant

houden wij u op de hoogte.

Verwarring door gemeentelijk

rondschrijven

Eind vorige week lag een brief van de gemeente Zandvoort

op de mat van burgers die momenteel hulp in de huishouding

krijgen. De gemeente zond een stortvloed aan papieren naar

deze mensen, veelal ouderen.

Een onoverzichtelijke wirwar

van papieren. Aanleiding is de

WMO. De gemeente Zandvoort

zegt met de brief informatie te

geven over veranderingen op

het gebied van huishoudelijke

verzorging. Recht op die huis-

houdelijke verzorging houdt

ieder zolang zijn of haar indi-

catiebesluit geldig is. "Vóórdat

uw huidige indicatie bes luit af-

loopt kunt u een nieuwe indica-

tie aanvragen bij de gemeente"

zegt de brief waarschuwend.

Een zorgindicatie omschrijft

welke vorm en mate van hulp

mensen nodig hebben.

Wat per januari verandert

is dat de hulp geleverd gaat

worden door aanbieders die

de gemeente heeft uitgeko-

zen. "Die zes aanbieders gaan

de huishoudelijke hulp aan-

bieden op dezelfde manier

als u gewend bent" belooft

de gemeente in haar brief. De

zorgverlener Zorgba lans blijkt

niet uitverkozen te zijn, terwijl

dattoch de grootste en meest

voorkomende zorgverlener in

Zandvoort is.Wèl geselecteerd

is Viva! Zorgroep, die een sa-

menwerkingsverband is aan-

gegaan met Zorgbalans. In

één van de bijgesloten brieven

staat dat ViVa! Zorgroep en

Zorgbalans regelen dat u na

i januari 2007 dezelfde hulp

krijgt als u nu heeft.

Rinus de Lau van Zorgbalans

bevestigt dat Zorgbalans-me-

dewerkers inderdaad door de

ViVal-organisatie zullen wor-

den ingezet in Zandvoort. Hij

voegt eraan toe: "Dit tot grote

opluchting van onze mede-

werkers, die dit zeer waarde-

ren en zeker verdienen."

Raadslid ongerust over

introductie WMO in Zandvoort

"De SP maakt zich zorgen". De Zandvoortse Socialistische Partij

ziet de bui al hangen. Vooral wat de huishoudelijke verzorging

betreft vraagt raadslid Willem Paap zich af of de mensen die

momenteel zorg krijgen precies diezelfde zorg ook na 1 januari

2007 nog zullen ontvangen.

"Het is een volkomen nieu-

we kwestie", laat SP-raadslid

Willem Paap weten. Plotseling

krijgt de gemeente de volle

verantwoordelijkheid over

de zorgverlening. Dat de

Zandvoortse bestuurders met

de invoeringvan deWMO niet

goed om kunnen gaan is over-

duidelijk. "De gemeentelijke

voorlichting aan haar burgers

is tot nu ondermaats en slecht

georganiseerd", is het raadslid

van oordeel.

Voorlichting

"Het beste zou zijn een breed

opgezette, informatieve

WMO-advertentie van de

Zandvoortse gemeente",vindt

Paap. Hij begrijpt niet dat de

gemeente slechts mondjes-

maat voorlichting geeft en

dan "ook nog in voor de bur-

ger onbrijpelijk vakjargon." In

de gebruikelijke gemeentelijke

advertentie wordt verwezen

naar een 'speciaal' WMO-in-
formatienummer, 5740440.

De praktijk leert dat het een

tweede telefoonlijn betreft

naar Loket Zandvoort. Het

telefoonnummer is louter in

de ochtenduren bereikbaaren

schakelt 's middags door naar

het gemeentehuis. Graag ziet

Paap dan ook dat de gemeente

zo snel mogelijk een duidelij-

ke huis-aan-huis foldercam-

pagne op gaat zetten: "want

alle inwoners behoren op de

hoogte te zijn, niet alleen de

bestaande groep mensen die

nu al zorg krijgt." Iedereen,

jong én oud, in Zandvoort en

Bentveld behoortte weten hoe

de WMO hier in de gemeente

gaat lopen. "De nieuwe wet is

té belangrijk en té ingrijpend

om alleen maar af te doen met

SP-raadslid Willem Paap

een telefoonnummer" meent

een geïrriteerde Paap. Brede

informatie in 'gewon e- burger-

taal' is volgens hem een eerste

vereiste.

Burgerinitiatieven

De WMO is onderverdeeld in

negen taken die de gemeente

moet gaan uitvoeren. Daarbij

wordt ondermeer van de bur-

ger een actief aandeel ge-

vraagd. Paap is van mening

dat de gemeente burgerini-

tiatieven dan ook ruimhartig

moet steunen en "niet moei-

lijk moet doen bij het afgeven

van vergunningen." Wat het

verplichtte jeugdbeleid in de

WMO betreft pleit hij voor

een gratis sportpas of strip-

penkaart, zodat jongeren al-

lerlei sportsoorten kunnen

uitproberen.

Lezing in bibliotheek tipt WMO aan

"ledereen moet kunnen meedoen". Over goed één maand

wordt het voor burgers makkelijker om hulp en ondersteuning

aan te vragen. Tenminste, dat beoogt de komende WMO.

Haar verhaal klonk kort en dienen beter ondersteund te

krachtig. Lyde de Graaf, mede- worden" houdt de loketme-

werkster van Loket Zandvoort, dewerkster haar gehoor voor.

kwam in de Openbare Ook de woonomgeving moet

Bibliotheek vertellen over de aangepast worden: het moet

komende veranderingen in de prettig wonen zijn in de wij-

Zandvoortse zorgverlening. ken.

"Niet iedereen is blij met de

nieuwe landelijke wet" begint

Lyde haar verhaal in het we-

kelijkse lnlooppunt."De regels

zijn bedacht door de regering."

De wet van vandaag staat mo-

menteel nog te ver af van de

burger, zo hebben de politici

geredeneerd. En de gemeente

heeft daar beter zicht op. De

leefbaarheid in de wijken

moet omhoog en dejongeren

moeten hun ouders helpen.

"Vrijwilligers en mantelzorgers

"Zandvoort is goed bezig"

meent De Graaf. Erfunctioneert

al een Zorgloket Zandvoort in

het Gemeenschapshuis waar

de medewerkers alles goed

uitleggen in het doolhof van

de zorg. Niet alles is nu al dui-

delijk omschreven in de WMO,
maar vast staat dat recht op

hulp zal blijven. "Onze wet-

houder zet zich er voor in dat

er volgend jaar niet WEER
een nieuwe hulp bij u thuis

komt" stelt Lyde de Graaf. "Of

hij succes heeft, is nog maar

de vraag." Nieuwe verzoeken

voor huishoudelijke hulp moe-

ten bij Loket Zandvoort inge-

diend worden. Vervolgens zal

de gemeente er op toezien dat

de noodzakelijke zorg geleverd

wordt. Daarbij wordt uitge-

gaan van een nieuw te maken

indicatie voor iedereen.

De nieuwe welzijnswet WMO
gaat overvrijwel alle zaken die

van doen hebben met welzijn,

zorg en wonen. De meeste

verwarring is momenteel ont-

staan over de uitvoering van

de huishoudelijke zorg. "De

mensen krijgen deze week
een brief waarin een en ander

uitgelegd zal worden/Tot slot

wijst De Graaf op een speciaal

Zandvoorts telefoonnummer

dat alle vragen over de WMO
en thuishulp kan beantwoor-

den:nummer57 40 440.



vjeet
Toko Bintang, Indonesische specialiteiten.

7 dagen p.week open. Haltestr 34. 023-5712800
Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Susni Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging
Bintang, Rijsttajel Bintang, Rames Bintang, C-aje menu Bintang, Sate^Bintang, Bujjet Bintang, Iele

Bin tang, Spare rib 's Bintang, Garnalen Bin tang, Jakarta Bin tang, KLMBintang
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NOVEMBER NIEUWS

DOOR
Dennis Jansen & Jan Hoeboer
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Woensdag 29 november
Sinterklaas bij Café Neuf

vanaf 3 UUR
wil jij ook bij sinterklaas

komen vul dan het
inschrijfformulier in

bij Cafe Neuf

|

wm m

Bij 'Boudoir 6y Sara

Xunt u nu ook voor
uw kaar terecfit

kij kapster

Jos Spierieus

Achterweg ia - ZancCvoort

Cjeqpend: di-do-vrij- en
zaterdag
TeC: 06- 21 95 09 48

BUI AANSCHAE VANI

39L951 HUURfflEDEDB—*—.3.—* S —» -. I— « — '
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Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13

2042 LS Zandvoort
023-5712070

TAPAS
Tot en met zondag 10 december dagelijks

ruim 1 5 originele TAPAS uit eigen keuken

Hasta la vista in

GaJfc. 4Copax
PROEF & GENIET!
WWW.CAFEKOPER.NL@ 5713546

igiae
ï T I

li'

DOT ^g 0t
'ofapen van^^

Zaterdag 2 december

"The Haerlem Jazz Men"
vanaf 17.00 uur

Zondag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur

Sint bij ons in huis!
Informatie voor het grote boek afgeven aan de bar.

Allround personeel gevraagd

Woensdags
en Donderdags:

Dagmenu

Dagelijks

keuken open
vanaf 17.00 uur

Gasthuisplein 10

2042 JM
Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454
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Vergane glorie van de bomschuit

Op 13 november organiseerden Genootschap 'Oud Zandvoort'

en de Bomschuiten Bouwclub (ZBBC) een gezamenlijke

middag over de bomschuithistorie. Er was veel animo voor

de unieke diavoorstelling.

door Nel kerkman

Her en der stonden bom-

schuiten en een garna-

lenbom op de tafels van

de bibliotheek tentoon-

gesteld. Weliswaar in mo-

delformaat want de echte

vissersvloot is allang uit

Zandvoort verdwenen.

Vissersvloot Schaalmodel van een bomschuit

Na het welkomstwoord van

Ger Cense, voorzitter van het

Genootschap, neemt Jaap

Paap (actief lid vanaf de op-

richting van ZBBC) met veel

kennis het roer over. Begeleid

met dia's vertelt Paap over de

teloorgangvan de vissersvloot.

De bomschuiten, ook wel bom
genoemd, werden gebruikt

langs de Nederlandse kust en

konden onder alle omstan-

digheden op zee blijven. Door

de platte bodem was de bom
geschikt om onder zeil en met

volle lading op het strand te

worden gezet. De bemanning

had op het dek genoeg plaats

bij het kaken en inzouten van

de haring. In 1900 sprak men
nog van een Zandvoortse vis-

servloot met 20 bomschui-

ten.

Het einde

Door achteruitgang van de

visserij was via de dia's het

verval van de overgebleven

vloot goed te zien. De be-

volking had geen geld meer

om de bomschuiten in de

teer te zetten. In 1929 kocht

het Nederlands Historische

Scheepvaartmuseum de

laatste bomschuit, de ZV4.

De schuit werd later aan de

gemeente Zandvoort
terug geschonken en

kreeg een plaats in het

Kostverlorenpark. Tijdens

de hongerwinteri944/'45

sloopte de achtergebleven

bevolking de allerlaatste

bomschuit. Zandvoort

veranderde van vissers-

dorp in een badplaats.

Van beton

Cense memoreert in zijn

afsluiting dat er voor het

millennium cadeau destijds

een voorstel was ingediend

vooreen betonnen bomschuit.

De indiener, die toevallig in de

zaal zit, legt 'het waarom' uit

van zijn idee. Want waar in

Zandvoort is nog te zien dat

het ooit een vissersdorp is ge-

weest? Nergens! Misschien is

het een goed plan om straks in

het Midden Boulevardgebied

een grote bomschuitte plaat-

sen. Dan kunnen kinderen en

toeristen ervaren hoe het was

om een Zandvoortse visser

te zijn.

Provincie speurt naar 'ommetjes'

Een ommetje maken. Het 'rondje rond het dorp' moet weer

terug, zo wil de Provincie. Een wandeling van om en nabij een

uurtje. Voor het bedenken van zo een 'ommetje' heeft de Pro-

vincie een prijsvraag uitgeschreven.

door Ton Timmermans

We wandelen wat af in

Nederland. Landschapsbeheer

Nederland wil de lokale wan-

delpaden weer in ere herstel-

len. Voor de bedenkers van de

plezierigste ouderwetse 'om-

metjes' heeft de Nederlandse

Overheid geld klaar liggen.

Iedereen met een goed idee

voor een ommetje kan mee-

doen; particulier of bedrijf,

individu of groep.

Wie kent er nog paden waar

je vroeger mooi kon wandelen,

maar nu niet meer? Landschap

Noord-Holland schrijft sa-

men met Landschapsbeheer

Nederland een prijsvraag uit

voor het bedenken van ou-

derwetse 'ommetjes'. Waar
mogelijk wordt daarbij de

cultuurhistorische invalshoek

gezocht: het herstel van (bijna)

verdwenen paden in het land.

Maar ook het herstel van his-

torische voetpaden die zijn

verdwenen, door ondermeer

dorps- en stadsuitbreiding.

Uitgewerkte ommetjesideeën

voor Noord-Holland kunnen

tot 1 maart 2007 bij Landschap

Noord-Holland ingediend wor-

den. Met de prijsvraag wil de

vereniging mensen inspireren

tot het bedenken en realiseren

van kleine wandelingen dicht

bij huis. Ommetjes zijn kleine

wandelingen van ongeveer een

uur, met een afstand van zo'n

drie tot zeven kilometer. De

landelijke hoofdprijs bestaat

uit €30.000 voor het realise-

ren van het winnende omme-
tje, in samenwerking met het

provinciale Landschapsbeheer.

Daarnaast worden nogn pro-

vinciale prijzen uitgekeerd

van €10.000. Zo is Ne derland

straks twaalf unieke wandel-

paden rijker.

De om metjes prijsvraa g

biedt de mogelijkheid om
straks weer het 'rondje rond

het dorp' te maken, zodat

het buitengevoel dicht bij

huis kan worden beleefd. De

deelnamebrochure voor de

prijsvraag kan aangevraagd

worden via post@land-
schapsbeheer.nl. Op www.
Iandschapsbeheer.nl. staat

ook de inspirerende en nut-

tige handleiding 'Ommetjes;

realiseren van wandelpaden

in het buitengebied'.
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KNRM fêteert donateurs
Afgelopen zaterdag heeft de afdeling Zandvoort van de KNRM

een viertal 'jubilerende' donateurs in het zonnetje gezet.

De trouwe donateurs, waarvan

aanwezig de da mes A. Paap uit

Zandvoort en J.A. Hoek-Kal uit

Haarlem en de heer M.M.M.

Kolster uit Haarlem die al vijf-

tig (!) jaar 'Redder aan de wal'

(KNRM-taal voor donateur)

zijn, hebben uit handen van

Gerard Versteege, vicevoorzit-

ter van de Zandvoortse com-

missie, een mooie zilveren

speld en een felicitatiekaart

ontvangen.

Een groot aantal gasten was in

het boothuis aanwezig waar

zij op koffie met gebak werden

onthaald. Daarna werd er een

aantal documentaires over de

KNRM bekeken. Een geplande

vaart met de 'redboot' Annie

Poulisse kon helaas door teveel

golfslag niet doorgaan.

Twee zangkoren trekken volle zaal

'Zingen houdt jong'. Twee Zandvoortse zangkoren verzorgden

afgelopen zondagmiddag een hartverwarmend najaarsconcert

in Gebouw de Krocht. Onder de bezielende leiding van Wim de

Vries wist het ANBO-koor samen met het Seniorenkoor de volle

zaal een genoeglijke middag te bezorgen.

recensie door Ton Timmermans

"Zoals u ziet ligt de gemiddelde

leeftijdsgrens tamelijk hoog."

Onder begeleiding van pianist

Theo Wijnen bewezen beide

zangkoren 'Voor Anker' en 'De

Geelvinck' dat ook mensen in

de'derde leeftijd'de sterren van

de hemel kunnen zingen.

gepassioneerd

Hoewel beide koren in sommige

passages moeite hadden dejuis-

tetoonhoogte in één eerte'pak-

ken', was duidelijk dat de leden

zichtbaar-en hoorbaar- plezier

hadden in het zingen. Deferven-

te mimiek en lichaamstaal van

de dirigent wist de koren tot ge-

passioneerde zang te brengen;

zeker gezien hun leeftijd.

Solo's

De zaalopstelling bleek effect-

vol. De vleugel stond midden in

de zaal, beiden zangkoren op de

ene vloerhelft, de stoelen van

het pu bliek op de andere en bo-

ven op het podium. De door de

koren gezongen 5-stemmige (!)

smartlap klonk mede door deze

opstelling extra aandoenlijk.

De solo gezongen composities

van Martha Koper evenals die

va n Jan va n de We rff we rd e

n

door het publiek zeer gewaar-

deerd. Dirigent en zangerWim

de Vries bracht een met volle,

ronde stem gezongen aria.

pluspunt
o
... »»'"$K

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang

voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

• Nieuwe dingen leren

• Creatieve activiteiten

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 57171 13

info@pluspuntzandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

s$®ftfOOH?
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vleesspecialïsl - traiteur

Donderdag 23 nov.t/m woensdag 29 nov.

Verse Hollandse kipfilet

1 kilo €6,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alteen \oor ZartfvoorL Pas-hüutlurs

Vraag naar do voofwaardun.

Grote Krocht £1 - O 2 3-5 7 1 2560
zandvoort@ZQnvaarl.nl

f-toerkoop,nlss»
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'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje r

bij een diner gratis' ^—

Latcre-d ^-rloLrclbf

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE*'
Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!

Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@ tfaz.nl

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Bij 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

S""q*S> Op vertoon

van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

keuze

Raadhuisplein 1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

ï ,1 IIÖ'UL L I I

tfoenq tleaning Service
«Ai»
KCS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

\_
www.koenecleaning.nl

Zeespiegel
1 vnii imvi; -ij u'iri>s,ii * i^jnnr*

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

1 0% korting op spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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.

EÏ^ANDVOORT
. . —

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

xJV%euw /^nnnenkoekenhuis

^e ^/lachende ^-eevovev

IBij
kinderpannenkoek

*t gratis cadeautje

f* «'j voor pashouders

3 W ' s5trnndwe9 1

7M- fO») 57,87 40

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
• 1 C . f. : 1 i 1

1

' 1
)

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV I

Voor ZandvoortPas houders:

Bij vervanging van uw CV-ketel

een Grohe 1000 thermostatische

douchemengkraan cadeau.

m Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

www.zandvoortpas.nl

bteemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

@

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

/W. ONNOWNMIPD EL.KQQ

P

(0) FOTOGRAFIE
REPORTAGES - EVENEMENTEN PORTRETTEN

20 % kort ing op portret'

en gezinsreportage

Te(efo(Ml:0fi-flU2S7 62
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U(De Nieuwe Vuur"
"Voor ZancCvoort'Pashouders

'Bij liet diner

een gratis

drankje

'Maandag t/m
vrijdag

(niet geCdig

oj)feestdagen)

Zeestraat 26 - 2042 £C Zandvoort
TeL: 023-5714497

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

Bu aankoop van een bril

EEN GRATIS SIERAAD CADEAU!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

_^^__

Op vertoon van

de ZandvoortPas: piace

10% korting op
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

FOTO MENNO GORTER
flfulaoo in DHjitiBl HHino tin rul illeniajl

Gratis
Een wegwerpcamera t™ es.»

voor
z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Gmlo KjwsM ffi ZundTOori *W 013 5730800
nvfrdjg *''m öHonJPB v^n^1 H 30 uur

www.fotomen nogo r to r.n I

rni1=a
e

JD).lBJL

LED©
10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DcllTieS

en Heren leren jassen
'-*"™™**

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

10% KORTING
OP ALLE COMPUTERBENODIGDHEDEN

(behalve tijdschriften)

• INKTPATRONEN (ORIGINEEL EN EIGEN MERK)
• PRINTPAPIER EN FOTOPAPIER
• Alle TRUST producten zoals:

WEBCAM, SPEAKERSET, MICROFOON,
COMPUTERMUIZEN, USB,KAARTLEZER,HEADSETS ENZ.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

De kerstkaarten zijn er weer !!!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

TROMP
GROTE KROCHT J-* ZANDYODM

Uw smaak is ons het meeste waard.

Smaaq zacht gerijpt

8 weken gerijpt

500 gr. € 3,89 2e pond halve prijs

Slinger Optiek
Speciale aanbieding:

Complete bril

enkelvoudig €219,00

Speciale aanbieding:
Complete bril

multifokaal € 449,00
Hoogbrekend kunststof 1.6

incl.superontspiegeling.

MODIEUZE
GLASBRILLEN

Zandvoortpas
korting 10% !!

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Greeven
Makelaardij o.g
io% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

NG New Man Casual
20% Korting van de Sint

bij inlevering van deze advertentie

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10



Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48/20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leather wear-Crote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTukCompany- 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaidsen Pillows- 02357150 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Qk

RADIO + TV
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pt Mg n&t ***t jff 6*#tft

Zondag
08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 ZFM Non Stop

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag
19.00 ZFM Jazz (H)

21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag

19.00 Countrytrack of
gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

21.00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

106.9 (ether)

Donderdag
20.00 Sea Side

22.00 De Hoop
23.00 Eb& Vloed

Vrijdag

10.00 Veenendaal in Zicht

11.00 In Zandvoortse Zaken

17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen
Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 Meij op Zaterdag

21.00 ZFM non stop

23.00 NightWalk

', 104.5 (kabel)

Winterse 50 bij ZFM
ZFM Zandvoort wil graag weten wat de favoriete

kersthits van haar luisteraars zijn. De omroep doet

mee aan de Winterse 50, een actie van meer dan

honderd radiozenders in Nederland en België.

In de Winterse 50 staan

de vijftig meest popu-

laire winter- en kersthits

allertijden. De hitlijst

wordt dit jaar voor de

vijfde keersamengesteld.

Via de website www.win-

terse50.nl kan iedereen

meestemmen voor de

hitlijst van dit jaar.

De stemming op www.
winterse50.nl loopt tot

en meti7december.Vorig

jaar kwamen er meer dan

40.000 stemmen binnen

uit Nederland en België.

ZFM Zandvoort zendt

de Winterse 50 uit op

vrijdag 22 december van

13.00 tot 17.00 uur.

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova

College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag

naar Annet Flink.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

A
heeft ti

Fact

uw

Burg. Er

Tel: (

dministratiekantoc

jd voor uw admini
ureren, BTW-aangi
gehele administra

gelbertsstraat 30, 2042 KN Zar

123-5739272 • Mob.: 06-45304

E-mail: kittywillemse@planet.nl

ir

stratie.

fte,

tie.

dvoort

531

Filmprogramma
23 t/m 29 november

Dagelijks

13.30

.de
mierenmepper

Ant Bully

[w Nederlandse versie.

Dagelijks
15.30

AfblUven
Matthijs van de Sande

|

€v Backhuyzen &
J Serm Vergeer

Do. t/m Di.

19.00 & 21.30

THE

^__^ WEARS

©Meryl Streep &
Anne Hathaway

[VERWACHT

JHappy Feet
06 december

Eragori
14 december

Woensdag
19.30

Lost City
regie: Andy Garcia
met: Andy Garcia

Dustin Hoffman©
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: 023-5718686

www.circuszandvoort.nl

£e/{ reis door rer-zië

met een rerziso/ve
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De huizen in Tehran zijn mo-

dern, de bazars zijn prachtig

(vol vers fruit, noten, kip-

pen, vis, vlees en noem maar

op....). De parken worden

door de bevolking veelvuldig

gebruikt. Het is voor hen de

enige uitgaansplek, jongeren

kennen geen discotheken, er

zijn geen moderne uitgaans-

gelegenheden, de bioscopen

laten geen westerse films zien

en ga zo maar door. Dus de

parken zijn voor de jongeren

'the place to be'. De mensen

zijn aardig en behulpzaam. De

mensen op straat dachten dat

mijn moeder en ik buitenlan-

derswaren. Iedereen hielp ons

en begroette ons, we voel-

den ons net beroemdheden.

Soms werd ik het een beetje

beu, omdat ik af en toe echt

te veel aandacht kreeg. Het

klinkt geweldig, maar op een

gegeven moment heb je het

wel gehad!

Heb ik natuurlijk niet alleen

maar huizen gezien. Ik heb sa-

men met mijn familie één van

de mooie paleizen van de Sjah

van Perzië (van vóór de Islamitische

revolutie) bezocht. Het was er

prachtig en adembenemend! Ook

heb ik het noorden van Iran gezien,

waar ik ook nog vele familieleden

heb wonen. Daar zijn we naar de

Kaspische zee gweest. De Iraanse

zee was prachtig en echt anders

dan onze Noordzee. Het zand is

er zwart en het zeewater warm

en blauw. Eén ding wat zeker

anders is dan bij ons, is dat mannen

en vrouwen gescheiden moeten

zwemmen! Die mogen elkaar niet

'bloot' zien volgens de Ayatollah's.

Wel een beetje vreemd!

's Avonds ben ik door mijn fami-

lie veel mee uit eten genomen. Ik

heb zoveel kababs gegeten dat ik

het niet meer kan zien! Gelukkig

bestaat Iraans eten uit meer dan

alleen kabab. Er zijn veel lekkere

gerechten waar je je vingers bij

af zou likken, vooral Iraans ijs is

heerlijk.

Ik heb weinig spanningen van het

Iraanse regime gemerkt. Ondanks

het feit dat we in Nederland al

veel van de nucleaire acties die

de regering van Iran wilde on-

dernemen hoorden,

kregen we via de

media van Iran wei-

nig te horen en te

zien. In het westen

werd dit verhaal erg uitvergroot.

De spannigen tussen Amerika

en Iran lijken niet te bestaan. De

meeste mensen houden van het

westen. Echter, dat Iran tegen

Israël is en voor de Palestijnen,

heb ik één keer gezien tijdens een

demonstratie die plaatsvond op

een bekend plein in Tehran.

Ten slotte wil ik nog iets opmerken

over mijn geadopteerde kuiken-

tje. Op een middag liep ik samen

met mijn tante in de straten van

Tehran toen we ergens uit een

gaatje gepiep hoorden. Het was

een verlaten kuikentje, gewond

en vuil. We hebben hem/haar

Column

meegenomen en twee weken

lang heb ik voor mijn kuikentje

gezorgd. Voordat ik weer terug

naar Nederland ging heb ik mijn

kuikentje afgestaan aan een

boerderij. Ik mis mijn kuikentje

erg, maar ik weet dat alles nog

goed gaat methem/haar, want

ik heb nog regelmatig contact

met de boer en de boerin die

mijn kuikentje verzorgen.

Ik ben blij dat ik weer in

Nederland ben. Ik vond het

spannend en leuk om mijn

familieleden te zien en om
mijn geboorteland te leren

kennen, maar ik zou voor geen

geld daar willen wonen. Het

is niet mijn ding, het is niet

meer echt mijn land. Door mijn

vrienden in Nederland word

ik een echte kaaskop genoemd

en ik denk dat ik dat eigenlijk

ook wel ben!

Nasim Ahmadi

r RAM
21 mrt. -20 apr.

Doordatje wat minder explosief

bent en tactvol, kun je lastige za-

ken makkelijk bespreken. Vooral als

je verliefd bent, kan je stemming

niet meer stuk! En daar is het echt

tijd voor. Geniet er met met volle

teugen van.

STIER

21 apr.- 20 mei

Je hebt weer zin om van alles te

ondernemen en komt nu stralend

over. Dat blijft niet onopgemerkt!

Met die reactie ben je blij en voel

je je lekkerder. Is het je eigen hou-

ding of lijkt het maar zo, lieve

Stier?

T| Tweelingen
*^ 21 mei - 20 juni

De eerste helft van de week ver-

loopt wat moeizaam, omdat je

van alles moet afmaken waar je

eigenlijk niet zo'n zin in hebt. Maar

daarna wordt het steeds wat beter.

Verwaarloosjezelf niet en trakteer

jezelf op iets leuks.

/f* Kreeft

**£* 21 juni - 22 juli

Romantische tijden breken aan.

Je ontdekt opeens dat een vriend-

schap al een tijdje is uitgegroeid

tot iets meer. Daar word je nerveus

van. Maar let op: het blijkt weder-

zijds! Zie je wel dat alles wel weer

goed komt?

a Weegschaalü 23 sept. - 22 okt.

Een romantische tijd waarin je het

reuze naarje zin hebt met elkaar.

Je wilt je graag mooi maken, maar

hij ziet dat niet altijd. Maar je er

nietdrukom:hetismanneneigen

en hij valt toch wel op je!

* Steenbok

22 dec- 20 jan.

Je krijgt de wind mee, zowel in

werk/studie als privé. Je bent zelfs

een beetje ondeugend en kletst

dat leuke type zowaar naarje toe.

Kun je er toch nog van schrikken

als de ander voor je valt... leuke

verassing!

a Leeuw

21 juli - 22 aug. HL
Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Geniet van de najaarszonnetje

en laat je niet verleiden tot gekis-

sebis. Door tactvol te zijn en veel

samen te ondernemen krijgje de

harmonie terug én een spa nnende

romantische relatie, lieve Leeuw!

V Maagd
23 aug.- 22 sept.

Als je ook maar even de kans

krijgt wil je weg, op vakantie!

Met hem samen, of je komt je

droomjongen daar tegen. Leuk,

maar ook verwarrend. Je wilt af

en toe ook alleen zijn, dus je wil

wel een relatie?

Als je graag wilt weten watje aan

elkaar hebt, kun je het best dui-

delijk zijn. Anders ga je venijnige

steekjesonderwatergeven en dat

schrikt af. Wat is er aan de hand?

Die venijnige steekjes zijn niet

nodig hoor!

J| Boogschutter

23 nov. - 21 dec .

Zeer romantisch om nu veel tijd

samen door te brengen. Zo leer

je elkaar beterte begrijpen en el-

kaars gewoontes kennen. Weetje

meteen of dit se rious business is!

Je moet wel leren om compromis-

sen te sluiten!

Waterman
21 jan. -igfeb.

Je gaat helemaal voor je nieuwe

verovering, maar je houdt ook vol-

doende tijd over voor je vrienden

en werk of studie. Dat heb je het

liefst. Al te klef hoeft voorjou niet,

maarwaarombaaljedan toch als

hij even niet belt?

H Vissen

2ofeb. -20 mrt.

Ook al word je in de loop van de

week steeds actiever en blijer,

toch durf je nog niet zomaar te

laten merken wat je voor hem

voelt. Twijfel je nu aan hem, aan

jezelf of weetje niet ofje wel een

relatie wilt?

E-Sint

Ikdenkterugaandetijddat

ik mijn schoen nog mocht

zetten wan neer Sinterklaas in

het land was. Datje 's avonds

voor het slapen gaan keihard

'Sinterklaas Kapoentje' zingt

bij de voordeur, waar je schoen

staat met een tekening voor

de Goedheiligman of met

een wortel voor zijn paard.

Dat je hoopt dat je eindelijk

een keer Zwarte Piet voorbij

hoort komen in de nacht.

Datje 's ochtends vroeg snel

naar je schoen rent, vol ver-

wachting klopt ons hart, en

datje dan helemaal door het

dolle heen was met een zakje

chocoladecentjes in ruil voor

de tekening. Ik moet zeggen,

ik heb ge luk ge had. Mijn jon-

ge re zusje en ik schelen bijna

tien jaar, dus ik heb nog tot

ver in mijn tienerjaren mijn

schoen mogen zetten.

Cliché: Vroeger was al les beter

en waren we met iets kleins

al snel tevreden. Wanneer
was vroeger? Wat was dan

iets kleins? Vroeger is nog

niet eens zo lang geleden,

dat is namelijk het tijdperk

vóór de mobiele telefoons,

ipods, de Sims, x-boxen en

dvd-recorders. Niet dat alles

toen beter was, nee, anders.

Verlanglijstjes worden te-

genwoordig in de computer

ingevoerd en via de mail op-

gestuurd. Sinterklaas gaat

met zijn tijd mee. De oude

man schaft namelijk zelf ook

steeds meer online aan voor

de kinderen. Cadeautjes zoals

bovenstaande artikelen vlie-

gen over de toonbank. O nee,

worden online geshopt.

Verlangen we eigenlijk niet

stiekem allemaal terug naar

onze kindertijd wanneer 5

december in aantocht is?

De spanning als de zak van

Sinterklaas vol cadeautjes

en pepernoten op mysteri-

euze wijze wordt bezorgd.

Het openscheuren van het

cadeaupapier, omdat je niet

kan wachten. De hele avond

chocoladeletters eten en 'Zie

ginds komt de stoomboot'

meezingen. Zoveel is er ei-

genlijk niet veranderd, het

is en blijft een oer-Hollands

feest.

Stepfaanie
V J

£>
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Gemeentelijke publicatie week 4J - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 14

november en de verdere in week 46 door het college

genomen besluiten zijn 21 november vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de

website.

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 28 november

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 19 oktober 2006
- Vast agendapunt
- Huisvestingsverordening

- Herinrichting centrum fase 6

- Masterplan Louis Davidscarré en Beeldkwaliteit-

plannen Louis Davidscarré en Brede School

- Rondvraag

- Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 29

november vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren

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

Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst Commissie Planning en Control van 17

en 18 oktober 2006
- Vast agendapunten, o.a.:

A Inventarisatie onderzoekswensen 2007 in bijzijn

lid rekenkamer

B Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de

rekenkamer

- Belastingvoorstellen 2007
- Begrotingsrapportage 2006-3 (Berap 3)

- Krediet ten behoeve van rioolvervanging in de

Secr.Bosmansstraat en de Dr. Smitstraat

- Besluitwet Maatschappelijke Ondersteuning

- Vaststellen en intrekken diverse verordeningen

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding

vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de

Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van

de agendapunten die op 12 december 2006 aan de

gemeenteraad tervaststelling worden voorgelegd en

die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf

heden tot en met 12 december ter inzage bij de balie

van het gemeentehuis. Dit geldt eveneens voor de

begrotingsrapportage 2006-3, die hiervan deel uit-

maakt.

Wijkdag Zandvoort Noord op 2$ november

Gemeente Zandvoort en St. Pluspunt nodigen u uit

voor een informatieve en gezellige middag. Doel van

deze middag is: een gezellige ontmoetingsdag met

informatie/activiteiten vanuit diverse organisaties voor

jong en oud .

U bent welkom in het gebouw van Pluspunt,

Flemingstraat 180. Aanvang 13.30 tot 19.00 uur

Dringende oproep WMO
Uw huishoudelijke hulp en de WMO
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de

gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden.

Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen

en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-

nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een

chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?

Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit

heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op

deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-

tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.

Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds

huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente

opnieuw op welke hulp de cliënt recht heeft.

Vóórdat het huidige indicatiebesluit afloopt, moet

dan een nieuwe indicatie aangevraagd worden bij

de gemeente.

Wat verandert er?

Wat opijanuari 2007 verandert isdat de hulp gele-

verd gaat worden door aanbieders die de gemeente

heeft geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft

samen met de andere gemeenten in deze regio geko-

zen voor zes aanbieders. Bij het maken van de selectie

hebben wij vooral goed gekeken naarde kwaliteitvan

het personeel en de kwaliteitvan de huishoudelijke

hulp. Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal

een keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-

bieders. Deze aanbieders voldoen alle aan de door de

gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest voor een

zogenoemd Persoons Gebonden Budget (PGB). In

plaats van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag

waarvoor men zelfhulp inkoopt. Een PGB betekent wel

dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet rege-

len. Voor meer informatie over het PGB kunt u contact

opnemen met het Achmea Zorgkantoor via telefoon-

nummer 038-456 69 07.

Wat moet u op dit moment doen als u nu
huishoudelijke hulp krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

Gemeente Zandvoort

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Als u deze

brief heeft ontvangen dan dient u deze brief zo snel

mogelijk maar in ieder geval vóór 22 november a.s.

terug te sturen.

Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan

direct met 5740440, elke werkdag beschikbaar, tussen

9.00 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar

loket@zandvoort.nl.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Thomsonstraat 1, gevel wijziging westgevel, ingeko-

men 15 november 2006, 2006-196RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent

niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw-

plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze

bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of

bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden

gemaakt. Een voornemen tot hetverlenen van vrijstel-

ling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indie-

nen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden ver-

leend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kun-

nen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd
- Keesomstraat 25 t/m 147,8 iepen, aanvraag ingeko-

men op 16 november 2006, ivm renovatie groen-

strook, wel herplantplicht.

- Dr. C. A. Gerkestraat 135, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen op 3 november 2006, ivm overlast, wel

herplantplicht.

- Grenslaan 4, Aerden hout, 3 eiken, aanvraag ingeko-

men op 10 november 2006, ivm slechte kwaliteit,

wel herplantplicht.

- Weimarweg 10, 2 dennen bomen, aanvraag ingeko-

men op 13 november 2006, ivm overlast, wel her-

plantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Burg.Engelbertsstraat 8, bouwen garage, verzonden

13 november 20o6,20o6-o62Lv.

- Haltestraat 9, plaatsen (licht)reclame, verzonden 13

november 20o6,20o6-i76R.

- Brederodestraat 87, plaatsen balkons, verzonden 13

november 20o6,20o6-oo2Lv.

- Hobbemastraat 20 en 22, veranderen achteruitbouw,

13 november 2006, 2006-195RV.

- Patrijzen straat 13, plaatsen dakkapel, 15 november

2006, 2006-192LV.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van

"bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

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

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-

gel ijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift

van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 574 01 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30-12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaarop

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen

09.00 en 10.00 uur.

VOETBAL (zaterdag)

Weer puntenverlies zaterdagvoetballers

Weer heeft het elftal van trainer Pieter Keur in een streekderby

het onderspit gedolven. EDO hfc was met tien man te sterk

voor onze plaatsgenoten.

Al in devierde minuut moest

Zandvoort, zonder Robin

Castien, Ferry Boom, Jeffrey

v.d. Broek en Bas Lemmens,

al een tegentreffer incasse-

ren. Zandvoort kreeg in het

volgende half uur voldoende

kansen maar verprutste ze

allemaal. In de 34e minuut

wist Dennis Keuning met
een perfecte pass Ivo Hoppe

te bereiken, die in eerste in-

stantie nog tegen de keeper

aanschoot maar via de re-

bound toch nog tot scoren

kon komen, 1-1 ruststand.

Na de thee speelde Zandvoort

met de wind in de rug en moest

EDO terug. Nadat Eric Gillissen

met een rode kaart kon gaan

douchen kwam er nog meer

druk op het Haarlemse doel te

staan, maarde EDO keeper(een

invallende 16-jarige B-junior!)

wist op vaak miraculeuze wij-

ze zijn doel schoon te houden.

Een vermeend buitenspel geval

zorgde voor de 1-2. Zandvoort

reageerde niet omdat men
in de veronderstelling was

dat het een buitenspelge-

val was. De scheidsrechter

liet echter doorspelen en

Mourad Azouz kon zijn team

aan een voorsprong helpen.

Wat Zandvoort daarna ook

probeerde, niets hielp, met

een tweede nederlaag op rij

tot gevolg.

Komend wekend is SV

Zandvoort zaterdag vrij.

'Kraken' in

Gemeenschaps-
huis

Komende zaterdag wordt in het

Gemeenschapshuis de jaarlijkse

Winterkraak (klaverjassen) ge-

houden. De wedstrijd is open

voor koppels maar indien men
niet over een partner beschikt,

kan de organisatie u ter plaatse

aan een partner koppelen. De

inschrijving is vrij. Het is vooral

een ludieke avond met veel

gezelligheid en met het'kraken'

als rode draad. De avond begint

om 20.00 uur.

Voetbal (zondag)

Aantrekkelijk voetbal maar geen winst
Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft, ondanks een goede

wedstrijd, niet van Schoten kunnen winnen. Bij Schoten was spits

Fabian Willemse weer van de partij en dat heeft Zandvoort gewe-

ten. De 'youngsters'

van Berry Buyten-

hek moesten met

een 4-1 nederlaag

terug naar huis. Wel

een aantrekkelijke

wedstrijd voor het

publiek maar geen

winst voor onze

plaatsgenoten.

Zandvoort, op gelijke hoogte met

Schoten op de ranglijst, had een

goede start. Al in de 18e minuut

mocht Maarten Koper dwars

door de Haarlemse verdediging

slalommen en keeper AlexSchoe

de gang naar het net laten ma-

ken, 0-1. In de daaropvolgende

minuut werd het echter alweer

gelijk. Voor rust zou Schoten zelfs

nog op voorsprong komen. Een

vrije trap van Saïd Hammoud's

spatteopde krullenvanWillemse

uiteen en in het doel, 2-1.

Na de rust was het over en weer

wat de kansen betrof. Goede

kansen en aantrekkelijk voetbal

tot de 82e minuut. Een vrije trap

van de gastheren toucheerde

de zwarte lokken van Ismael el

Bakkali en verraste keeper De

Jonghe Urbach, 3-1. Hierna haalde

Zandvoort nog alles uit de kast

om de stand een draaglijker ge-

zichtte geven maar niets mocht

meer baten. Dat Willemse in

blessuretijd nog de 4-1 inschoot

was slechts voor de statistieken

belangrijk.

Evenals hun zaterdagcolle-

ga's zijn de zondagvoetballers

komend weekend vrij.

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor Take Five

K. Willemse ValentRDB

Asian Delights Van der Valk & Swart

Autobedrijf Zandvoort notarissen

Bertram & Brood Van Vessem & Le Patichou

Bloemsierkunst Willemse Elektrotechniek

Jef& Henk Bluijs Zandvoort Optiek

Boudewijn's Visservice

Café Oomstee Sinterklaas actie:

Cense en van Lingen Café Koper

Circus Zandvoort CaféNeuf

CNG Groep Ellen Creatief

Danzee Etos

De Heeren Hema
Gemeente Zandvoort Herenkapsalon Ton Goossens

IJzerhandel Zantvoort Jos Spierieus

Kippetrap

Nova College

Kroon Mode
Parfumerie Moerenburg

Parfumerie Moerenburg Toko Bintang

Pluspunt Boomhut Videoland

V Pole Position Wapen van Zandvoort J

&
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ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?

DAT KAN...

Openhuizen dag Zaterdag 25 november
van 11:00 tot 13:00 uur

DE DEELNEMENDE PANDEN ZIJN:

• KONINGSTRAAT 17 € 249.000,-

> M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 19 € 299.000,-

PRINSESSEWEG 28 € 349.000,-

•WITTEVELD59 € 375.000,-

• TOLWEG 16

• ZANDVOORTSELAAN 39

• EMMAWEG 40

€ 469.000,-

€ 749.000,-

€ 849.000,-

APPARTEMENTEN

• TJERK HIDDESSTRAAT 161 € 159.000,- • DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT 101 € 245.000,-

• STATIONSPLEIN 17/14 € 189.000,- •TROMPSTRAAT 17/7 € 249.000,-

•VAN GALENSTRAAT 184 € 195.000,- • DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT 43 € 249.000,-

• TJERK HIDDESSTRAAT 1 17 € 199.000,- • SARA ROOSSTRAAT 52 € 274.500,-

• STATIONSSTRAAT 8-A € 219.000,- •SARA ROOSSTRAAT 18 € 279.000,-

• DOCTOR CA GERKESTRAAT 50 RD € 219.000,- •TROMPSTRAAT 19/8 € 279.000,-

• DE RUYTERSTRAAT 76 € 224.500,- • THORBECKESTRAAT 3/5 € 285.000,-

• CORT V/D LINDEN STRAAT 2/8 € 224.500,- • HOGEWEG 28/5 € 298.000,-

•TROMPSTRAAT 17/5 € 224.900,-

Voor meer informatie en foto's van de deelnemende woningen
verwijzen wij u graag door naar onze website www.cvl.nu

OPENHUIZEN DAG
ZATERDAG 25 NOVEMBER
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Aangetrokken door het zeer

fraaie (lente!) weer en de goe-

de naam die Zandvoort snel

heeft opgebouwd als het gaat

om megamarkten, hebben

naar schatting 10.000 mensen

doen besluiten om de zondag

in Zandvoort door te brengen.

Wintermarktorganisator Ferry

Verbrugge liep dan ook de hele

dag met een grote glimlach op

zijn gezicht door het centrum

van Zandvoort.

Sport
P21 Rally Le Dakar

www.za ndvoortseco u ra nt . n I

In de meer dan 250 kramen

werd van alles aangeboden:

van make-up tot kleding en

van met de hand beschildert

porselein tot CD's, niets was

te gek. Omdat Verbrugge de

markt in het laatste weekend

van november had gepland

konden veel Hulpsinterklazen

en Zwarte Pieten goede zaken

doen. Ook de hele Zandvoortse

middenstand in het centrum

profiteerde mee van de con-

stante mensenstroom.

Optredens

De verkoopactiviteiten waren

De Mannetjes

Dierenpartij

sterkste in Zandvoort

'Dan zal die nieuwbouw
van het dierenasiel er

ook wel snel staan'

ook laat

gelardeerd met optredens van

straatartiesten en muzikanten.

Op het Raadhuisplein stond

een mobiele podiumwagen
waar driftig gebruik van werd

gemaakt, onder andere door

het Zandvoortse popkoor de

'Beach Pop Singers'. Op dat-

zelfde plein was een kraam

waar een kunstenaar uit toast

silhouetten vervaardigde die

menige keer de handen van

de toeschouwers op elkaar

kregen. Voor café Neuf was een

springkussen opgesteld waar

kinderen de meest mooie en

hoge sprongen konden ma-

ken. Daartegenover stond een

straatmuzikant met een zeer

fraai minipierement, die er lus-

tig op los draaide.

in de middag was het nog druk in de Haltestraat

Sinterklaasshow reuze tevreden met de omzet-

Het hoogtepunt van de dag ten die behaald zijn en staan

was een sinterklaasshow

op het Raadhuisplein. De

Goedheiligman was voor de

tweede keer naar onze woon-

plaats gekomen om zijn intocht,

die vorige week volledig verre-

gende,een herkansingte geven.

De poging lukte helemaal, ge-

zien het feit dat het gedurende

de show bijna niet mogelijk was

om het plein overte steken.

Verbrugge: "Het is niet te ge-

loven. Dachten we met de

Zomermarkt een respectabel

aantal mensen in Zandvoort

te hebben gehad, nu is dat

succes bijna overtroffen. De

kraamhouders zijn allemaal

nu al bijna in de rij om voor de

Voorjaarsmarkt een plaats te

reserveren. Eén van de oorzaken

is natuurlijk het schitterende

weer dat we hebben gehad.

Als het onder de 10 graden is

en er staat een straffe noord-

wester, dan zie je misschien

nog geen 10% van de mensen

die we nu hebben verwerkt.Ten

tweede is het de tijd vlak voor

Sinterklaas. Veel mensen vieren

dat en hadden nu de gelegen-

heid om, naast een uitje, ook

nog eens voordelig inkopen te

doen. Wij zijn dus zeer tevre-

den en gaan nu werken aan

een misschien nog grootsere

Voorjaarsmarkt!"

f X

é@BROOD

Geldig t/m zondag 3 december

• 1 Zonnekorn € 1,95

• half Zonnekorn €1,00
• Proefstolletje € 1,00

• Roomboter Moskovische

Tulband € 6,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl
Verse koffie. Jus d'orange

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

ALLE
ZONNEBRILLEN
25 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

NIEUW
ÖZANDVOOHTSE tr
COURAKT

Neem eens een kijkje op

onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

ciig GROERNL
FIMANC1AI. S F. R, V I C E S

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. In deze brief

worden zij geïnformeerd over Wet maatschappelijke

ondersteuning en de gevolgen daarvan voor de huishou-

delijke hulp. Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u
deze brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440, elke

werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt ook

een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort
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Inwoners Zandvoort Noord

laten van zich horen tijdens

Wijkdag

Ruim 1600 uitnodigingen waren er in de wijk

Nieuw Noord verstuurd voor de Wijkdag Zandvoort

Noord van afgelopen zaterdag. Rond de driehon-

derd mensen voelden zich geroepen om naar de

Flemingstraat te komen.

Weinig mensen? "Nee",

zegt sociaalcultureel wer-

ker Renz Koning van wel-

zijnsorganisatie Pluspunt

na afloop,"we hadden ge-

hoopt op 250 man, dus het

is iets meergeworden.Wel

geef ik toe dat het weinig

mensen waren, aangezien

iedereen in Zandvoort

Noord was uitgenodigd."

Doelstellingen

Het gebouwvan Pluspunt

stond blauwvan de rook bij

binnenkomst. Reden was

de groots opgezette cate-

ring om iedereen gratis te

voorzien van hamburgers,

poffertjes en goulashsoep.

Behalve een goede cate-

ring hadden Pluspunt en

de gemeente Zandvoort

ook gezorgd voor een in-

formele markt waar ver-

schillende instanties infor-

matie leverden. Zo stonden

Woningbouwvereniging

EMM, de Brandweer en

Nieuw Unicum met een

informatiestand. Eén van

de doelstellingen van de

Wijkdag was het laten

zien welke instanties er in

Zandvoort actief zijn voor

Nieuw Noord. De gemeen-

te spreekt dan ook van

een geslaagde dag. "We

hebben op een leuke en

informatieve manier laten

zien hoeveel instanties er

zijn die zich bezighouden

met Nieuw Noord", aldus

Ton van Heemst, voor-

lichtervan de gemeente

Zandvoort.

Lagerhuis

Andere doelstelling was

om met elkaar in discus-

sie te gaan over wat er zoal

speelt in de wijk. Speciaal

daarvoor was er een zoge-

heten Lagerhuis in het le-

ven geroepen. Aan de hand

van stellingen konden be-

woners discussiëren over

allerlei onderwerpen die in

Nieuw Noord spelen.

Op het eerste gezicht

kwam dediscussie niet he-

lemaal uit de verf omdat

de ruim veertig belang-

stellenden alleen maar

positief waren. Zo werd

gezegd dat Nieuw Noord

een prima plek is om te

wonen, dat er voldoende

parkeergelegenheid is en

dat het er lekker rustig is.

De discussie laaide pas op

toen er werd gevraagd of

er in Nieuw Noord meer

woningen moeten wor-

den gebouwd. Een hot

item, aangezien EMM
een aantal weken gele-

den het rapport 'Surfen

in Zandvoort', een woon-

wensenonderzoek onder

Zandvoortse jongeren,

aan de gemeente heeft

overhandigd. Wat daaruit

duidelijk naarvoren kwam
was dat de gemeente meer

moet bouwen voor jonge

starters. Het moeten dan

wel starters zijn van 'eigen

bodem'. De kreet "eigen

mensen eerst", kreeg veel

bijval.

Andere issues als een

eigen pinautomaat in

Nieuw Noord en de vraag

of er behoefte is aan meer-

dere ontsluitingswegen,

kwamen ook aan bod. Het

onderwerp 'hondenpoep'

werd ook uitgebreid be-

sproken. Veel inwoners

durven niet tegen eigena-

ren van honden te zeggen

dat ze hun hond moeten

uitlaten in de duinen in

plaats van gewoon in de

wijk "Maar wat moet de

gemeente dan doen om
de hondenpoep in de wijk

tegen te gaan?", vroeg

raadslid Hans Drommel

(VVD) aan het publiek. "Ja

dat zoeken jullie zelf maar

uit", antwoordde een ou-

dere dame achteloos. En

daarmee was de toon van

de Wijkdag Zandvoort

Noord gezet.

RADIO + TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)

io:oo ZFM Jazz

12:00 Muziekboulevard

14:00 Zondag in

Kennemerland

17:00 Golden ZFM (H)

18.00 Bijzonder Zandvoort (H)

19:00 ZFM Klassiek

2i:ooTeppZeppi

Maandag
18.00 ZFM Jazz (H)

20.00 Golden ZFM
2i:ooTeppZeppi

Dinsdag

18.00 Bijzonder Zandvoort

19:00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21:00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Triple M
20:00 Goedemorgen
Zandvoort (H) 22:00

Veenendaal in Zicht

23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 De Avond
20:00 Sea Side

22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Vrijdag

lo.ooVenendaal in Zicht

n.00 In Zandvoortse Zaken

17.00 Je weekend in met ZFM
19:00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08:00 Toebak Leeft?

10:00 Goedemorgen
Zandvoort

12:00 Muziekboulevard

14:00 Zandvoort op Zaterdag

17:00 Eurobreakdown

19:00 Meij op Zaterdag

21:00 Non Stop

23:00 Night Walk

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Waterstanden-^
December Hoog Laag Hoog Laag Hoog

water water water water water

Do 30 ^H 07.04 11.10 19.04 23.44

Vr 1
- 08.18 12.09 19.59 -

Za 2 00.44 09.14 13.10 21.04 ^^|
Zo 3 01.35 09.48 13.59 21.49 -

Ma 4 02.30 10.30 14.45 23.00 ^B
Di 5 03.20 10.58 15.31 23.39 -

Wo 6 04.03 11.49 16.15 Hl ^H
Do 7 00.50 04.52 12.38 16.59

DOBEY HELPT
SINTERKLAAS!!

Zet de voerbak van

uw huisdier bij Dobey

dé Dierenspeciaalzaak!

Informeer in de winkel naar de voorwaarden.

Deze actie loopt i'm zaterdag 2 december.

MAX

txfii'-Mwmui/.uxt

Burgerlijke stand

18 NOVEMBER 2006 - 24 NOVEMBER 2006
Geboren:

Dean Justus, zoon van: Houthuijse, Peter Justus en:

Leising, Bianca.

Ghislaine Hope, dochter van: Witvoet, Klaas Jan en:

Knip, Marjolein.

Wessel Jochem J ha n, zoon van:Velde,Jochem Jan en:

Lunstroo, Simone Caroline Marie.

Gehuwd:
van den Heuvel, Rudolf Marie Jean Gérard Lambert

en: Cornelissen de Beer, Merel Yolande.

Overleden:

Ka uz, Hans, oud 66 jaar.

Kieft, Hendrik, oud 88 jaar.

de Ru geb.van Genabeth.Wilhelmina Hendrika,oud

93jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 3 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur mevr.T. Boddaert

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uurds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Colofon * ZandvoortseWLurun Courant
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SP ook in Zandvoort de
grote winnaar

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week, was er in

Zandvoort weer een min of meer afwijkend stemgedrag te

constateren. De partij voor de Dieren (PvdD) haalde in onze

gemeente procentueel de meeste stemmen. Landelijk lag dat

een stuk lager (1.8%).

Er waren nog een aantal an-

dere zaken die de aandacht

trokken. Zo was in stembureau

4 (in de noodlokalen van de

Mariaschool) voor het eerst in

de Zandvoortse geschiedenis

Sinterklaas als voorzitter van

het stembureau in functie. Een

ludieke actie die nu eenmaal

in deze tijd van het jaar past.

Zoveel verkiezingen zijn er in

de sinterklaastijd niet en in

mei (de'normale' tijd voor ver-

kiezingen) zijn Sinterklaas en

de Kerstman in hun zomerpa-

leizen te vinden en niet in ons

land. De meeste 'stemmers'

konden het wel waarderen,

een enkeling was er niet ge-

charmeerd van.

Opkomst
Opmerkelijk was ook de vroege

opkomst. Buiten het stembu-

reau in Pluspunt (22%) hadden

de bureaus rond 13.00 uur al

33% of meer van hun kiezers

verwerkt. Aan het einde van

de dag hadden 77,6% (lande-

lijk 80.1%) van de Zandvoortse

stemgerechtigden hun stem

uitgebracht, een terugloop

van 1.7% ten opzichte van de

verkiezingen van 2003.

Cijfers

Het CDA boekte in onze woon-

plaats, tegen de landelijke uit-

slag in, een bescheiden winst

van 1.4% (20.79% nu tegen

19.3% in 2003). De rest van

de gevestigde partijen, met

uitzondering van de SP, ver-

loren stemmen. De SP was

ook in Zandvoort samen met

de Partij voor de Vrijheid van

Geert Wilders en de Christen

Unie van André Rouvoet, de

grote winnaar. De SP kreeg

maar liefst 951 stemmen
meer dan de vorige Tweede

Kamerverkiezingen, bijna

een verdubbeling. Wilders

kreeg 649 stemmen en zou

de vijfde partij in Zandvoort

kunnen worden. De Partij voor

de Dieren haalde 367 stem-

men (3.8%) en heeft daarmee

GroenLinks verslagen (343

stemmen: 3.4%). De Christen

Unie (CU) is ook in Zandvoort

een stuk groter geworden. 3,5

Jaar geleden haalden zij 35

(0.9%) stemmen, nu 129 (1.3%).

De Verenigde Senioren Partij

haalde slechts 48 stemmen

(0.5%).

Gemeenteraad
Aangezien de laatste

gemeenteraadsverkiezingen

van maart jongsleden eigen-

lijk uitsluitend draaiden om de

Midden boulevard, kunnen wij

deze uitlagen niet met elkaar

vergelijken.

Cartoon Hans van Pelt

Michael van Praag treedt uit raad

Michael van Praag (VVD) heeft kenbaar gemaakt dat hij met di-

recte ingang zijn raadszetel opgeeft. De liberaal is opnieuw een

eigen bedrijf gestart en heeft daar al zijn aandacht voor nodig.

Van Praag kreeg bij de ge-

meenteraadsverkiezingen

van afgelopen maart een zeer

groot aantal voorkeursstem-

men in Bentveld, waar hij

woont. Hij ontpopte zich als

een intelligent en een besla-

gen ter ijs komend raadslid die

zich de kaas zeerzeker niet van

het brood liet eten. Ook had

hij een broertje dood aan de

veelal lange redevoeringen die

in zijn ogen niets meer waren

dan een herhaling van zetten.

Van Praag zal hoogstwaar-

schijnlijk opgevolgd worden

doorFred Henrion Verpoorten,

die dan aan het begin van de

raadsvergadering van 12 de-

cember aanstaande geïnstal-

leerd zal worden.

Uniek sinterklaastoneel

Vanaf 1952 bestaat de traditie om een sinterklaastoneel op te

voeren voor alle leerlingen van de Zandvoortse scholen. Dit

gebruik is na de oorlog ontstaan om arme kindertjes een leuk

sinterklaasfeest te geven. Tegenwoordig is het voor de jeugd

een belevenis om kennis te maken met een stukje cultuur.

door Nel Kerkman

"Deze unieke coöperatie tussen

openbaar en bijzonder onder-

wijs moeten we in ere houden",

zegt Thea van de Woerd, direc-

teur van de Nicolaasschool, in

haar openingsspeech."Ondanks

gebrek aan vrije tijd lukt het

de Zandvoortse leerkrachten

telkens weer om de jeugd een

geweldige voorstelling aan te

bieden. Uiteraard onderde per-

fecte leidingvan de regisseur

Rob van Toornburg. Geniet net

zoals de honderden leerlingen

van de uitvoering. Wees gerust,

alles loopt goed af." Met deze

woorden verwelkomt Van de

Woerden degenodigdentijdens

de avondvoorstelling.

Het geheim
Het toneelstuk'het geheim van

Pandolio' speelt zich af in een

dorpje waar geheimzinnige

dingen gebeuren. De dorpsbe-

volking is betoverd door een

slechte tovenaar en daardoor

ontstaan er dolkomische situ-

atie's. De bakker (Annemarie

Jalvingh) en zijn vrouw (Conny

Kramer) vormen een hecht duo.

De tovenaar (Mark Hooiveld)

vertolkt een echte griezel en

lacht gemeen wanneer hij de

toverkaars aansteekt die alle

ellende veroorzaakt. De ko-

misch spelende bakkersknecht

(Marco v. Muiswinkel) gaat

samen met een overtuigende

brigadier (Marga Bol) op zoek

naar Pandolino. Het dienst-

meisje (Kim Hunting) loopt

kittig in haar mini rokje over

het toneel en probeert met de

rustig spelende doktervrouw

(Barbara Ottho) en de hippe

burgemeestersvrouw (Tosca

Warmerdam) achter het ge-

heim te komen. Ook de burge-

meester (Gerard v. Diemen) en

de dokter (Jord Steen) brengen

hun rol op speelse wijze, vooral

als ze omgetoverd zijn in hanen.

Uiteindelijk wordt de geheim-

zinnige betoveringverbroken en

zoals altijd wint het goede van

het kwade.

Traditie behouden
Voorde meeste leerkrachten is

het.op een en keling na, de tweede

keer dat ze op het podium staan.

Niemand heeft plankenkoorts

en iedereen zit goed in zijn rol.

De souffleusse Sylvia Holsteijn

heeft op een paar teksten na

weinig te doen. De spelers zijn

perfect gegrimeerd door Ria en

Diny Driehuizen. De toneelmees-

ters Tom, lve,Ted, Frans en Theo

zorgen dat alles in de puntjes

is geregeld. Een 'dankjewel' na

afloop voor regisseur Rob van

Toornburg is op zijn plaats. Al

meer dan acht jaar houdt hij de

touwtjes strak in handen. Deze

traditie moeten we blijven koes-

teren.

Column

Unieke film

ook in

Zandvoort
Sinterklaas is weer in

Zandvoort! In de stromende

regen arriveerde de oude baas.

Omringd door Zwarte Pieten.

Die zowaar mooi zwart bleven

onder het regen geweld! Nu

maar hopen dat ze niet 'ge-

bruikt' worden. Als boeman;

het gebeurt nog steeds. "Denk

erom. Als je niet luistert, hoort

ZwartePiet het. En krijg je niks

injeschoen/'Zwarte Piet maar

ook de politieman als stok

achter de deur.

Normen en waarden. Een

kreet van Balkenende. Te zien

in de film die ik zag j.l. dinsdag.

Normen en waarden kwamen

ook daar aan de orde. Buddah's

Lost Children. Een geweldige

film gemaakt door Pim van

Collem. Het verhaal gaat over

een oude monnik. Als ex-bok-

ser vangt hij de kinderen op

in een klooster. Helpt ze om
groter te groeien. "Wees lief-

devol maar streng. En leer de

kinderen om te geven, te delen

en el kaar te hel pen. Ook ande-

ren te helpen." De wijze mon-

nik laat inderdaad zien hoe

ontspoorde jongens op het

rechte pad blijven. Niet met:

ach, ach en oh wee. En ook niet

met de tekst; "hij had vroeger

zo'n slechte achtergrond. Geen

goede jeugd."

Hard werken, dieren verzor-

gen en liefde geven. Dat is

zijn boodschap. Ware woor-

den die me meer doen dan

alle loze beloftes van normen

en waarden. Eigenlijk zouden

alle politici de film moeten

zien. Allemaal. Ook diegenen

die nu een nieuw kabinet

gaan vormen.Om te begrijpen

wat er nodig is om ontspoorde

jongeren op het rechte pad

te krijgen. Dank je wel Pim

en je hele crew van mensen.

Die dag en nacht in touw

zijn geweest. Ook dank aan

de Rotaryclub en het Circus.

En aan Hilly Jansen omdat

zij schilderijen aanbood. Voor

de verkoop. Allemaal voor dit

goede doel. De hele opbrengst

was bestemd voor dit project.

Voor mij verdient Pim en zijn

filmteam de Gouden Kalf.

Lienke 'Brugman
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HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS

www.kappergoossens.nl

£tos
De hint van Sint

Schoencadeautjes v.a. € 2,50

Geschenkverpakkingen v.a. € 4,99

Donderdag 30 november en vrijdag

1 december koopavond tot 21.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-5732268

of1 ifj
r

Kerst diner
Door Jan Hocbocr & Dennis Jansen

Voorgerechten

Terrine van rivierkreeftjes met een saffraan dressing

Gegrilde eoquilles en mosselen met bieten spaghetti en peterselie eouli

Timbaai tj e van gerookte eendenborst en noten sla met een eranberrydressing

C arpat t; in van wildzwijn ham mei knolsdderijehips en een dressing van vijgen.

Soepen
Kreeften bouillon met ravioli van zalm

Wildbouillon met paddestoelen

Hoofdgerechten

Heilbot in een jasje van Parmaham gegratineerd met Pamiezaansc kaas

Gebakken griel met een tapenade van dragon, knoflook en Parmezaanse kaas

Gegrilde kalis entrecóte met een vanille hollandaise

Liebraden wildzwijn filet mei een volte rode port saus met spekjes en champignons

Gebakken hertenbictstuk met frambozen saus en wildgarnituur

**s* «fo *j^ ijg
*T» 'T* *I* *T*

Nagerechten
Noten parfait met karamel saus, dadels en honing

Gemarmerde chocolade mousse van witte en bruine chocolade met amandel saus

Kerstmenu €42,50

Eerste kerstdag gesloten

Tweede kerstdag de gehele dag geopend

Reserveer tijdig 023-5713722

i(Boudoir 6y sara
(jeefvoor de

Teestdagen een

Kappers9on

cadeau]

Jos Sjyierieus

06-21950948

Qeoyend: dinsdag t/m ü
en dinsd

'Achterweg la 2042 Xïf Zandvoort T'eL 023-573 29 (

n n
Zaterdag 2 december

The Haerlem Jazz Men
vanaf 17.00 uur

Zondag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur

Sint bij ons in huis!
Informatie voor het grote boek afgeven aan de bar.

Woensdags
en Donderdags:

Dagmenu

Dagelijks

keuken open
vanaf 17.00 uur

Maandags
gesloten

Gasthuisplein 10

2042 JM
Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

TAPAS
Tot en met zondag 10 december dagelijks

ruim 15 originele TAPAS uit eigen keuken.

Hasta la vista in

PROEF & GENIET
!

J

WWW.CAFEKOPER.NL@ 5713546

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 30 november 2006

De actie van het jaar

Gratis

We zijn genomineerd voor 'Bakkerij van het

jaar'! Dat vieren we meteen heel speciale actie: u kunt J
gratis 5 'Nominaatjes' ophalen in de winkel.

En met die Nominaatjes kunt u echt betalen

Eigenlijk geven we dus geld weg....

We noemen het niet voor niets 'de actie

van het jaar'

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www. wip.

Politiek

Commissie positief over
Masterplan Louis

Davids Carré

De commssie Raadszaken kan leven met het voorligende Mas-

terplan voor het Louis Davids Carré. Ook wat betreft de plan-

nen voor de brede school zijn er bij de collegepartijen geen en

bij de oppositie een klein aantal bedenkingen.

De meest opmerkelijke

punten tijdens de discus-

sie over het Masterplan

kwamen vanaf de publieke

tribune. Een inspreekster

meldde, namens een aantal

bewoners van de huurhui-

zen aan de Koningstraat en

Prinsesseweg, dat ze pas na

de presentatie van de plan-

nen door verhuurder EMM
op de hoogte zijn gebracht

dat hun woningen op de no-

minatie staan om gesloopt te

worden. Allefracties en porte-

feuille wethouderTates toon-

den zich hierover verbaast.

De commssieleden drongen

er bij Tates op aan met EMM
over deze gang van zaken te

bespreken. Tates stelde op

deze gang van zaken geen

directe invloed te hebben.

Het was hem wel bekend dat

de bewoners al enkele jaren

geleden op de hoogte zijn ge-

bracht van de plannen.

Een meerderheid van de com-

missie had geen problemen

met het te verlenen krediet

van €11.156.103 voor de bouw
van de brede school. GL, CDA,

SPen G BZ drongen eropaan
voor wat betreft deze inves-

tering een stappenplan te

hanteren.

Een tweede idee dat de

raadsleden voorgelegd kre-

gen was het voorstel van

twee inwoners om het

Gemeenschapshuis te be-

houden en er een Beeld- en

Geluidsmuseum te vestigen.

Eén van de twee initiatiefne-

mers beschikt over een grote

collectie antieke geluidsappa-

ratuur die, gezien de inhoud

en omvang ervan, uniek is in

Europa. De verzameling kan

vergeleken worden met het

Edison Museum in de VS, het

grootste museum op dit ter-

rein. College en commissiele-

den staan unaniem positief

tegenover het idee, maar
over de plaats is men het

niet eens. Wethouder Tates

raadde het behouden van

het Gemeenschapshuis af.

Het argument dat de inbren-

ger van het plan aanvoerde

dat het Gemeenschapshuis
meer dan 100 jaar oud is en

daarom gezien moet worden

als monument, werd doorde

wethouder niet gedeeld om-
dat van het oorspronkelijke

gebouw vrijwel niets meer
over is. Wel kan er gekeken

worden naar andere plaat-

sen.

Met OOG en OOR
BE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Unieke wandeling
Omdat het Kraansvlak al-

leen onder begeleiding voor

pu bliek toega n kei ij k is, is het

een unieke kans om dit ge-

deelte van het duingebied

eens te bezichtigen. De bos-

wachter vertelt u waarom
en leert u tijdens deze wan-

delexcursie van alles over

dit bijzondere gebied en zijn

bewoners. Hij kent de mooi-

ste plekjes en de spannend-

ste paden en maakt u daar

graag deelgenoot van. Mis

deze kans dus niet en ga mee
met de boswach-

ter! Voor goede

wandelaars vanaf

12 jaar. De excur-

sie start zater-

dag 2 december
om 10.00 uur

vanaf manege de

Bokkedoorns aan

de Zeeweg naar

Bloemendaal aan

Zeeën duurt twee

uur. Kosten: €2,50

per volwassene

en €1,50 voor

65+. Aanmelding verplicht

bij het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland: www.npzk.

nl of telefonisch: 023-541 11

29 (niet op maandag).

Kerstboom
Hoewel Sinterklaas nog lang

niet naar Spanje is vertrok-

ken, vraag ik me nieuwsgie-

rig af waar straks de kerst-

boom op het Raadhuisplein

wordt geplaatst. Immers de

oliebollenkraam van Harry

staat ook niet meer op zijn

oude vertrouwde plek bij de

muur van Grafdijk. Zou de

kerstboom terug komen in

het midden van de rotonde

of wordt de boom pal voor

het Raadhuis gezet? Geen

handige plek voor de bruid-

suikers want dan wordt het

grabbelen in de kerstboom in

plaats van op de grond.

Licht in de duisternis

In de Oranjestraat zijn nieu-

we lichtmasten geplaatst.

Dat is vooral met de donkere

dagen voor kerst best handig.

Alleen is het niet zo fijn als de

lichtmast straktegen de gevel

van je huis is geplaatst. De

lantaarnpaal staat pal tegen-

over de parkeergarage van de

supermarkt. De reden van de

plaatsing zal mede te maken

hebben dat op die hoogte veel

vrachtverkeer staat te lossen

en te laden en dan staat een

lantaarnpaal snel in de weg.

Misschien wordt de lichtmast

verplaatst als de rijrichtingvan

de Oranjestraat overeen poos-

je weer gaat veranderen.

Ijskoude kunst

De ijssa Ion van Giraudi waar

zomer's overheerlijke ijsjes

worden verkocht is veranderd

in een sfeervolle galerie. Tot 7

januari 2007 staat iedere zon

-

dagde deur van 13.00 tot 17.00

uur gastvrij open. De kleurige

acrylschilderijen, stilistische

dierfiguren,

mooie zee-

gezichten,

indrukwek-

kende bron-

zen sculp-

turen en

d romerige

ku nstwer-

ken hangen

harmo-
nieus in

de salon.

Afgelopen zondag zou wet-

houder Gert Toon en de of-

ficiële opening verrichten

maar door ziekte nam Han

van Leeuwen ex-wethouder,

waarnemend burgemeester

van Bennebroek, erelid BKZ,

de taak van Gert Toonen over.

Van Leeuwen verrichtte de

opening op artistiek verant-

woorde wijze en overhandigde

de Art-5 Ladies (leden van de

BKZ) ondergrote belangstel-

ling een 'ijskoude'fles cham-

pagne.

Hartverwarmend
Met ingang van zondag 10

december gaat de nieuwe

dienstregeling van NS van

start. Voor de inwoners van

Zandvoort en Overveen en

bezoekers aan Zandvoort is

de nieuwe dienstregeling een

hartverwarmend berichtten

opzichte van die van het af-

gelopen jaar. Zandvoort aan

Zee en Overveen

krijgen namelijk

weer een directe

verbinding met
Amsterdam. Er

rijden twee trei-

nen per uur tus-

sen Zandvoort

aan Zee en

Amsterda m
Centraal. Deze

t re i ne n stop-

pen ook op sta-

tion's Overveen,

Haarlem en

Amsterdam Sloterdijk. De

rechtstreekse verbinding

naar Amsterdam vervangt

de stoptrein naar Leiden en

verder. Deze rijdt voortaan

van/tot Haarlem.

Gezellige verjaardag

Een zestal jeugdige patiën-

tenvan De Ha rtekamp waren

vrijdagavond te gast bij eet-

café Laurel & Hardy om de

verjaardag van één van hen

te vieren. Dankzij de kook-

kunsten van Ron Brouwer

en de sponsoring van één

van de ouders, werd het een

zeer gezellig diner. Op naar

de volgende verjaardag.



Uitagenda *gatè

Holland Casino
Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Zandvoort
December 2006

Feesten & Events 1

Vrijdag 1 december

Cross Over

21.30-00.00

Zaterdag 2 december

Nederlands Musical Ensemble

21.30-01.30 1

Zondag 3 december

Perfect Match

17.00- 22.00

Vrijdag 8 december

Nederlands Musical Ensemble

21.30-00.00 1

Zaterdag 9 december

Accoustic

21.30-01.30

Zondag 10 december

Nederlands Musical Ensemble

17.45-21.00 1

Maandag 1 1 december vanaf 20. 00 uur

'Royal Gala Party'

met Ingram Washington, The Working Girls

Vrijdag 15 december

Bald & Beautifull

21.30-00.00 1

Zaterdag 16 december

Nederlands Musical Ensemble

21.30-01.30

Zondag 17 december

Dream Team

17.30-21.30 1

Woensdag 20 december vanaf 20. 00 uur

Special Ladies Day 'Party & Play'

met Lucille Werner, Raymond Havelaar

Vrijdag 22 december

Nederlands Musical Ensemble

21.30-00.00 1

Zaterdag 23 december

Fuse Funfactory

21.30-01.30

Zondag 24 december

One singing solo

17.30-21.30 1

Maandag 25 december 1 e kerstdag

Christmas show

Dinsdag 26 december 2e kerstdag 1

Christmas show 1

Vrijdag 29 december

Spirits of swing

21.30 - 00.00

Zaterdag 30 december

Nederlands Musical Ensemble

21.30-01.30 1

Zondag 31 december

Casino gesloten

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

Casino vanaf 16.00 uur geopend

champagne en oliebollen

Nederlands Musical Ensemble

wdcasino.nl/za

Maandag 11 december

Royal Gala Party
Kom geheel in stijl naar dit feest met o.a.: • The Working Girls

• Kwartet Ingram Washington • De Swingende Champagnaire • Gratis hapjes

Woensdag 20 december

Special Ladies Day

Party & Play

• Interactieve speluitleg door Lucille

Werner en Raymond Havelaar

• Entertainer Leon Ray

• Diverse Guess lifestyle producten

• Meer dan 100 beauty- en

fashion prijzen

• Pupa cosmetica en Redken

hairproducts

Mystery Jackpot

december
€1.000,- cash en een

magnum fles champagne

Moet & Chandon

Laten we proosten op het nieuwe jaar.

Op 1 januari serveren wij een gratis glas champagne en gratis

oliebollen. Wij zijn geopend vanaf 16.00 uur. Het Nederlands

Musical Ensemble neemt ons mee het nieuwe jaar in met een

sprankelende 'Happy New Year' show.

Heerlijk dineren
met kerst?

Kijk voor het speciale kerstmenu

op Ie en 2e kerstdag op

www.hollandcasino.nl/zandvoort

HoUand Casino Zandvoort, BadhuispLein 7, 2042 JB Zandvoort. TeL 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op holLandcasino.nl
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ZORGSTRAAT

Teamspelers in Zorgstraat

'Wij kijken naar de complete mens'. Beide verpleeghuisartsen

vormen een schakel in het team zorgverleners. In de Zorgstraat

geeft Marieke Bouwsma samen met collega Hans Houweling

invulling aan het vakgebied 'algemene geriatrie'. Daarbij wer-

ken ze nauw samen met derden.

De geriatrie in het Huis In de

Duinen is onderdeel van de

Zorgstraat. De ouderenge-

neeskunde is een medische

specialisatie die speciaal ge-

richt is op oudere mensen
met veelal complexe ziek-

teproblemen. Bij ouderen

speelt vaak meer dan één

enkel probleem.

Handelswijze

Vaak is er sprake van ver-

schillende ziekten die bo-

vendien op elkaar ingrijpen.

Aandoeningen die voorna-

melijk in het onderzoeks-

domein van deze algemeen

geriaters/verpleeghuisart-

sen liggen zijn de Ziekte

van Parkinson, de Ziekte van

Alzheimer en andere vor-

men van Dementie. In voor-

komende gevallen zorgen

Marieke Bouwsma en haar

collega Hans Houweling er-

voor dat hun cliënten een

op de persoon toegespitste

behandeling krijgen. Omdat
de huisarts de meest be-

trokken figuur is gaat alles

in overleg met die huisarts.

Zeker in gecompliceerde ge-

vallen doen zij als team een

uitgebreid onderzoek. "En als

buur hier in de Zorgstraat lo-

pen we regelmatig bij elkaar

binnen", benadrukt Marieke.

Het uiteindelijke advies gaat

vervolgens naar de patiënt

en indien nodig naar de fa-

milie of mantelzorger. "Als

we het gevoel krijgen dat er

iets in de omgeving van de

cliënt niet klopt, zoeken we
verder en nemen passende

maatregelen", vult Marieke

aan, "maar de huisarts blijft

eindverantwoordelijk."

Algemeen
De Zorgstraat biedt zorg en

ondersteuning aan ouderen

die hulp of verpleging no-

dig hebben. Het Huis in de

Duinen kent in de Zorgstraat

een team bestaande uit een

arts, psycholoog en een ver-

pleegkundige speciaal voor

ouderen; ook wordt regelma-

tig een spreekuur met huis-

artsen gehouden en is er een

ruimte voorfysio- en ergothe-

rapie. Daarnaast zijn er voor

jong en oud in de Zorgwinkel

koop, verhuur- en uitleenmo-

gelijkheden van diverse zorg-

materialen.Van een elektrisch

in hoogte verstelbaar bed tot

loopkrukken. Treffend staat er

naast de praktijkruimte van

de geriaters: 'Ogenschijnlijk

staan de sterren hier niet zo

ver vandaan'.

'VanKessel' live bij Café Alex

De nieuwe groep VanKessel, van en met Zandvoorter Patrick

van Kessel, treedt komende zaterdag 2 december live op in

Café Alex aan het Casthuisplein. De band timmert de laatste

tijd behoorlijk aan de weg.

De band is ontstaan

uit een poging van

Nico Fontein (had

met de Surfers een

nu mmer i h it in

1978) om samen
met Van Kessel en

enkele anderen tot

een groepte komen.

Toen dit mislukte

is onze plaatsge-

noot verder gegaan

met gitarist Ebe de

jong, bassist Leo

Verkruisse en drum-

mer Gino van der

Spee.Van Kessel zelf

verzorgt de vocals.

viff'

VanKessel speelt

veel covers van be-

kende artiesten en groepen zo-

als NeilYoung, U2, BillWithers

en Creedence Clearwater

Revival, afgewisseld met eigen

nummers. Ook minder beken-

de groepen als Starsailor, the

Waterboys en the Cult staan

op hun repertoire.

<fi' 2 december 2006 aonvang 20.30 uur

Café Alex

Het live-optreden in Café Alex

begint om 20.30 uur en zal in

de pauzes opgevuld worden

door VJ Frank Vink, die daar-

bij muziekclips van de beste

bands allertijden op een groot

videoscherm zal vertonen. De

entree is gratis!

December-

activiteiten

Bibliotheek

Duinrand
Gedurende de hele maand
december hangen de wer-

ken van de leerlingen van

Hans van Pelt (onder an-

dere bekend van zijn car-

toons in de Zandvoortse

courant) in de tentoonstel-

lingsruimte.

Vrijdagmiddag 1 december
is er een poëziemiddag in

de bibliotheek, met als ti-

teh'Soms Dichten Dichters

over Dichten en Gedichten'.

Theo Chin Sue leest en be-

spreekt gedichten. De mid-

dag begint om 14.30 uur.

Entree is gratis.

Elke woensdagmiddag om
14.30 uur wordt er voorge-

lezen voor de allerklein-

sten.

Maandag 18 december:
'Luisteren in je leunstoel'.

Voor volwassenen worden
er verhalen en gedichten

in kerstsfeer voorgelezen.

Aanvang 14.30 uur.

Weekend
weerbericht

SI W £rx>

% &py<
ANDVOORT
OMGEVING

Minder extreem zacht

Het extreem zachte weer

raken we nu toch wel kwijt

op Zandvoort, want deze

donderdag halen we niet

meer die 's kyrocket ing' tem-

peraturen zoals met name
in het afgelopen weekeinde.

Ook de maandag en dins-

dag gaven welhaast een

lenteachtige sfeer met een

temperatuur die gewoon
weer 8-9 graden boven de

norm lag.

We hadden die 'warmte-

golf' te danken aan een

brede zuidelijke stroming

met zelfs luchtaanvoer uit

Noord-Afrikaanse regio-

nen.

Afgelopen zaterdag werden

dethermische piekwaarden,

zoals hier vorige keer al aan-

gekondigd, royaal behaald

en in ons gebied meldde

circuitpark Zandvoort,

waar een professioneel

weerstation al anderhalf

jaar meet, 17,2 graden. Nog
nooit was het in zuidelijk

Noord-Holland zo laat in

het seizoen nog zo zacht!

Dit gold trouwens voor

grote delen van Nederland.

In Zuid-Limburg werd het

20 graden!

Na de druilregen van dins-

dag het tweede dagdeel,

zorgde een hogedruk in

de buurt tijdelijk voor best

aardig en droog weer op

woensdag en donderdag

(vandaag). Met een graad of

10 en de zon er soms bij is

het nog altijd goed toeven

buitenshuis. De zuidpas-

saat is er ook nog steeds

en waait meest matig. De

nachten worden even wat

frisser meteen temperatuur

die eigenlijk normaal is voor

overdag. Tevens neemt het

mistrisico toe in de vroege

ochtenden. Mocht die mist

langer blijven hangen halen

we de 10 graden niet.

Vanaf vrijdag verandert het

weer en niet geheel ten

positieve. Die wekenlange

zuidelijke stroming raken

we kwijt en een meer wes-

telijke aanvoer komt ervoor

in de plaats. Voordetempe-

raturen maakt dit weinig

uit, het blijft zacht, maar
wel komt er meer wind

en wordt het wisselvalli-

ger. Dus het weekendweer
wordt wel minder, maar
niet ultraslecht, want er

blijven ook genoeg droge

perioden over.

Een echt doorstroomweer-

type gaan we dus beleven.

Het is ook nog mogelijk

dat we binnen een dag of

zes worden getrakteerd op

een echte storm. De win-

terliefhebbers moeten hun

schone geduld echter nog

minstens één, misschien

wel ruim twee weken op

de proef stellen...

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer
ïv<

Temperatuur

Max 9-10 11

Min 7 7

Neerslag 10% 15%

Wind zuid 3-4(5) zzw. 4-5 zzw. 4-5 zzw4-6

11 11-12

8 8-9

45% 60%



In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPasi
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 januari 2007 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel uit! ^„gt u een gratis rekenmachine,

gZlffiÏÏgiïSZ^™>A»
uitrekenen-.

O^ANDVOORT
fnS pwrt vom- fa beste-\>mMm

2007 J.J.M. Jansen

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

Zandvoort Optiek

Alle zonnebrillen 25% korting

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36 - 2042 JG Zandvoort - Tel. 023 57 1 2 466
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Nieuwe programmering

ZFM Zandvoort
De lokale Omroeporganisatie ZFM Zandvoort komt per vrij-

dag i december met een nieuwe programmering. Naast de

vertrouwde programma's als Goedemorgen Zandvoort, Zand-

voort op Zaterdag en Zondag in Kennemerland komen er nieu-

we DJ's, presentatoren en programma's bij. Hiermee speelt

ZFM in op de behoefte die de Zandvoortse luisteraars hebben.

Volgens de programmaleiding

was ZFM aan een verfrissing

toe. "De nieuwe programma's

moeten zorgen voor meer va-

riatie binnen de programme-

ring. Diversiteit is erg belang-

rijk, zeker om je luisteraars te

binden", aldus programma-
leidster Len na van den Haak.

Triple AA

Een van de trekkers is het

nieuwe film program ma Triple

M. In Movies & Music with

Marlon kan je elke woens-

dagavond tussen i8.oo en

20.00 uur in dit interactieve

programma je mening geven

over nieuwefilms. Marlon be-

handelt de top tien verhuur-

films, de bioscoop top tien en

bespreekt films die verwacht

worden. Als klap op de vuur-

pijl geeft hij elke week twee

filmkaartjes weg voor de bi-

oscoop in Zandvoort!

Golden ZFM
Presentator Joop van Nes

stort zich in een nieuw avon-

tuur. Na jarenlang vrijdag-

avond Sportcafé te hebben

gepresenteerd is het tijd

voor iets nieuws. Hij zal elke

maandagavond tussen 20.00

en 21.00 uur het programma

'Golden ZFM' presenteren.

Dit muziekprogramma staat

geheel in het teken van de

60'er en 70'er jaren. "Er is

zoveel goede muziek uit die

tijd en het wordt veel te wei-

nig gedraaid", aldus Van Nes.

Verzoeknummers kunnen
gemaild worden naargolden-

zfm@casema.nl. Ook komen
er bekende Zandvoorters als

gast die hun muziekkeuze

willen delen.

Bijzonder Zandvoort

Laatste nieuwe programma
binnen de programmering is

Bijzonder Zandvoort. Dit pro-

gramma wordt elke dinsdag-

avondvan 18.00 tot 19.00 uur

uitgezonden. Verslaggeefster

Yvonne Roosendaal laat

Zandvoorters aan het woord

die bijzonder zijn. "Zie het

in de breedste zin van het

woord, want er kan namelijk

veel bijzonder zijn. Zo staat de

eerste aflevering in het teken

van kitesurfen. De jongste

kitesurfers van Zandvoort

worden het hemd van het

lijf gevraagd in hun favoriete

strandtent", aldus de pro-

grammaleiding.

Jonge Honden
ZFM draait volledig op vrijwil-

ligers en de laatste tijd is er

een aantal jongeren bijgeko-

men om het team te verster-

ken. Zo presenteert Maurice

Mulder samen met Bart van

Leersum van 20.00 tot 22.00

uurelkedonderdagavond het

programma Sea-Side. Een lek-

ker muziekprogramma met
veel informatie uit de regio.

Dirk Meij presenteert tus-

sen 19.00 en 21.00 uur Meij

op zaterdag, wat voorheen

Club ZFM was. Het jonge-

renprogramma Sea-IT heeft

een nieuwe DJ erbij, Joey

Tienhoven. "We zijn blij met

nieuwe mensen, zij zijn enorm

waardevol voor de omroep.

Maar dat neemt niet weg dat

we altijd gemotiveerde men-

sen kunnen gebruiken",aldus

Van den Haak.

Winterse Top 50
Om het jaar goed af te slui-

ten zendt ZFM de Winterse

50 uit. De Winterse 50 is een

actie van meer dan honderd

radiozenders in Nederland en

België. Op die lijst staan de

vijftig meest populaire winter-

en kersthits aller tijden, zoals

Wham met Last Christmas

(al 4X nr. 1!). Via de website

www.winterse50.nl kan ieder-

een tot en met 17 december

stemmen voor de hitlijst van

dit jaar. Andor Sandbergen

presenteert de Winterse Top

50 uit op vrijdag 22 december

van 13.00 tot 17.00 uur.

ZFM is te beluisteren via

etherfrequentie 106.9, kabel-

frequentie 104.5, via Internet:

www.zfmzandvoort.nl of ZFM
TEKST-TVop kanaal 45.

ZandvoortPas:
Gratis contactlenzen testen bij

Sea Optiek
In de aanloop naar de nieuwe ZandvoortPas voor 2007, hebben

al bijna 900 inwoners van onze woonplaats zich gemeld voor

een nieuwe pas. Deze nieuwe passen zullen al vanaf 1 december

in de Zandvoortse bedrijven, die aangesloten zijn bij de Zand-

voortPas, geaccepteerd worden. Personen die zich melden voor

een nieuwe pas krijgen als cadeautje een ZandvoortPas calcula-

tor! Eén van de bedrijven die vanaf het eerste uur voor pashou-

ders aanbiedingen deed, is Sea Optiek in de Haltestraat.

Sea Optiek heeft al diverse

zeer interessante aanbie-

dingen voor houders van

de ZandvoortPas gehad.

Maandelijks wisselt de aan-

bieding die dan te vinden

is op de pagina in het hart

van de Zandvoortse Courant.

Voorbeelden: 10% korting op

zonnebrillen, 10% korting op

'normale' brillen, io% korting

op zonnebrillen op sterkte en

dat zijn dan slechts drie van de

mooie aanbiedingen die Sea

Optiek in petto had.

Naast een groot assortiment

monturen en glazen heeft Sea

Optiekookeen uitgebreide col-

lectie zon nebril len waaronder

o.a. merken als: Ray-ban,Gucci,

Dior, Versace, Prada, Esprit,

Sinners, Puma, Quicksilver,

Roxy en John Richmond. Al

deze zonnebrillen kunnen ook

op sterkte worden gemaakt.

Sea Optiekverkoopt tevens ca-

deauartikelen en accessoires

zoals etuitasjes, zwembrillen,

brillen kettin kjes en gekleurde

contactlenzen.

De aanbieding van deze

maand mag er zeer zeker zijn!

Omdat niet iedereen een bril

wil dragen, is de volgende aan-

bieding uit de hoge hoed van

de opticien in de Haltestraat

getoverd: gratis aanmeting

van contactlenzen en daarna

gratis één hele maand de len-

zen uitproberen! Absoluut de

moeite van het uitproberen

waard!

Meer informatie over Sea

Optiek: www.seaoptiek.com.

Sea Optiek, Haltestraat 5, 2042

LJ Zandvoort, tel. 5712174

Stemmen op

de Zandvoorter

van het Jaar

Hierbij geven wij u nog eens

alle namen van de genomi-

neerden voor de titel 'Zand-

voorter van het Jaar'.

Kunst en Cultuur

Hilly Jansen

Marianne Rebel

Conny Lodewijk

Peter Tromp

Klaas Koper

Pim van Collem

Sport

Cerard Loos

Arlan Berg

Hans Ernst

Jan Lammers

Maatschappelijke

dienstverlening

Sandra Kluijskens

Ankie Miezenbeek

& Martine Joustra

Marjon Schouten

C ré van den Berg

Jan-Peter Versteege

Piet van Loon

Jan van Essen

Vernieuwende ondernemers

Ferry Verbrugge

Peter Michalides

Sara de Jong

Patrick Berg

U kunt uw stem uitbrengen

op een van de genomineerden

door middel van het invullen

van de onderstaande bon of

via het emailadres

jury@zandvoortsecourant.nl.

Let op: uw stem is alleen gel-

dig indien voorzien van uw
adresgegevens!

Clubavond
Aanstaande dinsdag 5 decem-

ber organiseert de Zandvoort-

se Postzegel Club wederom

een clubavond in het gebouw

van Pluspunt, Flemingstraat

180 in Zandvoort-Noord.

Vanaf 19.00 uur is de zaal ge-

openden kan men terecht voor al-

les wat met postzegels te maken

heeft. Bij voldoende aan bod zal er

een 'wilde veiling' plaatsvinden.

Neem dus uw overtollige zegels

mee want een ander kunt u er

weer blij mee maken. Voor meer

informatie, bel: 023-5378129 of e-

mail: h.c.denduijn@orange.nl.

Verkiezing Zandvoorter van het Jaar
Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:

Naam van de inzender:.

Adres/Postcode:.

Tel:.

Handtekening:

Dezn h l. f u ru7 a , ÖZANDVOORTSEDeze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 -2042GH Zandvoort CUURANT



ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl

I Jef & Henk

Bluijs
Bloemsierkunst f

We hebben

Coole Piet

Surprise Piet en...

Bloemen Piet!

Haltestraat Zandvoort tel.: 025-57 120 éO

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedie rist

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJ muiden - Heemstede - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

^£1 In- en verkoop van nieuwe >TjT^s.

Ilf^! en gebruikte auto's L/^^\l
^SBm wk — '1

ÏZjTÏ Kamerlingh Qn nesstraat 23 \iMWT>V
IIiKd Tel.: 023 571 45 80 >Q5^
www.autobedrijfzandvoort.nl

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova

College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag

naar Annet Flink.

H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechnische werkzaamheden
B ave i lig ing si nsta I lat i es

Brand meld installaties

Ca mera-bewaking ssystemen

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

1

2

onder de volgende voorwaarden: 3

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Pedicure

9 l\{i
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat

diabetische -en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,

2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/ Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264259
Voor al uw

behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Tutti Frutti

Verkoop + inname

van moderne

merkkleding.

Het hele jaar een

€3-rek.

Corn. Slegersstraat

6. Tel. 5731712

Te koop:

bankstel. In goede

staat, 2 en 3 zits.

Tel. 5716820

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 u u r tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis (in-

gang Willemstraat 20,

ie etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349

Leren relaxstoel

met hoeker, naturel.

66% korting.

Slechts 2 jaar oud.

Restprijs €125,00

Particuliere inboedel-

verkoop- zin om te

snuffelen - Bel 5720068

voor een afspraak.

Te huur:

Gem+gest zit/slaap-

kamer. 1 Pers. eigen

keuken+toilet Douche

delen. Geen huisdieren.

Per 1-1-07 2 Mnd. borg.

€465 p.m. incl. GWL.

Tel. 06-24818596

Oh

Afdingen?

Nee, goedko-

per kan niet!!

Let op, uitzoeken:

spijkerbroeken,

1 voor €15 - 3 voor €25

Dames/heren/kinder

collectie 2006
Alle maten en merken

van klein tot supergroot

Verkoop iedere vr/zat/

zon, 12-17 uurMerken

Outlet Duinstraat

14 (t.o. brandweer)

Q<DOO<DQQ
Beeldig Zandvoort

Beeldhouwwerk: wasvrouw, 1964

Materiaal: Brons

Afmeting hoogte: 2.20 m (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Leeuwerikenstraat

Beeldhouwer: Wilfried Put

door Nel Kerkman

In een sneltreinvaart

In 1964 werden in recordtem-

P05 beeldjes onthuld, waarvan

'de wasvrouw'er één van was.

BurgemeesterVan Fenema en

nog 40 genodigden lieten zich

voor deze bijzondere gebeur-

tenis in het bekende feest- en

toeristentreintje - met aan de

zijkanten reclameborden van

een bekend frisdrankmerk
- vervoeren. Voorop reden

agenten op een scooter die

het verkeer moesten regelen.

Helaas was er verder weinig

publieke belangstelling bij de

onthullingen. De (s)cul(p)tuur

had Zandvoort nog niet ver-

overd! Het beeld van kunste-

naar Wilfried Put staat aan

het begin van het plantsoen

in de Leeuwerikenstraat en

voldeed aan de eisen van het

toenmalige gemeentebestuur.

De sculpturen moesten name-

lijk figuratief zijn en een sier-

lijk accent geven aan de vaak

nuchtere zakelijkheid van de

woonwijken.

Kunstenaar Wilfried Put

'De wasvrouw' is een sierlijk

beeldje; ze staat klein maar

dapper het wasgoed op te

hangen. De stijl van dit beeld-

je heeft in eerste

oogopslag iets weg
van de kunstenares

Nel Klaassen, maar

wanneer je goed

kijkt is het werk van

Wilfried Put minder

strak weergegeven.

De naam van de kun-

stenaarstaat dit keer

keurig op de sokkel

vermeldt. Echt uniek,

omdat doorgaans
deze gegevens op de

diverse beelden ont-

breken. Verder valt

ook nu niet veel te

vertellen overde kun-

stenaar zelf. Wel is/

was zijn vrouw Christina Put-

Nijland kunstenares en ook

van haar staat er een beeldje

in Zandvoort maar daarover

de volgende keer meer. Verder

woonde Put in Amsterdam
en de gemeente betaalde fl.

6000,- voor 'de wasvrouw'.

Dat is de enige informatie die

door de gemeente destijds

is gegeven. Wel staat in een

andere bron dat Wilfried Put

ook penningen maakte maar

of het dezelfde persoon is, is

niet te achterhalen.

Toneel Wim Hildering in De Krocht
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december zal de Zandvoortse

Toneelvereniging Wim Hildering weer een toneelstuk opvoe-

ren in De krocht. Gespeeld wordt de klucht 'Pension Schier'

onder regie van Ed Fransen.

Een klucht zoals een klucht

hoort te zijn met verkleedpar-

tijen, humoren gekkigheid. Het

speelt zich af in een pension

op Schiermonnikoog waarbij

Koos 'Klepto', een inbreker, met

zijn vrouw een weekje vakantie

boekt in pension Schier. Als het

pension dicht blijkt te zijn is dat

voor de rasinbreker geen enkel

probleem om binnen te komen.

Als de andere gasten komen,

doen Koos en zijn vrouw zich

voor als eigenaren. Wanneer

plotseling de echte eigenaresse

arriveert, ontstaan er allerlei

ontwikkelingen engaat,zoals bij

een echte klucht, a lies helemaal

verkeerd. Misvattingen, compli-

caties, spraakverwarringen en

romances volgen elkaarop.

De voorstelling begint om
20.15 uur- Voor niet donateurs

zijn er vanaf vrijdag 8 de-

cember kaarten a €7 te koop

bij Bruna Balkenende. Meer

informatie(ook als men nog

donateur wil worden) is ver-

krijgbaar bij Ankie Joustra, tel.

5715155-

Jazz in Zandvoort met Madeline Bell

Zondag 10 december kunnen fervente muziekliefhebbers

weer genieten van een optreden van de bekende zangeres

Madeline Bell in gebouw De Krocht, onder begeleiding van

het bekende trio van Johan Clement belooft het weer een

muzikale middag te worden.

Madeline Bell kan zonder enige wijze voor zich te winnen,

overdrijving een wereldster Al vanaf haar vijfde zong de

worden genoemd. Met haar Amerikaanse, voornamelijk

ongelofelijke zangkwaliteiten, gospel, in scholen en kerken,

haarexplosieve podiumpresen- Op haar dertiende ontdekte

tatie en haar hartstocht voor ze de popmuziek. Een hoop

muziek, weet ze keer op keer studiowerk volgde met o.a.

het publiek op onnavolgbare Dusty Springfield, Elton John,

The Beatles en The Rolling

Stones. In Nederland deed ze

diverse fantastische solo-the-

atertournees voor volle za-

len met muzikanten als Frits

Landesbergen, Jeroen de Rijk,

Cor Bakker en Louis van Dijk.

Kaarten zijn verkrijgbaar a €15.

Aanvang 14.30 uur in de Grote

Krocht. Reserveren kan via tel.

5310631 of fax 5421331. www.
jazzinzandvoort.nl
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Succesvolle actie Rotarydub
Zandvoort brengt veel geld op

Met de spirituele spreuk 'Leven is een kunst om geleerd te

worden' begint de indrukwekkende filmdocumentaire 'Bud-

da's Lost Children' in het Circustheater. Rotarydub Zandvoort

organiseerde samen met filmproducer Pim van Collem twee

bijzondere filmvoorstellingen waarbij de geweldige op-

brengst, in totaal €4.100, voor 100% naarde kansarme wees-

en straatkinderen uit de film gaan.

door Nel Kerkman

In zijn voorwoord vertelt Van

Collem over de essentie van

de documentaire. Die laat

de verandering zien van ont-

heemde en verwaarloosde

dorpskinderen in zelfverze-

kerde jongeren. De sleutel-

woorden van deze kansarme

jongens zijn; moed, zelfopof-

fering en passie.

Leren leven

terende natuuropnames in de

film, afgewisseld metontroe-

ren de scènes van een doodziek

paard, komische gebeurtenis-

sen met de te grote schoenen

van de goedlachse Sun. Hij is

een van de novices die besluit

om later monnik te worden.

De kijker wordt geconfron-

teerd met veel ellende maar

ook met het doorzettingsver-

mogen van de monnik Kru

Bahendenon KhunMaeEad.
Ondanks allerlei aanslagen en

In anderhalf jaar tijd is de vergiftiging gaan zij door om
film met veel bloed, zweet

en tranen tot stand geko-

men. Ondanks alle ontberin-

gen hebben regisseur Mark

Verkerk, filmproducenten Pim

deze jongeren een goed leven

te bieden.

Hilly Jansen

Het applaus na het einde

van Collem en Ton Okkerse van de voorstelling is terecht

deze documentaire met veel

liefde gemaakt. Samen zijn

ze het avontuur aangegaan

om te laten zien hoe deze

(wees)kinderen in het gevaar-

lijke grensgebied in Noord-

Thailand opvang krijgen van

de boeddhistische monnik
Kru Bah. Het verhaal laat

zien hoe je kunt leren leven

onder erbarmelijke omstan-

digheden. "Onze jeugd heeft

er geen idee van hoe goed ze

het hebben", besluit Pim van

Collem zijn inleiding.

Genieten

Het is genieten van de schit-

voor deze fantastische docu-

mentaire. Na afloop is er nog

ruimte om vragen te stellen

aan Van Collem, waarvan gre-

tig gebruik wordt gemaakt.

In de foyer van de bioscoop

staan de drie schitterende

Thaise kinderportretten van

Hilly Janssen te wachten
op het hoogste bod. De op-

brengst van deze werken

gaan naar hetzelfde goede

doel. In januari 2007 vertrekt

Van Collem opnieuw naarde

Golden HorseTempel. Dit keer

niet om te filmen maar om
het fantastische geldbedrag

te overhandigen.

De cheque wordt door Maarten van Warelem (links) overhandigd aan Pim van Collem



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

vleesspeciali&t - trsiieur

Donderdag 30 nov.t/m woensdag 6 december

Fondue -Gourmetschotels
1 kilo €17,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alleen voor ZandvöorL Pas-houden!.

Vraag naar de voorwaarden.

Grote Krocht 21 - 023-571 2560
zandvDurt@zonvaart.nl

'^toerkoop.nl ss

TROMP
GROTE KROCHT 1', ZANDVOORT

Smaaq Smeuïg pikant

Heerlijk pikant Geweldig lekker!

Heel kilo nu voor maar € 6,98!

Zeespiegel
Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op lampenkappen en
lampenvoeten

Onze nieuwe kerstartikelen zijn binnen!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

iiiiiiiiurTTTm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje r

bij een diner gratis' ^

Laiue-ri ^-Uardbf

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

"DE BODE*'
Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!

Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

r C* SHOfuraiMi 1

1^- i L!lT«ESWEit >

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

bloemen oom zee
Met ZandvoortPas 5% kortingop alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O

tfoenq Cleaning Service S"**-*5r"
KCS

10% korting op schoonmaakartikelen
oor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

v.

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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.

EIZandvoort
Tvt5

fii''JlfHI IA J» bptft kWf!«n I

ÏBa? _- j p j, § L ,,

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

IJzerhandel Zantvoort

Flexa verven
50% korting
op = op
B^ANDVOORT

2042 KA Zandvoort 023 -57 124 1BSwaluëstraat 7

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

FOTO MENNO GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera t.w.v ts.ss

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Groln Krochl 26 * Zandimart ' Tol (SSJ 57JÖKK)
masndsg Vtv zs\en)9g vanas 9 30 uur

www.fotomcnnogortcr.nl

3-featïïer
Aanbieding voor pashouders

Sintkorting

20% korting

Kerkstraat 38a 023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

10% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

brunc
Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand december

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

tö- Clothinq Company~ EMOTION BY

& ESPRI1
Van 30 november t/m 13 december op vertoon van de ZandvoortPas:

10% Korting op de gehele collectie!
(m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen)

Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73 Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

jVfouw Gratis
^nnenUoefcenbuis

cadeautje

1 #- è
bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

4%- pashouders

£>e lachende &**»*»*$ 1

^ccrovcr yeu ( 2?j 77? 87 40

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

A 15150 gram Achterham +

150 gram Gebraden

Gehakt

Samen voor € 4-
TOPSLAGER

VREEBUHG&Zn

Haltestraat 54 -T. 023-571 2451

Thids & Tillows
Voor Zandvoortpasfwuders

5% korting opgordijnen.

************
•Dr. J.gMezgerstraat32 TeC: 5715084

wwxv.fttrasfluidsfittoius.nl

VAÏIDAÏin
VlOOb&ACCLSSO.RtS

Op vertoon van ZandvoortPas

10% kortingop alle tops

Kerkstraat 3a

J.MDVOORT

6
****** ^
2001

****»ÏÏ*2!S£

" Wès?'
"")

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

HONO KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
irlflAI-lillMN

I ili
Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

9^*t^.

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel: 023-571 25 54

•\^/\/=r
bezeil & healih «nwr

Geef een massage cadeau

Voor pashouders:

io% korting!
Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 ofinfo@newwaves.nl

\A 0MN0WH MIDDELKOOP

I Ö FOTOGRAFIE<K>

REPORTAGES • EVENEMENTEN PORTRETTEN

20 % korting op portret-

en gezinsreportage

Tefcfl-fü&rï: D6-40 2S7 £2
E'ifwil!:info^ovnifoïogi"-afte.nl

WWW.OVMFOTOGRAFI E ,NL

Zandvoort en ZandvooHer$ op een
bijlander* manier in beeld

» WeboKim "Wl d» kwW» M»'t * B«drijv#ngidt
* Graepsralo's nu vroeger * ÉwenemeirtHikDleiTöet-

WWW.ZANDVOORT IN BE E LD.N L
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Take Flve
PFR\tA\FXT HJffAfVnPAVn IflF.V AAK 7FF

Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort
Keuzemenu 2 december t/m

15 december €24,50
take ataxi to take five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!
nietnatworden en zonder gevaar

een wijntje bij het diner

Mozzarella en tuinkruidencrème van mozzarella
met gepofte tasty-tom en truffelolie

Of
huiscerookte paling

Met rode uiencompöte en limoenhancop
of

In olijfolie ceconfijte ossenhaas
buitenlandse kaassoorten

met balsamico uitjes en pistou

• • •
Kabeljauw

met brandade en rode wijnsi roop, bloemkoolzalf met
zwarte olijven

Of
Entrecöte"Café deCino"

met huiscemaakte dikke frites en
truffelmayonaise en forestière garnituur

Of
Wrapmet farce van courcette, champignons en bosui

en saus mornay
• • •
Dessert

Verleiding, Passie of Liefde

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

CaAé/\lex

ZATERDAG 2 DECEMBER

LIVE MUZIEK!

VanKessel

AANVANG 20.30 UUR
ENTREE: VRIJ

GASTHl ISPLKIiV 9A, 2042 JM ZANDVOORT
TEL.: 023-5719205

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

i \
Café Oomstee

Vrijdag 8 december
hebben wij de finale

Driebandentoernooi
Zandvoort

Aanvang 19.00 uur
café oomstee

EELIGHTS +*M

ju
es>

December Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok

| , ALLEEN AFHALEN*
* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Kai

(Kipblokjes met Szechuan pepersaus)

* 3 Stokjes Kip Saté

* 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

f
7T"

•<
sa
7*-

Heinekeifc
H&m££4tQ$J0lf3t!

Prijsvraag

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

bij Boudewijn's Visservice

Wat is een Zeehaan?
Degene die het best omschreven antwoord

geeft, wordt beloond meteen heerlijke

verrassing. Stuur uw oplossing uiterlijk 31

december 2006 naar Boudewijn's Visservice,

Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.

Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoon urn mer te ver melden!

Iets te

(ver)kopen?

(zie pagina 10)

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE _

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

<Ek

Elke maand wordt door vinologe Judith van Celder een bepaalde

wijnstreek nader beschreven. Ze geeft allerlei informatie over de

streek en schrijft over de druiven die er worden verbouwd.

Tenslotte selecteert zij een 'wijn van de maand' uit dezelfde streek.

Wijnstreek onder de loep: Veneto

In het noordoosten van Italië ligt de regio Veneto, waar het

romantische Venetië de hoofdstad van is. Het is, landschap-

pelijk gezien, een zeer diverse regio want grenst zowel aan

Oostenrijk, de Alpen en de Dolomieten als aan het Carda-

meer aan de westzijde en de Adriatische Zee aan de oost-

kant. Het grootste deel van de kust wordt gevormd door de

delta en lagunes van de rivier de Po. Venetië is gebouwd op

een aantal eilanden in de grootste lagune en, behalve door

de klassieke Venetiaanse gondel, beroemd geworden door

het prachtige Piazza San Marco.

Een andere prachtige stad

van de regio is Verona,

hoofdstad van de gelijkna-

mige provincie Verona. Het

is een van de belangrijkste

kunststeden in Italië, met

één van de grootste amfi-

theaters ter wereld waar

vele beroemde opera's op-

gevoerd worden zoals Aïda.

Ook is het de stad waar het

romantische verhaal van

Romeoen Julia zich afspeelt.

De doorgang naar het huis

van Julia is volgeschreven

met liefdesverklaringen,

hartjes en namen van paar-

tjes uit de gehele wereld, die

op deze plek hun liefde aan

elkaar verklaren.

Het centrum van Verona is

niet groot; je komt altijd wel

weer uit op de Piazza Bra

voorde arena of het kleinere

Piazza Erbe. Dit laatste plein

is ovaal van vorm en wordt

omringd door prachtige re-

naissancistische, gotische

en barokke gebouwen in

pastelkleuren. Vanaf het

Piazza Bra kun je gratis een

fiets meenemen, een soort

'witte-fietsen plan', maar
dan zijn het nu wel blauwe

fietsen.

De provincie Verona is de

belangrijkste wijnprovin-

cie uit de regio Veneto en

vooral bekend geworden

om zijn Soave, Bardolino en

Va I policel la. Het herkomst-

gebied van de Val policel la ligt

inde elleboog van de rivier de

Adige tussen het Gardameer

en de stad Verona. Val pol icella

wordt gemaakt van de drui-

venrassen Corvina Veronese,

Rond inella en Molinara.

De druiven voor onze 'Wijn van

de maand' komen van de wijn-

gaard Capitel de I la Crosara die

eigendom is van de familie

Montresor.Dezevan oorsprong

Fransefamilie heeft het bedrijf

in de tweede helft van de 19e

eeuw in Verona opgestart. Het

is een echt familiebedrijf; in

2006 leiden twee achterklein-

kinderen van de oprichter het

bedrijf dat zo'n 140 hectare

eigen wijngaarden in Veneto

bezit. De wijn van de maand
wordt gemaakt volgens de

Ripasso methode wat zoveel

wil zeggen als dat in april, vol-

gend op de oogst, men de net

uitgegiste wijn laat hergisten

op het bezinksel en pitten van

de Amarone de Na Val pol icella.

Hierdoor neemt het alcohol-

percentage alsmede

het suikergehalte en

de aroma's toe.

gelegd op bamboerekken

of plateaus in goed geventi-

leerde ruimtes. De smaakvan

een Amarone is fantastisch

en zéér zacht met tonen

van gedroogd fruit. Gezien

het indrogen van de drui-

ven, leveren deze natuurlijk

ook véél minder sap en zijn

dientengevolge kostbaar. Een

Amarone drinken iséchteen

feest, maar er moet wel diep

voor in de buidel worden

getast.

Onze wijn van de maand,

de Valpolicella Classico

Ripasso, is een heerlijk en

fantastisch betaalbare wijn

die straks met de Kerst niet

mis staat op tafel. Ik beloof

u, de wijn is geweldig! Het

is een robijnrode wijn met

intense aroma's van kaneel

en amandelen. In de smaak

komen kersen voor, muskaat,

kruiden en vanille. Het is een

stevige wijn met een prach-

tige afdronken geschikt voor

stevige maaltijden metvlees

of bij oude kazen.

De wijn is verkrijgbaar bij

Wijnhandel 'Le Grand Cru'

aan de Jan van Goyenstraat

12 te Heemstede.

Wijn van de maand:

Valpolicella Classico

"Capitel de I la Crosara"

- Montresor- Ripasso

Perfles € 9,75.

J. van Gelder

(vinoloog)
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Maar wat is eigenlijk

Amarone? Wel, de sa-

menstelling is iden-

tiek aan die van de

Valpolicella maar om
Amarone te krijgen,

worden de druiven na

de oogst eerst zo'n 4
maanden te drogen

QPITEL DBUA
(g

MONOPOLI'
MONTRESO

VALPOLICELLA CLASSICO
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Kerst begint met 'Ellen Creatief

In anderhalve week

tijd zijn Ellen Wiebes

en Richard Bruyn-

zeel erin geslaagd

om van de boetiek

van Renee Altorf in

de Kerkstraat, een

bijzondere Kerst-

winkel te maken.

door Lienke Brugman

Waar tassen, kettingen, blou-

ses en sieraden prijkten, kij-

ken nu Kerstmannen in elke

maat en soort je vrolijk glun-

derend aan. Zelfs een echte

Bambi staat mooi te wezen
naast een met kunstsneeuw

bedekte kerstboom. "We
zijn nu hier neer gestreken",

grinnikt Richard vrolijk. "Als

echte zigeuners trekken we
van winkel naar winkel. We
hebben al een Kerstwinkel

gehad in de Jupiter Passage.

Daarna in de winkel waar te-

genwoordig Bertram & Brood

gevestigd is. En nu zitten we
dus hier."

Ellen is ondertussen ijverig

bezig om kunstverlichting

aan te brengen. Nee, lampjes

en lichtslingers verkopen ze

niet. Wel guirlandes, kerst-

kransen, kerstbomen, (er is

er zelfs één met stras steen-

tjes) tafelvers ie ringen, diverse

Kerstaccessoires, glitterkaars-

jes en waxinelichtjes in aller-

lei kleuren en soorten. Je kijkt

je ogen uit in deze winkel,

die totaal is gericht op Kerst.

Alleraardigste Kerstcadeau's

voor een klein prijsje, ze zijn

bij 'Ellen Creatief' te vinden.

Richard, die zichzelf als 'krul-

lenjongen' presenteert, sjouwt

dozen kerstspullen af en aan.

"Gelukkig hebben we een rui-

me opslag in de kelder, daar

kunnen we alles prima kwijt",

knikt Ellen. "Zij is het creatief

genie en heeft nog plannen

genoeg. Maar of we er ook

ruimte en tijd voor hebben is

nog maar de vraag. We zullen

wel zien hoe alles verloopt",

vindt Bruynzeel die het weer

een spannende, nieuwe uitda-

ging vindt.

Alle guirlandes, bomen en

kransen zijn brandbestendig,

dit op last van de Brandweer.

"Ze hebben een test gedaan en

het brandde écht niet kan i k je

vertellen. Bars en café's kunnen

dus rustig hun zaak gaan ver-

sieren en zonder probleem de

guirlandes ophangen." Maar
ook voor huiskamers is het na-

tuurlijk een prettige gedachte

dat alle versiering veilig is.

Gewoon even rondkijken mag
altijd. Je weet niet wat je ziet.

'Ellen Creatief', Kerkstraat 6

(twee winkels voor de noten-

winkel).

Zet Zandvoort in het kerstlicht!

WonenPlus heeft een groot aantal klanten die, gezien hun

leeftijd of beperking, niet in staat zijn om, zo rond de feest-

dagen, hun huis weer gezellig aan te kleden. Terwijl het juist

voor en tijdens de kerstdagen en oud en nieuw zo fijn is om

wat gezelligheid in huis te hebben.

Wonenplus zoekt vrijwilligers

die éénmalig willen helpen

om deze mensen ook een ge-

zellige decembermaand te ge-

ven. Helpen met het opzetten

van een kerstboom, helpen

ophangenvan kerstversiering

of samen op een (kerst)markt

Kerstinkopen doen. De kerst-

wens van WonenPlus is dat ie-

dereen in Zandvoort de sfeer

van kerst en licht ervaart.

Concreet betekent het onge-

veer twee dagdelen werk.

Hebt u tijd, kent u ande-

ren die ook ingezet willen

worden? Meld u dan aan bij

WonenPlus. Het liefst vóór

2 december via e-mail of

telefoon: info@wonenplus.nl

of 5717220
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KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren

vanaf heden t/m 3 1 dec. 2006 -

of zolang de voorraad strekt. Jy *

Alle ruitersportartikelen

NU 50% KORTING
Wegens opkeffing ROSARITO

Beacn and Horse

o.a. rijbroeken, jasjes, caps, laarzen, aekjes,

halsters, nooiastellen, alle cadeau artikelen

enz. enz.

Haltestraat 62, Zandvoort 023-5713225

Open di t/m zo van 11.00- tot 1 7.30 uur

Laatste dagf 23 december

38185) HUUBliBDEDÜ
Videoland Zandvoort

L. Davidsstraat 13

2042 LS Zandvoort
023-5712070

DN4 «*4 i» *an ftKtdip* ilwi \rS\tim HNfvffinqnllttA in* VNjwlWnjifirjiriJ

, VIDEOLAND . ,

| m» jiiiiEBi 1
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Toko Bintang, Indonesische specialiteiten.
7 dagen p.iveek open. Haltestr 34. 023-5712800

Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Sushi Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging
Bintang, Rijsttafel Bintang, Rames Bintang, Café menu Bintang, Sate^Bintang, Buffet Bintang, Te/e

Bintang, Spare rib's Bintang, Garnalen Bintang, Jakarta Bintang, KLM Bintang

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

(voorheen op het Raadhuisplein)

Ondernemers opgelet:

Kerstmannen
levensgroot in

diverse kleuren

Guirlandes

Vanaf €4,95 (3m lang) l xl&
Kerstbomen
Diverse soorten >-•yz^

ieï

erenbim

CHANEL DOLCE.GABEANA

(niet van echt te onder*

Groothandelsprijzen!

Kerkstraat 6

di t/m zo. 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

Tel. 06-50448 095

Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Baren Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant- Strand nr

5

Trattoria Vacirca catering- 06 14448/20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5-740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 02357150 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

pluspunt
ti«

Welzijnsorganj t

voorZanav

Locatie Noord
Flemingstraat I 80

204 1 VP Zandvoort
Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

UITSLAG LOTERIJ WIJKDAG
ZANDVOORT NOORD
Afgelopen zaterdag was er tijdens de wijkdag Zandvoort

Noord een loterij. Omdat niet alle prijswinnaars aanwezig

waren, volgen hier de lotnummers waarop PRIJZEN zijn

gevallen. 586, 606, 724, 729, 747, 772, 775, 778.

Op vertoon van uw lot nummer kunt u uw prijs komen af-

halen bij de balie van Pluspunt locatie Noord.

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BOOM-
HUT
Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen van 4 tot

ong. 1 2 jaar, voor en/of na schooltijd en in de vakanties, tot

de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs

voor die kinderen begint. Sinds september 1993 biedt B.S.O

De Boomhut meer dan alleen maar deskundige opvoeding

hygiëne en veiligheid; De Boomhut heeft alle kennis in huis

om de ontwikkelingfasen van uw kind met liefde en aandacht

te begeleiden van kleuter tot tiener. Zo kunt u zich met een

gerust hart storten op uw dagelijkse bezigheden, terwijl uw
kind bij ons in betrouwbare handen is.

GASTOUDERBUREAU
Opvang door opa ofoma levert geld op!

Wist u dat opvang door opa of oma via De Boomhut geld

oplevert?Wanneer u zich inschrijft bij ons gastouderbureau,

voldoet de opvang door opa en oma aan de regels van de

Wet Kinderopvang.

U krijgt voor opvang via De Boomhut een toeslag van de

Belastingdienst en meestal ook een bijdrage van de werk-

gevers. Opa of oma krijgen daarbij extra inkomsten die op

kunnen lopen tot vele duizenden euro's per jaar.

Voor meer informatie neemt u contact op met De Boomhut.

EETCAFÉ ZOEKT MEDEWERKER
KEUKEN
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die houdt

van koken en het leuk vindt om dit samen met mensen te

doen die hierin begeleiding nodig hebben. Kunt u een stukje

begeleiding geven? Dan zijn wij op zoek naar u.Vanuit Plus-

punt krijgt u ondersteuning van een beroepskracht. Daar-

naast maakt u deel uit van een gezellig team van vrijwilligers.

Informatie bij Renz Koning - 023 - 571 71 1 3 of

e-mail: r.koning@pluspuntzandvoort.nl

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen

computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de computer?

Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt

iedere donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot I 1 .30

uur de mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige

computers. Op deze uren is ook een begeleidster aanwezig

die u verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-

gelopen bent op de computer. De computer inloopmogelijk-

heid is voor iedereen, dus ook als u (nog) geen cursus bij ons

heeft gevolgd. Graag zien wij uw komst tegemoet.

MUZIEKMIDDAGVOOR JONGEREN
Eén maal per 6 weken - op de zondagmiddag - kun je met

je bandje optreden bij Pluspunt. Het leuke aan een optreden

bij Pluspunt is dat de bands gelijkvloers optreden, zonder

podium, toeters en bellen. Gewoon een gezellige boel met

elkaar. De zaal gaat open om 1 4.00 uur en de entree verschilt

per keer (3-6 euro)

Filmprogramma
30 nov. t/m 06 dec.
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Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo'n 2500 medewerkers

staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal

gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van

Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ü terecht bij Valent

voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer

weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het

volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

/
lfa£e*it~

ZORG in VERTROUWDE HANDEN

www.valentrdb.nl

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Oudere Nederlander bezorgd

over toekomst ouderenzorg

Vergrijzing is een probleem, beweert 'men'. Meer dan de helft

van de ondervraagden vreest dat de kwaliteit van de oude-

renzorg slechter wordt. 65-Plussers zijn echter minder pessi-

mistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie van

zorgondernemers.

Zestig procent van de 50-plus- presentatief onderzoek uit

se rs verwacht dat de kwaliteit onder Nederlanders van vijftig

van de ouderenzorg in de jaaren ouder. Bijna 80 procent

thuiszorg, het verzorgings- waardeert de ouderenzorg in

huis of verpleeghuis slechter ons land positief. Opvallend is

zal worden. Een en ander blijkt dat mensen die zelf ervaring

uiteen representatief onder- hebben in een verpleeg- of

zoek van ActiZ. Die organi-

satie van zorgondernemers

voerde de enquête uit onder

Nederlanders van 50 jaar en

ouder. Driekwart van de onder-

vraagden voorziet problemen

als gevolg van de vergrijzing

in Nederland. Drie op de vier

oudere Nederlanders vindt

verzorgingshuis, of via thuis-

zorg, de kwaliteit hoger vin-

den dan Nederlanders zonder

die ervaringen. Zestig procent

van de ondervraagden is van

mening dat de kwaliteit van

ouderenzorg in de toekomst

slechter zal worden. Mensen
die ouder zijn dan 65 zijn iets

dat er niet op de ouderenzorg minder pessimistisch (49

bezuinigd kan worden zonder procent). Het merendeel van

verliesvan kwaliteit. de ondervraagden vindt dat

er in de ouderenzorg verbe-

In opdracht van ActiZ voerde teringen mogelijk zijn. Die

TNS/NIPO in oktober een re- punten betreffen vooral de di-

recte verzorging van de cliënt:

meer personeel, meer tijd per

cliënt en meer aandacht voor

de cliënt. Daarnaast staan in

de top zes: betere voorzienin-

gen, meer sociale contacten

en meer geld. Driekwart van

de onderzochte Nederlanders

vindt niet dat op ouderenzorg

bezuinigd kan worden. Men
vreest dat bezuinigingen de

zorg op een onacceptabel ni-

veau zullen brengen.

ActiZ deelt de vrees voor het

negatief effect van efficiency-

maatregelen of bezuinigingen

op de kwaliteit van zorg en

zoekt op dit punt actief contact

metde politieke partijen. Vorige

week vrijdag ondertekende

ActiZ een convenant met de

PvdA waarin de PvdA toezegt

te gaan werken aan verbete-

ring van de kwaliteit van zorg,

zodat schrijnende situaties in

de zorg niet meer kunnen voor-

komen. De organisatie van zor-

gondernemers wil graag met

meerdere politieke partijen zo'n

overeenkomst aangaan.

Bron: www.ActiZ.nl

Discussieer mee over de AOW
'De AOW wordt onbetaalbaar'. ANBO-Nederland wil weten

hoe ouderen tegen dergelijke zaken aankijken. "We willen

graag de mening van onze leden horen" zegt de ouderen-

bond op haar internetsite. Een open en eerlijke discussie is

nodig.

'Klik hier om naar het ANBO
Forum te gaan'. Op haar inter-

netsite wordt al druk van ge-

dachten gewisseld overallerlei

zaken die ouderen raken. Zo is

er op het zogeheten Forum

de belangenbehartiginggoed

invullen" is de overtuiging van

de ouderenbond.

Als algemene belangenorga-

nisatie van 50-plussers hecht

een onderzoek gaande over ANBO grote waarde aan een

de stelling 'De AOW-leeftijd oudedagsvoorzieningvan een

moet omhoog'. Maar ook kan

iedereen zijn of haar mening

geven over de komende 'ver-

grijzing' of andere zaken over

ouderen.

De AOW-discussie wordt nu

nog steeds vooral op basis

redelijk niveau en wel voor ie-

dereen in Nederland. Armoede

onder ouderen mag niet en

hoeft niet voor te komen in

een samenleving als die van

ons. Dat moet wél op de een

of andere manier betaald

worden, op een wijze waar

van oneliners gevoerd. Wie is voldoende draagvlak binnen

vóór en wie is tégen fiscalise- de samenleving voor bestaat.

ring en dergelijke (vaak onge-

fundeerde) algemeenheden.

ANBO voor 50-plussers vindt

die discussie in de pers te be-

perkt en wil ook graag weten

wat de leden belangrijk vin-

den. "Alleen dan kunnen we

Over dit draagvlak wordt ver-

schillend gedacht, ook binnen

de ANBO. Discussie is nodig,

omdat ouderen van nu en

straks gebaat zijn bij een ou-

dedagsvoorziening waarover

géén onzekerheid bestaat. Die

twijfel wordt in de hand ge-

werkt door uitingen van des-

kundigen en politieke partijen.

Zo ontstaan ongenuanceerde

kreten als 'De AOW wordt on-

betaalbaar','Er is niets aan de

hand', en alles wat daar tus-

sen ligt. In hoeverre is onbe-

taalbaar daadwerkelijk niette

betalen? Vinden wede huidige

hoogtevan het AOW-pensioen

een redelijke oudedagsvoor-

ziening? En als we goed naar

de AOW kijken zoals het nu ge-

regeld is, is dat nog van deze

tijd of moeten we ook aan de

wet zelf het nodige aanpas-

sen? Over die zaken wil ANBO
discussiëren met haar eigen

leden. En daarnaast met de

politieke partijen.

De website van ANBO-
Nederland zal in deze discussie

een grote rol gaan spelen, om-

dat hiermee snel en interactief

gewerkt kan worden. Op het

ANBO Forum zijn enige stellin-

gen geplaatst waarmee ieder

oudere wordt gevraagd mee te

discussiëren. Zie: www.anbo.nl

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 30 november 2006

Toen The Beatles Amsterdam op
zijn kop zetten

De langharige helden werden in Amsterdam geen moment al-

leen gelaten. Uitzinnige jongeren begroetten de Britse 'ragebol-

len' tijdens hun bezoek aan de hoofdstad meteen nog nooit ver-

toond enthousiasme. Zelfs een nat pak hadden ze er voor over. In

het Nederland van 1964 was het landelijk voorpaginanieuws.

Tijdens de rondvaart in de

Amsterdamse grachten kende

het enthousiasme van de toe-

gestroomde menigte geen

grenzen. Zelfs vanaf overvol ge-

laden woonboten werden The

Beatles toegejuicht. Menigeen

sprong de gracht in om zo dicht

mogelijk bij hun idolen te ko-

men.

"Honderden potige politie-

mannen hadden hun handen

vol aan het beteugelen van de

tienergeestdrift", zo schreef

Het Parool in 1964. De politie

deed zwakke pogingen om al

te opdringerige jongelui in het

gareel te houden. Bij al die jui-

chende onstuimigheid maak-

ten de enkele politieagenten,

die zich tussen het afzethek

en de waterkant hadden op-

gesteld, in vergelijking met de

duizenden tieners een vrij nie-

tige indruk. Het muzikale vier-

tal onderging het hele 'gedoe'

lijdzaam, maar glimlachend.

De muziekband uit Liverpool

bezocht ons land. George

Harrison, Paul McCartneyJohn

Lennon en invaller-drummer

Jimmy voeren met een rond-

vaartboot door Amsterdam.

Opeens waren de eens zo

'nuchtere' Hollandse jongeren

niet meer zo braaf en oppas-

send. De spruitjeslucht van de

jaren 50 lag definitief in het

verleden. Het begon allemaal in

de veilinghallen van het Noord-

Hollandse plaatsje Blokker. De

The Beatles

Engelse pop-band 'The Beatles'

verzorgde er een popconcert.

Kort voor het Britse kwartet

zou verschijnen stroomden

onopvallend tientallen politie-

mannen de hal binnen en wer-

den er extra hekken aangedra-

gen. Het Parool van die dagen

vergeleek het concert van de

Beatles met'het gekrijs van een

zwerm woedende meeuwen'.

Toch zijn de nummers nog

steeds wereldberoemd: 'Can't

buy me love', 'She loves you,

yeah, yeah, yeah', 'Twist and

shout'en'AII my loving'. Het pu-

bliek danste, zong en gilde zó

hysterisch dat een aanwezige

Volkskrantjournalist verzucht-

te: "Of ze mooi zingen heb ik

niet kunnen horen...."

Wanneer John Lennon in

1980 voor zijn New Yorkse ap-

partement wordt vermoord,

verdwijnt het fenomeen The

Beatles definitiefin de geschie-

denis. Menig oudere zal met

weemoed terugdenken aan

het feestelijke Beatle-bezoek

in Amsterdam.

Kies uw
Zandvoorter

van het jaar 2006!

Geef uw kandidaat op via

jury@zandvoortsecourant.nl

of vul de bon in op pagina 9
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Actieve makelaardij voor 0,95 % zonder voorwaarden

Hocewec 22-23, Zandvoort Eenfraai, zeer luxueus en exclusiefPenthouse

mei schitterend uitzicht!

Vraagprijs: € 475.000,= k.k.

• De eet- en woonkamer is v.v. een fraaie

massief houten vloer;

• Luxe keuken met kookeiland en v.v. Gaggenau

inbouw/apparatuur;

• Schitterende "span" plafonds door gehele

penthouse en v.v. airconditioning;

• Badkamer is in rosé marmer uitgevoerd en is

v.v. een whirlpool;

• Penthouse in zeer goede staat,woonopp:ca.95 m 2
.

Koningstraat 21, Zandvoort vrijstaand en karakteristiek woonhuis met
zomerhuis!

• In idyllisch straatje gelegen woonhuis dat

gemoderniseerd dient te worden;

• Voortuin, achterom, 3 slaapkamers en een patio

met schuurtje;

• Gelegen in het gewilde Zandvoort centrum;

• Woonopp ca.85m 2

,
perceelopp.115 m 2

.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

BM. Van Alphenstraat 57-6,

Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Goed onderhouden hoekappartement

met 3 slaapkamers én parkeren op eigen

terrein!

• Gezellige woonkamer met toegang tot

het balkon;

• Keuken voorzien van diverse inbouw-

apparatuur en balkon;

• Op steenworp van het strand gelegen en

op loopafstand van het centrum;

• Lift aanwezig, woonopp. ca 108 m 2
incl.

balkons.

^ GREEVEN
.r dl

|

vbo| -ft MAKELAAR Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Een prima bijverdienste bij u in de buurt?

Vestiging Haarlem van Selekt Mail zoekt bezorgers voor diverse

postwijken in Haarlem (postcode 201 1, 2012, 2013 en 2014) en

Zandvoort (postcode 2041 en 2042)

Ais bezorger sorteert er bezorgt u geadresseerde post in uw eigen

woonwijk of in een postwijk bij u in de buurt. Wij bieden een prima

vergoeding en de mogelijkheid om uw tijd flexibel in te delen. Selekt

Mail hanteert twee bezorgingstijdvakken in de week. Als bezorger bent

u in het bezit van een fiets of een brommer. Bezorgen bij Selekt Mail is

de ideale bijbaan voor jong en oud.

Ook senioren nodigen wij van harte uit om te reageren.

Postbezorger worden bij Selekt Mail?

Ga dan voor informatie en inschrijving naar:

www.anderepostbeiorging.nl of bel 030-214 90 00

SELEKTMAIL„ NEDERLAND

L*£?£-is/7X7fr

Da's anderepost

m

Nu € 1.700,- voordeel

op elke Golf Optive.

Tijdelijk € 2.915,- voordeel
op elke Touran Optive.

Uw Volkswagen Dettbr

Auto Strijder Zandvoort
www .autcstriider. nl

Zandvoort Burg, v. Alphenstraal 102 - Te). 023 57 M 45 65
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Handbal

Handbalsters boeken opnieuw winst

De dames van ZSC hebben ook hun derde wedstrijd in de zaalhandbalcompetitie

gewonnen. In de Korver Sporthal werd het vierde team van het Haarlemse De Bun-

kert na een aantrekkelijke wedstrijd met 12-9 verslagen.

Het begin van het duel was aanvankelijk

helemaal voor De Blinkert. Ondanks goed

uitgevoerde snelle aanvallen zag ZSC geen

kans de keepsterte passeren. Het optre-

denvan de keepster inspireerde haarteam

zodanig dat ZSC al snel tegen een qua

veldverhouding onverdiende 0-2 achter-

stand aan keek. Na een kwartier opende

Laura Koning de score voor ZSC, waarna

Romena Daniels en opnieuw Koning de

achterstand binnen twee minuten ombo-

gen in een 3-2 voorsprong. Ma rtine Balken

Daniels brachten het verschiitien minuten

voor rust zelfs op drie punten (5-2).

In de slotfase van het eerste halfuur kwam

De Blinkertterug,medeomdatZSC kansen

misten of paal en lat op hun weg vonden.

Nadat het met nog vijf minuten te spelen

5-5 was geworden, leek Koning voor een

6-5 ruststand te hebben gezorgd, maar in

de laatste minuut bepaalde De Blinkert de

ruststand toch op 6-6.

Ook in het begin van de tweede helft kon

ZSC geen beslissende voorsprong nemen. Gevecht om de bal

Ondanks dat Daniels al snel voor 7-6 te-

kendewerd het enkele seconden latertoch

weer 7-7. Na deze gelijkmaker nam ZSC het

heft definitiefin ha nd.en.Tib boel, Daniels,

v.d. Drift en opnieuw Daniels tilden de

voorsprong tien minuten voor het einde

naar 11-7. In de laatste minuten kwam De

Blinkert nog terug tot 11-9, maar nadat

Daniels met een snelle break voori2-g had

gezorgd, was de strijd definitief beslist.

FUTSAL

Makkelijke overwinning

ZSC04 op ZOG
Vrijdagavond 17 november heeft ZSC'04 de futsalwedstrijd een-

voudig gewonnen van opponent ZOG. Bij vlagen waren de Zand-

voorters zeer goed.

Via aanvoerder Michel van

Marrum opende ZSC'o4de score.

Daarna kwamen defutsallersvan

Onze Gezellen langszij, waarna

keeper Sandervan derWal ander-

maal de Zandvoorters op voor-

sprong zette. Op nieuw wisten de

gasten de stand gelijkte trekken.

Toen Mitchell Post de 3-2 aante-

Autosport

kende kwam ZSC'04 langzaam

opgang. Noemenswaardige kan-

sen werden er achterin niet meer

weggegeven. Door onder meer

doelpunten van Jordi Joachim,

Mitchell Post en andermaal Van

Marrum en Van derWal kwamen

de Zandvoorters niet meer in pro-

blemen. De eindstand was 7-2.

Zandvoorter in Le Dakar 2007
Zandvoorter Raoul Jacobs en zijn broer Jean-Paul hebben zich

voor de tweede keer in successie ingeschreven voor de monster-

rit Le Dakar (vroeger Parijs - Dakar) 2007, die begin januari vanuit

Lissabon zal vertrekken. Donderdag presenteerden zij zich met

hun team bij restaurant Riche.
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Zandvoorter Raoul (links) en zijn broer gaan naar le Dakar

De'Jacobs brothers'deden de af- snel konden inlopen. Hun nieuwe

gelopen editie van Le Dakar voor 'fourwheel' is nu uitgerust met

het eerst mee en waren gelijk een zwaardere motor die veel

succesvol. Zij wonnen inde klasse 'koppel' (trekkracht) heeft maar

'privérijders Diesel' het klasse- daarnaast ook nog snel is.

ment! Deze prestatie smaakte

naar meeren met dubbele inzet Donderdag had het gemeente-

werd erdit jaar een groot aantal bestuur toestemming gegeven

sponsoren binnengehaald. Door om met de nieuwe auto op het

dit financiële succes hebben zij strand voor Riche een demon-

een betere wagen tot hun be- stratie te geven. Een aantal fans

schikking. De Landrovervan vorig mocht meerijden in de zoge-

jaar was snel in de zandduinen, naamde persauto van het team,

stukken waarop zij diverse te- omdat de officiële racewagen

genstanders zelfs wisten te pas- met een defecte koppeling niet

seren, maar op de vlakke stukken inzet baar was.

konden zij niet sneller dan 160

km/uur, waardoor diezelfde te- De Zandvoortse Courant zal van

genstanders (die met fabrieks- Le Dakar2007(6-2ijanuari)ver-

auto's snelheden haalden van slagdoenvandevorderingenvan

200 tot 220 km/uur!) dan weer Raoul en Jean-Paul Jacobs.

Voetbal

Mathé Crabbendam halve

eeuw penningmeester

Donderdag 22 november was het precies een halve

eeuw geleden dat Matthé Crabbendam benoemd

werd tot penningmeester van The Zandvoort Boys

(TZB). Twee jaar geleden is TZB opgegaan in de voet-

bal- en softbalfdeling van de Zandvoortse Sport Com-

binatie (ZSC).

Zijn werkzaamheden voor TZB

waren echter al eerder begon-

nen dan de ledenvergadering

in 1956. Crabbendam kwam via

zijn vader in contact met Frans

van Deursen, destijds uitgever

en drukker van het Zandvoorts

Nieuwsblad waarvoor zijn vader

actief was als redacteur. "Van

Deursen vroeg me of ik voor hem
rekeningen voor voetbalclub TZB

wilde schrijven, waarvan hij sinds

de oprichting penningmeester

was. Omdat ik daardoor zicht

kreeg op de financiële huishou-

ding van de club, werd ik in 1956

gevraagd om penningmeesterte

worden", schetst Crabbendam

hoe hij begon met de werkzaam-

heden die hij nu al een halve

eeuw doet.

Crabbendam was niet zoals velen

maar voor een korte tijd beschik-

baar. Hij bleekeen blijvertje, want

op 21 novembeng8i kreeg hij een

receptie aangeboden wegens

zijn 25-jarig penningmeester-

schap. Tijdens de receptie liet hij

nadrukkelijk weten nog wel een

paarjaarte willen doorgaan, op-

merkelijkvooreen bestuurderdie

zelf nooit aan de voetbalcompe-

titie heeft deelgenomen. Op be-

stuurlijk vlak bleek Crabbendam

de man die TZB in de loop der

jaren in de vaart hield. Zijn in-

zet droeg ertoe bij dat moeilijke

perioden werden doorstaan en

werden gevolgd door meer suc-

cesvollerjaren.

Crabbendam heeft menig be-

stuurder bij TZB zien komen en

gaan. Maar wie er ook ging of

kwam, hij was en bleef penning-

meester van TZB. Alsof het de

gewoonste zaak van de wereld

was! Tijdens de viering van zijn

40-jarig penningmeesterschap

werd de belangrijke positie die

Crabbendam innam bij TZB

nog eens extra duidelijk. Velen

maakten van de gelegenheid

gebruik deze altijd vriendelijke

bestuurder in het zonnetje te

zetten. Tijdens een jubileum-

receptie ontving hij in 1996 uit

handen van burgemeester Van

der Heijden het ridderschap in

de Orde van Oranje Nassau én

de Gouden Speld van zowel de

Matthé Crabbendam

KNVB als van de Nederlandse

Katholieke Sportfederatie.

Biljart

Driebandenspanning stijgt

Het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort is met nog twee

rondes te gaan duidelijk in een beslissend stadium terecht ge-

komen. Na de wedstrijden in Café de Kippetrap en Café de Lam-

strael is de spanning alleen maar toegenomen.

Michiel Ottho liep tegen eerste nederlaag op

Dirk van Dam (de Lamstrael),die

in de derde ronde in een direct

duel zijn gedeelde koppositie

verloor aan Michiel Ottho (de

Kippetrap), wist in zijn thuiscafé

de eerste plaats te heroveren.

Hij voert een zestal spelers aan

die allemaal nog goed in de race

liggen voor het kampioenschap.

Een flinke groep achtervolgers

Matthé Crabbendam, die ook

veertig jaar lang een bekend ge-

zicht was bij het 'oude' ABN-kan-

tooraan de Grote Krocht, kan als

voorbeeld gesteld worden voor

vele bestuurders. Zijn activiteiten

overigens bleven niet uitsluitend

beperkt tot de sport. Ook is hij al

bijna vijftien jaar penningmees-

ter van het Genootschap Oud

Zandvoort. Een bescheiden inwo-

ner die nog altijd veel betekent

voor de Zandvoortse gemeen-

schap.

Vorige week woensdag kreeg

Crabbendam alvast een voor-

proefje voor zijn grote afscheids-

receptie aan het einde van het

voetbalseizoen. In de 'oude TZB'

kantine aan de Kennemerweg

kreeg hij uit handen van een

vertegenwoordiger van de

Nederlandse Katholieke sportfe-

deratie (NKS) de Gouden Speld

overhandigd. Tevens waren er lo-

vende woorden en werden er en-

kele geschenken aangeboden.

kan trouwens nog steeds een

belangrijke rol spelen in de strijd

om de bovenste plaatsen.

De ranglijst voor de 'Cafétrofee'

wordt aangevoerd door Café

de Lamstrael. Op deze ranglijst

blijven Café Bluys en Café de

Kippetrap stuivertje wisselen

om de posities twee en drie.

Het hoogste partijgemiddelde

staat op naam van Kees Roos (de

Kippetrap) die op zijn thuisbiljart

zijn partij met een gemiddelde

van meer dan één kon beëindigen.

Komende vrijdag 1 december

wordt in Café Bluys de vijfde, op

een na laatste ronde gespeeld.

Een week later zullen in Café

Oomstee de beslissingen vallen.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 21

november en de verdere in week 47 door het college

genomen besluiten zijn 28 novembervastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 7 december 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 contactopnemen met de werkeenheid Bouwen,

tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 2 december haalt de ecocarvan Sita weer

Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-

10.00 uur.Vomario.io-n.oo uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

5 december

Op 5 december sluit de gemeentelijke organisatie om

15.00 uur in verband met de viering van Sinterklaas.

Herhaalde oproep - Wet maat

schappelijke ondersteuning -

Huishoudelijke hulp
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de

gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren

van de huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden.

Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen

en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-

nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een

chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?

Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit

heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op

deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-

tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.

Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds

huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente op-

nieuw op welke hulp de cliënt recht heeft. Vóórdat het

huidige indicatiebesluit afloopt, moet dan een nieuwe

indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.

Wat verandert er?

Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp geleverd

gaat worden door aanbieders die de gemeente heeft

geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft samen

metdeandere gemeenten in deze regio gekozen voor

zes aanbieders. Bij het maken van de selectie hebben

wij vooral goed gekeken naar de kwaliteit van het

personeel en de kwaliteitvan de huishoudelijke hulp.

Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal een

keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-

bieders. Deze aanbieders voldoen alle aan de door de

gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest voor een zo-

genoemd Persoon s Gebonden Budget (PGB).ln plaats

van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag

waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent

wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet

regelen. Voor meer informatie over het PGB kunt u

contact opnemen met het Achmea Zorgkantoor via

telefoonnummer 010-2446298.

Wat moet u op dit moment doen als u nu huishou-

delijke hulp krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu

huishoudelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Als u

deze brief heeft ontvangen dan dient u deze brief zo

spoedig moge lijk te rug te sturen. Als u deze brief niet

heeft ontvangen, belt u dan direct met 5740440, elke

werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt

ook een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl

Correctie Persoonsgebonden budget telefoonnum-

mer Zorgkantoor

Per abuis is vorige week een verkeerd telefoonnum-

mergegeven van het Zorgkantoor. Hetjuiste nummer

voor informatie over het persoonsgebonden budget

is: 010-2446298

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Emmaweg 1, plaatsen serre, ingekomen 20 novem-

ber 2006, 2006-200LV.

- Lorentzstraat 399 t/m 529, renovatie galerijflat,

ingekomen 21 november 2006, 2006-201 Rv.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 18a, wijzigen kozijnen, ingekomen

22 november 2006, 2006-202RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie be-

tekent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor

deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmings-

plan of bouwverordening kan worden verleend, kan

tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar

worden gemaakt. Een voornemen tot hetverlenen van

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publi-

catie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden

Gemeente Zandvoort

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Verleende vrijstellingen artikel J5 WRO
Burgemeester en wethouders maken bekend dat naar

aanleiding van het verzoek van woningbouwvereni-

ging EMM d.d. 19 juli 2006 binnenplanse vrijstel-

ling ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening is

verleend voor:

- het realiseren van 94 parkeerplaatsen op eigen

terrein zoals aangegeven op de bij dit besluit beho-

rende bouwtekeningen van het voorlopig ontwerp

behorende bij de ingekomen brief van woning-

bouwvereniging EMM d.d. 26 april 2006, ingekomen

12 mei 2006, nr. 2006/6300) en

- het realiseren van een hekwerk meteen hoogte van

1,20 meter in plaats van 1,00 meter zoals aangege-

ven op bij dit besluit behorende tekening kenmerk

RO/SK 18/05/06)

Bovengenoemde besluiten hebben betrekking op de

percelen aan de Flemingstraat 180, kadastraal bekend

gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 10531, sectie

B, nummer 10354. Tegen voornoemde besluiten zijn

gedurende de uniforme open ba re voorbereidingspro-

cedure geen zienswijzen ingebracht.

Voornoemde besluiten liggen met ingang van 1 de-

cember 2006 gedurende zes weken tijdens de ope-

ningstijden ter inzage bij de centrale balie in het raad-

huis (ingang Swalüestraat 2) te Zandvoort.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de

verzenddatum beroep instellen bij de Sector bestuurs-

recht van de rechtbank Haarlem, postbus 956, 2003

RZ HAARLEM.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belang-

hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten

dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor het indienen van een beroepschrift wordt een

griffierecht geheven. Het indienen van een beroep-

schrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechtervan

de rechtbank Haarlem. Een dergelijk verzoek dient

vergezeld te gaan van een beroepschrift.

Uitwerkingsplan De Duinroos ex. artikel 11 WRO,

Flemingstraat 180

Burgemeesteren wethouders maken bekend dat zij op

21 november 2006 op verzoek van woningbouwvereni-

gingEMMhet Uitwerkingsplan ex. artikel 11 lid 7 Wet

op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het bouw-

plan voor de Locatie De Duinroos aan de Flemingstraat

180 te Zandvoort hebben vastgesteld.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentepublicatie week 48

Het uitwerkingspan bestaat uiteen plankaart, toelich-

ting en voorschriften en is gebaseerd op artikel 9 van

bestemmingsplan Nieuw Noord. Het uitwerkingsplan

maakt het mogelijk om op de locatie maximaal 60

woningen, een kinderdagverblijf en een halfverdiepte

parkeergarage te realiseren.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met in-

gang van 1 december 2006 voor een ieder gedurende

zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de

centrale balie in het raadhuis (ingang Swalüestraat 2)

te Zandvoort.

Tegen voornoemd besluit zijn gedurende de uniforme

openbare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen

ingebracht.

Belangheb benden kunnen gedurende de termijn van

te rinzage ligging beroep instellen tegen voormeld be-

sluit van burgemeesteren wethouders tot uitwerking

van het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 11

lid 7 WRO. Beroep dient te worden ingesteld bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

postbus 20019 2500 EA's Gravenhage .Geen beroep

kan worden ingesteld door een belanghebbende aan

wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen

zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen

gedurende de termijn van de terinzageligging naast

het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek

om voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, waardoor de werking van het besluit wordt

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Zowel

voor het indienen van een beroepschrift als voor een

voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kapvergunning aangevraagd

- Kostverlorenstraatii2,i ceder.aanvraag ingekomen

op 23 november 2006, ivm afsterven door honing-

zwam.wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstij den. Be lang hebben den kun-

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het

college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 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 het geen vergunning betreft

is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift

metvermelding van"bezwaar"in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeesteren 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 956, 2003 RZ Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, ófvul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

isde werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Hockey

Opnieuw nederlaag

hockeydames
De dames van ZHC zijn er opnieuw niet in geslaagd om een wed-

strijd winnend af te ronden. Zondag was het Amsterdamse FIT

met 0-5 te sterk.

De eerste helft van de ongelijke

partij begonvoordegasten goed.

Al snel stonden onze plaastge-

noten met 0-2 achter. Niet dat

Zandvoort zo slecht speelde

maar het is tegen een elftal dat

gemiddeld een aantal jaren jon-

ger is nu eenmaal wat moeilijker

spelen. Met namede handelings-

snelheid bij Zandvoort was te

laag. Hierdoor konden de dames

van FIT de bal regelmatig op sim-

pele manieronderscheppen. Ook

stonden de spitsen op een eiland

omdat het middenveld niet goed

kon worden aangespeeld.

Na rust waren het weer de gas-

ten die regelmatig keepster

Marijev.d.Meulen op haarkunde

testten. Veelal lag zij een grotere

voorsprong in de weg maar ook

zij was niet bestand tegen de con-

stante druk van de dames uit de

hoofdstad. Uiteindelijk moest zij

nog eensdrie keerde wegnaarde

plank maken, 0-5.

Komende zondag spelen de da-

mesvan ZHC thuistegenMagnus.

De wedstrijd begint op 12.45 uur-

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

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfat etische volgorde)

Administratiekantoor Pluspunt

K.Willemse SelektMail

Asian Delights Take Five

Auto Strijder Valent RDB
Autobedrijf Zandvoort Van Vessem & Le Patichou

Bertram & Brood Willemse Elektrotechniek

Bloemsierkunst Zandvoort Optiek

Jef&HenkBluijs

Boudewijn's Visservice Sinterklaas actie:

Café Alex Beach and Horse

Café Oomstee Café Koper

Censeen van Lingen Café Neuf

Circus Zandvoort Ellen Creatief

CNG Groep Etos

Danzee HerenkapsalonTon Goossens

Dobey Zandvoort Jos Spierieus

Gemeente Zandvoort Kroon Mode
Greeven, Makelaardij o.g. Parfumerie Moerenburg

Holland Casino Toko Bintang

IJzerhandel Zantvoort Videoland

Kippetrap Wapen van Zandvoort

La Bonbonnière Toko Bintang

Nova College Videoland

Pedicure Weldaad Wapen van Zandvoort

&
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ZANDVOORTSELAAN 343 ZANDVOORT
1 Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa

met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

• Royale living van ca. 60 m 2
, 5 slaapkamers, 2 luxe bad-

kamers en een moderne woonkeuken met kookeiland

1 Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!

Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen

• Woonopp. ca. 215 m 2
, Perceelopp. 421 m 2

Vraagprijs: € 679.000,-

VAN CALENSTRAAT 102 ZANDVOORT

• Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond

gelegen met riant dakterras van ca. 50 m 2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand

• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer

• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein

• Geheel v.v. dubbele beglazing

• Woonoppervlakte ca. 60 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

BURC. ENCELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerde royale woning

op nog geen 50 meter van het strand gelegen

• De 1 en 2' verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur,

alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

• 6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.

• Een woning om zo te betrekken!

•Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 449.000,-

STATIONSPLEIN 17/14 ZANDVOORT

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3 8 verdieping gelegen

• Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,

2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein

• Geheel uitgevoerd met stucwerk

• Nabij het strand en centrum gelegen

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 189.000,-

WITTEVELD 59 ZANDVOORT

• In kindvriendelijke omgeving, nabij uitvalswegen en

strand gelegen ruime tussenwoning met erker

• Moderne keuken v.v. Siemens apparatuur, 4 slaapkamers

'Achtertuin met houten schuur en achterom

• Parkeren op eigen terrein

• In 2005 gehele buitenzijde geschilderd

'Woonoppervlakte ca. 120 m 2

Vraagprijs: € 375.000,-

SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette

•Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats

• Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,

moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

• Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen

• Modern en strak afgewerkt

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 279.000,-
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Een prachtig Sinterklaasfeest voor jongeren Zorg aan Zee

Voor het derde jaar in successie

heeft Boro Kezija, eigenaar van

restaurant De Puur in de Zee-

straat, de jongvolwassenen van

Zorg aan Zee uitgenodigd voor

een Sinterklaasfeest in zijn res-

taurant. Kezija is daarmee be-

gonnen in 2004 toen de bouw

van het nieuwe huis voor Zorg

aan Zee in de Poststraat plotse-

ling niet doorging.

Toentertijd was het Kezija een

doorn in het oog dat het ap-

partementencomplex voor

Zorg aan Zee een bouwstop

kreeg opgelegd, omdat er di-

verse belangengroeperingen

en projectontwikkelaars het

niet eens waren over allerlei

zaken. Als pleisteropde wonde
besloot de restauranthouder

om een sinterklaasfeest met

daaraan gekoppeld een diner

aan te bieden aan de jong-

volwassenen, de begeleiders

en familie van Zorg aan Zee.

Afgelopen maandag was de

derde editie en Kezija wil deze

traditie in ere houden, ook als

straks het gebouw er staat!

De Mannetjes

Sint weer
vertrokken

'Gelukkig is hij met de boot,

want met de auto kom je

Zandvoort bijna niet uit'

V. J

Sinterklaas bracht een bezoekje aan de toekomstige bewoners van Zorg aan Zee en

hun ouders, tijdens een diner dat hen werd aangeboden door restaurant De Puur.

Beroepsprocedure

ingetrokken

Daar is overigens op dit mo-

ment eindelijk het een en an-

der over te zeggen. Het bestuur

van Zorg aan Zee kreeg een

uitnodiging van ondernemer

Theo van der Laan. Deze had

een beroepsprocedure aange-

spannen tegen de bouwvan
Zorg aan Zee. Niet vanwege de

toekomstige bewoners maar
omdat hij het met de proce-

dure die door de gemeente ge-

volgd werd, niet eens was. Van

der Laan heeft zijn beroeps-

procedure op 14 november, na

het gesprek met het bestuur

van Zorg aan Zee, ingetrokken.

Hierdoor staat niets de bouw
meer in de weg.

Strijd ten einde

Het gebouw met de naam 'De

8-sprong' wordt gebouwd op

de locatie waar voorheen het

mortuarium van 'Onderling

Hulpbetoon' stond, Poststraat

7. Dat pand werd in juli 2005

al gesloopt, met de intentie

om met de nieuwbouw van

Zorg aan Zee te kunnen be-

ginnen. De bouw zal nu defini-

tief in maart 2007aanvangen

met het slaan van de eerste

paal. Naar verwachting zal

het bouwproces circa negen

maanden in beslag nemen
zodat de eerste bewoners vol-

gend jaar rond deze tijd hun

nieuwe woningen kunnen

intrekken. Daarmee zal dan

een strijd van vele jaren ein-

delijkten einde zijn, een strijd

die veel mensen niet hebben

gewild!
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Geldig t/m zondag 10 december

• 4Appelbeignets€3,95

• Kerststol met

100% amandelspijs € 4,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

ALLE
ZONNEBRILLEN
25 % korting

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

t É
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Al in juli 2005 dachten de jongeren van Zorg aan Zee met de bouw van

'De 8-sprong' te kunnen beginnen.

criG GROEPNL
F1VAKCIAI. SIHVICKi

12 december
gemeenteraadsvergadering

.

De agenda vindt u in deze krant in de
officiële gemeentepublicatie.

Gemeente Zandvoort

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu
huishoudelijke hulp krijgen, een brief gestuurd.

Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze

brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440,

elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur.

U kunt ook een e-mail sturen naar

loket@zandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

Op zijn verjaardag is zacht en kalm ingeslapen

onze vader, schoonvader opa en overgrootopa

Hendrikus Timmers
- Henk -

weduwnaar van C. Timmers - Kol

* Heemstede, 30 november 1919 f Haarlem, 30 november 2006

Wij bedanken de medewerkers van Zorgcentrum

De Houttuinen, afdeling Cederhout voor de

liefdevolle verzorging.

HJ. Timmers

M.C.B. Timmers-Lingg

Mariska en Richard

Felipe, Rafael

Alex en Jolanda

Carina en Lisette

J.G. Timmers

C. Timmers-Hoogendoorn

Correspondentieadres:

De heer HJ. Timmers

Zaanenlaan 136

2024 ZD Haarlem

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden

op 5 december in het crematorium Westerveld te

Driebuis.

>-

Collecte van
Amnesty International

'Geef om vrijheid'

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International

houdt van 11 februari tot en met 17 februari 2007

voor de vijfde keer een landelijke collecte. Met de

slogan 'Geef om vrijheid' wil Amnesty duidelijk

maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfspre-

kend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van

mensen te waarborgen.

Amnesty zet zich in

voor de vrijlating van

gewetensgevangenen,

eerlijke processen voor

alle politieke gevange-

nen, afschaffing van de

doodstraf en beëindi-

ging van martelingen,

politieke moorden en

'verdwijningen'. Ook vrij

zijn van discriminatie is

een mensenrecht waar

Amnesty voor strijdt.

Omdat Amnesty Inter-

national een onafhan-

kelijke en onpartijdige

organisatie is ontvangt

de organisatie geen

geld van de overheid.

Met bijdragen van leden

en door giften, zoals tij-

dens de collecte, wordt

het werk van Amnesty
blijvend mogelijk ge-

maakt.

De Nederlandse sectie

van Amnesty besteedt

de komende twee jaar

uitgebreid aandacht

aan mensenrechten-

schendingen als gevolg

van discriminatie. Indien

u ook wilt collecteren in

Zandvoort of Bentveld

kunt u zich aanmelden

bij Henk Kamm inga, tel.

5720272 of e-mail henk-

kamminga@zonnet.nl

Burgerlijke stand

25 NOVEMBER - 1 DECEMBER 2006

Geboren:

Kiia Aila Maria, dochter van: Vink, Peter Ju ha ni en:

Van Bommel, Judith Marije.

Ondertrouwd:
Verbrugge, Ferry en: van der Horst, Nico Ie Marije.

Gehuwd:
Schenkeveld, Anthonius Nicolaas Johannes en:

Borst, Elisa.

Heinen, Petrus Maria Joseph Hubertus en:

Koper, Karin.

Overleden:

van Rossum, Adrianus, oud 95 jaar.

Kerkdiensten

ZONDAG 10 DECEMBER

|A IIIII

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. J. Smit uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,

Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Colofon * Zandvoortse
CülHANT

\/erschijnt iedere donde rdagen wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd n heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:
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Tel & Fax 023 - 5732 752 Email:joop@
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Openingstijden kantoor:

Vormgeving:

IR Design Zandvoort

Maandag en dinsdag www.irdesignzandvoort.nl

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraa k. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Cast ricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434297 83

Email: letty@

zandvoortsecourant.nl

Verspreiding:

Verspreid Net B.V,

Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties@ tussen 14.00 - 18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 - 5716 105 of

Bladmanager:

Gillis Kok

Tel. 06 -460460 26

06 - 121 361 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
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Waterstanden
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Do 7

Vr 8

Za 9

Zo 10

Ma 11

Di 12

Wo 13

Do 14

Hoog Laac Hoog Laac Hoog
water water water water water

00.50 04.52 12.38 16.59

01.40 05.32 13.35 17.45

02.20 06.19 14.19 18.34

02.59 06.58 14.59 19.20

03.28 07.49 15.34 20.20

04.14 08.39 16.09 20.58

05.04 09.29 16.49 22.08

05.59 10.29 18.10 23.29

Boudewijn's Visservice
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Zandvoortse toneelvereniging

"Wim Hildering"

speelt Vrijdag 15 en zaterdag 16 december

de klucht

"Pension Schier"

Theater de Krocht, Grote Krocht 41

Aanvang 20.15 uur

Kaarten te koop a € 7.- bij Bruna

Balkenende, Grote Krocht Zandvoort

r Wij willen graag dat heel Zandvoort

en Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede,

betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de
krantenbezorger
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden

of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar

info@verspreidnet.nl
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Zandvoortpromotie in Duitsland

Klaas Koper en Marja van der Meer zijn het afgelopen weekend

op uitnodiging van de VVV Zuid Kennemerland naar de inter-

nationale Reisemesse in Keulen geweest. De regio Zandvoort

was daar met een stand vertegenwoordigd en Koper en Van

der meer hebben daar, gekleed in Zandvoortse klederdracht,

promotie mogen maken voor onze badplaats.

De Reisemesse is een druk

bezochte reisbeurs met
standhouders van over de

hele wereld. Volgens Koper

had de Zandvoortse stand

niet te klagen over aandacht

van het publiek, met name
op de zaterdag toen de twee

Zandvoorters in klederdracht

verschenen en Koper met
zijn bekende stem en 'klink'

de mensen naar de stand

lokte. Koper: "We kunnen ge-

rust stellen dat de VVV Zuid

Kennemerland onze badplaats

op een originele manier onder

de aandacht van de duizenden

bezoekers heeft gebracht."

Brand in restaurant Kerkstraat

Vorige week vrijdag, rond half

vijf 's middags, is er brand

uitgebroken in het Italiaanse

restaurant Cesario in de

Kerkstraat in Zandvoort.

Ter plaatse bestempelde de

brandweer de situatie direct

als een 'middelbrand', waar-

door meerdere voertuigen

Cartoon

Foto: Chris Schotanus

werden ingezet.

Vermoedelijk is de brand

ontstaan in de schoorsteen

van het restaurant. Bij de

brand raakte voor zover

bekend niemand gewond,

het restaurant echter heeft

aanzienlijke schade opgelo-

pen.

Hans van Pelt
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Een drukke verjaardag
Column

Sinterklaas heeft op zijn ver-

jaardag, afgelopen dinsdag,

aan veel Zandvoortse scholen

een bezoekje gebracht. Overal

werden Sint en zijn Pieten

Foto: Patricia Ramaer

even hartelijk ontvangen door

de kinderen. Inmiddels is de

Goedheiligman alweerterug

in zijn woonplaats in Spanje

voor een welverdiende rust.

Fred Henrion Verpoorten wordt

in raadsvergadering beëdigd

Bij aanvang van de raadsvergadering van 12 december aan-

staande, wordt Michael van Praag in de VVD fractie vervangen

door Fred Henrion Verpoorten die dan beëdigd zal worden.

Henrion Verpoorten zal Van Praag niet in de commissie raads-

zaken opvolgen. Die taak zal Hans Drommel op zich nemen.

Ook is er in de Rekenkamer

weer een vervanging. De on-

langs ontstane vacature zal

door de heer J. slot, tot dan

plaatsvervangend lid, wor-

den ingevuld. De heer A.J.

Breeuwsma zal tegelijkertijd

tot plaatsvervangend lid wor-

den beëdigd.

Verder staan een aantal hei-

kele zaken op de agenda. De

Huisvestingsverordening

2007 zal door de raad goedge-

keurd moeten worden. Deze

verordening maakte tijdens

de behandeling in de com-

missie nogal wat emoties los

bij de commissieleden. Ook
de verdeling van het fractie-

ondersteunende budget dat

de raad zichzelf had toebe-

dacht (€10.000), zal ter tafel

komen. Het Programma van

Eisen voor de brede school

in het Louis Davids Carré zal

eveneens doorde raad gefiat-

teerd moeten worden.

De vergadering begint

om 20.00 uur en wordt in

de raadszaal gehouden.
Ingang via de trap aan het

Raadhuisplein.

Buitenschoolse opvang De Boomhut

PLU S P U fit Vaste, flexibele en vakantieopvang

0t voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 -
1 8.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor Informatie:

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. Stichting

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180
• Spelen met andere kinderen 204 1 VP Zandvoort
• Huiselijke sfeer

Tel: 023 57171 13
• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl
• Creatieve activiteiten www.pluspuntzandvoort.nl

Volgens mij...

is pakjesavond toch wel één

van de gezelligste Hollandse

folklorefeesten. Vooral met

kleine kinderen is het genie-

ten. Ze kunnen nog zo spon-

taan en onbevangen reageren.

Hoewel? Mijn oudste klein-

dochter Steffie is in de'wel of

niet' fase beland. Ze twijfelt

sterk aan Sinterklaas. "Dit is

niet de echte Sinterklaas, hè

oma? Enne... dit lijkt wel een

beetje op jouw handschrift

opa." Kijk, dat zijn de eerste

twijfels van een zevenjarige.

Volgend jaar is er een ongelo-

vige bij. Jammer.

Het gevoel van 'wel of niet

geloven' overkwam mij, net

zoals Steffie, een week voor

de verjaardag van de Goed

Heiligman. Ik zat tijdens de

commissievergadering op de

schaars bevolkte tribune in de

raadszaal. De 'vol verwachting

klopt ons hart' pakjesavond

ging over de belastingvoor-

stellen 2007. Sinterklaas

Toonen had een zak vol goe-

de gaven in de aanbieding.

Namelijk een derde rolem-

mervoor't oud papier! Gratis

en voor niks. Deophaalkosten

zijn onbekend. Welke regel-

piet heeft dit bedacht? Ook

de parkeervergunning voor

alle eigenaren van de strand-

huisjes is een leuke surprise.

Deze wordt in 2007 met €80
verhoogd. De beweegredenen

zijn duister en er is niemand

van de verenigingen op de

tribune aanwezig om protest

aan te tekenen. Ik vraag me af

of klungelpiet een toepasselijk

gedichtje naar de gelukkigen

heeft gestuurd.

Maar mijn geloof in een goe-

de en vooral sociale Sint was

voorgoed verdwenen toen ik

hoorde dat de gehandicap-

tenparkeerkaart in twee jaar

tijd met €90,50 wordt ver-

hoogd. De reden? Haarlem

en Bloemendaal brengen een

hoger bedrag voor deze kaart

in rekening! Prima, maar

wanneer we toch aan het

vergelijken zijn dan ben je als

gehandicapte goedkoper uit

in Heemstede en Amsterdam.

Daar is de kaart doodgewoon

gratis. Dank je Sinterklaasje!

<HeCXerforum
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Week49^2006
December

8 Driebandentoernooi. Finale van de

plaatselijke Horeca-driebandentoernooi,

café Oomstee. Aanvang 20.00 uur.

10 Jazz in Zandvoort, Madeline Bell te

gast bijTrio Johan Clement, De Korcht.

Aanvang 14.30 uur. Toegang €15.

10 Winter in Holland's duin,

Wandeling door de Amsterdamse

Waterleidingduinen. Vertrek: 13.00 uur,

bij ingang de Oase. Duur: 1,5 uur.

Aanmelden vooraf is niet nodig.

Info: Evert van het Schip: 0252-414866.

15-16 Klucht: 'Pension Schier'. Uitvoering

toneelvereniging Wim Hildering,

De Krocht. Aanvang 20.15 uur- Kaarten

a €7 te koop bij Bruna Balkenende.

17 Kerkplein concert: Kerstconcert

met samenzang Protestantse kerk,

aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk

(na afloop collecte voor de restauratie

van het unieke Knipscheer kerkorgel).

Zandvoorts Mannenkoor

o.l.v.Wim de Vries.

18 'Luisteren in je leunstoel'. Verhalen

en gedichten voor volwassenen,

voorgelezen in Kerstsfeer.

Aanvang 14.30 uur.

22 Winterse Top 50. De 50 populairste

Kerst hits aller tijden, gekozen

door luisteraars uit heel Nederland.

Te beluisteren van 13.00-17.00 uur

op ZFM, 106.9 (kabel 104.5)

26 Kerstwandeling door de duinen (twee-

de Kerstdag). Winterse wandeling door

de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Vertrek: 13.00 uur, bij ingang de Oase.

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet

nodig. Info: Evert van het Schip: 0252-414866.

Succesvolle

eerste

collecte

r

j

In de week van 13 no-

vember tot en met
18 november is er

in Zandvoort ge-

collecteerd voor de

Nederlandse Stichting

voor het Gehandicapte

Kind (NSGK). In totaal

is er 1.128 Euro opge-

haald. Alle collectan-

ten, de participerende

Zandvoortse winkeliers

en gulle gevers worden

hartelijk bedankt voor

hun bijdrage! Dit jaar

werd de collecte voor

het eerst in Zandvoort

gehouden. Wilt u vol-

gend jaar ook mee-
doen aan de collecte?

Dan bent u van harte

welkom in het collecte-

team. Neemt u con-

tact op met Maurice

Bracco Gartner, tel.023-

5245869 (na 17.00 uur)

fcSJwft- .T&h/ ^dafr

Studio Total Care opent

zaterdag 9 december

haar deuren

U bent bij ons verzekerd van kwaliteit tegen een vriendelijke prijs.

Bij Studio Total Care wordt u altijd geknipt volgens de laatste mode.

Heerlijk relaxen tijdens een hoofdhuid massage of lekker uw handen

laten verwennen d.m.v. een mini manicure, paraffine behandeling en

velen andere verwennerijen.

U wordt bij ons verzorgd tot in de puntjes!

Voor een complete gezichts- en lichaamsbehandeling, massage ofwork-

shop kunt u terecht bij Skin Essentials.

Skin Essentials, voorheen gevestigd aan de Burg. Engelbertsstraat

zal nu haar diensten gaan aanbieden in Studio Total Care.

Wij heten u van harte welkom en hopen u snel te mogen begroeten.

k

Feikje Bol & Laura Bluijs

Studio Total Care

Potgieterstraat 24) voorheen bakkerij Paap)

2041 PC Zandvoort

Tel: 023-5719633

Skin Essentials

Potgieterstraat 24

2041 PC Zandvoort

Tel: 023-5712440

Nieuw Unicum organiseert Kerst-lnn

Woensdag 13 december organisert Nieuw Unicum

een uitgebreide kerst-inn. In dit woon- en voorzie-

ningencentrum voor mensen met een lichamelijke

handicap in Zandvoort wordt de kerstsfeer binnen-

gehaald door de verkoop van zelfgemaakte en an-

dere kerstproducten.

Vanwege het succes nenplaats van Nieuw
van vorige jaren, zal Unicum, een kerst-inn

ook dit jaar weer op de gehouden worden. Van

Brinck, de centrale bin- 10.30 uur tot 16.00 uur

kan er uitgebreid ge-

wandeld worden langs

kramen vol zelfgemaak-

te en andere kerstpro-

ducten. De bewoners

hebben kerstkaarten,

kerstkransen en kerst-

cadeau's gemaakt. In

het Stiltecentrum is

een expositie met uit-

leg over kerstikonen

en verkoop van ikonen.

Kerstmelodieën, mistle-

toe en zelf gebakken lek-

kernijen daarbij brengen

de kerststemming hele-

maal in huis. Helemaal

toepasselijk bij de win-

terse Kerstsfeer kan er

erwtensoep, glühwein

of een ander drankje

genuttigd worden. Dit

jaar wordt er weer een

Anton Pieck schilderij

geschilderd en is er een

Anton Pieck parade.

<P. van 3Liee\\

Nu alle dagen geopend!
Wij hebben weer:

Kerstbomen * Kerstgroen * Kerststukken

en materiaal voor het zelf maken van kerststukken

va n 5to Ibürq wc g I Tol . 5 7 170 93

WINTERSPORT IN CERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is

sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door

de vele apres ski mogelijkheden.

Hotel Platzer, een gezellig familiehotel ligt midden in het centrum van Gerlos

met de skibus halte voor de deur. Skiën tot aan de deur!

SPECIALE AANBIEDING: van 6 tot 27 januari 2007 en vanaf 17 maart 2007

7 dagen hotel inclusief ontbijt en een 4 gangen keuze menu
+ een 6 daagse skipas voor de gehele Zillertal Arena,

€ 616,80 p.p. op basis van een 2 pers.kamer

ZandvoortPashouders : bij uw eerste diner een fles wijn.

Boekingen: info@hotelplatzer.at tel 0043 52845204 fax 00435284520444

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:

Genomineerden Uitgelicht
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Deze week stelen wij weer een aantal genomineerden aan u

voor. Allereerst twee dames die vorig jaar ook al waren ge-

nomineerd. Dat was een aangename verrassing voor ze, net

als dat ze dit jaar wéér op de lijst staan. Ankie Miezenbeek

en Martine Joustra zetten zich al tien jaar vrijwillig in voor de

Stichting Zandvoortse 4daagse. Vervolgens de 38-jarige Zand-

voortse ondernemer Arlan Berg. Hij is genomineerd omdat hij

in 2006 zijn handen flink uit de mouwen heeft gestoken voor

ons dorp.

Martine Joustra & Ankie Miezenbeek

Martine en Ankie zijn genomi-

neerd vanwege hun enthousi-

aste inzet voor de zwem-, fiets-

en wandelvierdaagse. Tien jaar

geleden ontstond het idee.

"Twee moeders die vonden dat

er meerte doen zou moeten zijn

voorkinderen in Zandvoort", legt

Martine uit. Ankie vult aan:"Op

veel plaatsen in Nederland be-

-•—•
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Arlan Berg

Arlan heeft sinds 2000 zijn

eigen viskar van Kroon Vis:

"Elke ondernemer moppert

dat het zo stil is in Zandvoort,

maar bijna niemand doet daar

wat aan. Ik vond dat er ook

wat moest gebeuren." Na het

zien van een artikel over een

zeepkistenrace, vond Arlan

dat zoiets ook in Zandvoort

moest komen, dus hij ging

aan de slag. En met succes,

want het was razend druk

tijdens de zeepkistenrace op

Koninginnedag. Ook aan in-

schrijvingen geen gebrek, het

waren er maarliefst 63.

Met de zeepkistenrace wilde

Arlan niet persé een oude tradi-

tie terughalen naarZandvoort,

maar dat was wel de bedoe-

ling met de wielerronde en so-

lexrace. Dat evenement heeft

hij ook in 2006 kunnen realise-

ren. "Ik heb het natuurlijk niet

alleen gedaan. Ik ben alleen de

aanstichter geweest. Je bent

stonden dit soort evenementen

al, maar in Zandvoort nog niet.

Toen hebben we voor het eerst

de zwemvierdaagse georgani-

seerd." Dat was dus tien jaar

geleden (dit jaarjubileum!), een

jaar later kwam de wandelvier-

daagse erbij en vijf jaar geleden

ook nogdefietsvierdaagse(nog

een jubileum!). "Er gaat ontzet-

tend veel tijd zitten in het orga-

niseren, maar we hebben een

enorm grote groep vrijwilligers

om ons heen, waarvoor wij het

aanspreekpuntzijn",vertellen de

da mes. Ook hun eigen kinderen

assisteren bij elk evenement. De

Stichting Zandvoortse 4daagse

wordt goed gesponsord doorde

Zandvoortse middenstanders.

Er komt zo veel meer bij kijken,

vergunningen aanvragen, een

cursus voor verkeersregelaars,

etc. "Je moetje bedenken dat

ertijdens de wandelvierdaagse

ongeveer 1000 man op pad is,

die allemaal veilig over straat

moeten kunnen lopen. En het

is zo leuk om de gezichten van

de kinderen te zien wanneer

ze hun medaille mogen halen,

daar doen we het voor", bekent

Ankie.

Op de vraag wie ze zelf zouden

verkiezen als Zandvoorter van

het Jaar, geven de dames allebei

dezelfde twee namen. Marjon

Schouten, omdat ze zo jong en

zo actief is als vrijwilligster, ze

is bij elk evenement van Ankie

en Martine weer aanwezig als

EHBO. Ten tweede noemen
ze Hilly Jansen, vooral omdat

ze de muur op het Burg. van

Fenemaplein met al die dolfij-

nen heeft gemaakt.

fc5333^\yv*

altijd afhankelijk van mensen

die je helpen en van sponsors.

Ik heb geluk met mijn vrien-

din; zij houdt alles voor me bij

op de computer, zoals contact

onderhouden met de spon-

sors." Arlan is zo enthousiast

dat in 2007 de zeepkistenrace

(30 april) en de wielerronde

(22 juli) weer worden gehou-

den. En eventueel nog een

nieuw evenement, genaamd
'Het Lekkerste Weekend van

Zandvoort', een soort eetfes-

tijn. "Zandvoort moet weer

positief op de kaart gezet wor-

den", vindt Arlan Berg.

Wie zou volge ns hem
Zandvoorter van hetJaar moe-

ten worden? "Voor deze titel

moetje iets betekenen voor

Zandvoort, buiten je werk om.

Maar, ondanks dat het zijn

werk is, vind ikdat Hans Ernst

veel heeft betekend voor ons

dorp dit jaar. Daarnaast ga ik

voor Klaas Koper, omdat hij

Zandvoort op een heel bijzon-

dere manier promoot."

Weekend
weerbericht

t>v<i

Zandvoort
en omgeving

Onstuimig en nat
De weerkundige winter mag officieel pas enkele dagen

oud zijn, maar het onvervalste herfstweer is nog niet van

de lucht op Zandvoort en omgeving.

Deze hele week zal ook ver-

der gekenmerkt worden
door een uitermate onbe-

stendig weertype met pe-

riodiek regen en veel wind.

Sinterklaas had het niet

makke lijk dinsdag op de dik-

wijls gladde en erg tochtige

daken. Wel werd het weer

bijzonder zacht buiten, met

een nieuwe portie subtro-

penlucht in de uitverkoop

waarin het bijna 14.5 gra-

den werd op het circuit en

er pardoes met de absolute

temperatuurrecords voor

decemberwerd geflirt.

Zo'n sterke onbestendig-

heid betekent ook dat er

regelmatig een heel aardig

intermezzo tussen kan zit-

ten met felle zonnige pe-

rioden en een nagenoeg
droog dagdeel in het Noord-

Hollandse. Heel veel dyna-

miek in de atmosfeer dus,

hetgeen een krachtige wes-

telijke stroming verraadt, die

ook hogerop goed doortim-

merd is en op ca. 5 kilometer

hoogte windsnelheden tot

250 km/u toelaat.

Juist de woensdag had zo'n

iets beter 'tussenweermo-

ment' waarop de buienac-

tiviteit iets minder was, de

wind zich wat meer koest

hield en we de zon wat

Do. Vr.

Weer

Temperatuur

Max 9-10

Min 7

Neerslag 95%

Wind zzw. 5-

vaker op bezoek hadden.

De actuele temperaturen

halen die piekwaarden van

dinsdag niet meer voor-

lopig en we moeten het

doen met een graad of 10

vanaf nu. Donderdag wor-

den we weer deels natge-

regend door de volgende

waterdrager bij een graad

of 9 en andermaal een erg

wild windbeeld en eigenlijk

verandert er hoegenaamd
niets daarna.

Uit 'het veld' komen er al

reacties binnen van men-
sen die denken dat we de

winter over gaan slaan en

dat december vorstvrij ver-

loopt, hetgeen een unicum

zou zijn. Mocht december

inderdaad op deze voet

doorgaan wordt de maand
ca. 4 graden te zacht en ook

dat zou een novum zijn in

de weerhistorie.

Winterweer lijkt dus verder

weg dan ooit! Toch is het

onverantwoord om nu al te

zeggen dat het met Kerst

14 graden wordt. Volgende

week meer over de -tamelijk

kleine- kansen op eventueel

kouder weer in de tweede
maandhelft.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

10 9 8-9

7 7 6

80% 40% 40%

:w. 4-6 wzw. 4-5 zw. 4-5

a
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Hé
Volgende week

de Zandvoortse Courant

Een zeer uitgebreid

Kerstmenu

samengesteld door onze )W£
'smadkredactie'

Daarnaast heeft onze vinoloog

een heerlijk, bijpassend

wijnarrangement

r

samengesteld
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€16,75

Wij heten u
van harte welkom
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Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 7 7 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)
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Snackbar Het Plein

Wiiter*aKtiëWifiteraktie Wintera

Puntzak zellgemaaklE frites mat maya

vodp maar 1.50 euro

Dinsdagen donderden] qcslotcr

Kc-kptcin P23-5732E25

C-af# MfïlSl
"

Café Oomstee

16 december...

Het
eerste jaar
Oomstee!

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

c

tKippct/tap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE

. ffllüAVF _

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

)e actie van het jaar

Gratis
geld:
^^P At zijn genomineerd voor 'Bakkerij van het

jaar'! Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt j

gratis 5 'Nominaatjes' ophalen in de winkel.

En met die Nominaatjes kunt u echt betalen

Eigenlijk geven we dus geld weg....

We noemen het niet voor niets 'de actie

van het jaar'

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.n

Politiek

Andor Sandbergen via ZFM
naar bijzonder commissielid

Andor Sandbergen (32) is als

presentator van Goedemor-

gen Zandvoort, het zater-

dagochtend live actualitei-

ten programma van locale

omroep ZFM, in de politiek

geïnteresseerd geraakt. De

politiek begon bij hem te

kriebelen. Toen een buurman

van zijn ouders een paar jaar

geleden vroeg of hij in de

schaduwfractie van het CDA

zitting zou willen nemen,

heeft hij nog wel een poosje

nagedacht maar na enig aan-

dringen stemde hij toch in.

Op de vraag waarom hij voor

de christendemocraten koos

kan hij simpel en snel ant-

woorden:"^ kom niet echt

uit een CDA-nest maar ben

wel gereformeerd opgevoed.

Ik ben het eens met de ideo-

logie en de opvattingen van

het CDA, dat is de grootste

reden dat ik hiervoor heb ge-

kozen. Ik kan mij daar vol ledig

in vinden."

Sandbergen heeft in de

aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van

maart jongsleden, samen
het CDA-programma over

jongeren geschreven. Ook
heeft hij, voortbordurend op

de Sportnota 2004-2010 die

onder verantwoordingvan de

toenmalige CDA-wethouder

Hans Hogendoorn het le-

Andor Sandbergen

venslicht had gezien, nieuw

CDA-beleid op papier gezet.

Als voorbeeld noemt hij een

plaats voor een indoor-ten-

nisgelegenheid.

Sandbergen is lid van de com-

missies Planning & Control

en Projecten & Thema's. "Ik

ben HBO afgestudeerd be-

drijfseconoom en ben dus ge-

ïnteresseerd in cijfertjes, van-

daar P&C. Via P&T wil ik me
gaan voorbereiden voor een

raadlidmaatschap in 2010.

Ik heb namelijk gemerkt dat

ik bij de eerste vergaderin-

gen een beetje zenuwachtig

en schuchter was. Ik heb nu

mooi de tijd om te leren om
later met redelijke ervaring in

de raad te kunnen komen."

Omdat het interview vlak

voor de Tweed e kamerverkie-

zingen plaatshad, gaf hij als

voorspelling toch een hoog

aantal CDA-zetels. Hij heeft

gelijk gekregen.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Dienstregelingen

Komende zondag gaan

de nieuwe dienstregelin-

gen in werking van NS en

Connexxion.Metde invoering

van de nieuwe treindienst-

regeling is de rechtstreekse

verbinding tussen station

Zandvoort en Amsterdam CS

na vele jaren weer hersteld.

De 'rechtstreekse' stoptrein-

verbinding met Den Haag

CS maakt plaats voor een

Intercity naar de hoofdstad.

Omdat het feit van de her-

stelde rail-verbinding met

Mokum te vieren, zullen

waarnemend burgemeester

Maij en wethouder Bierman

vanuit hun woonplaats

Amsterdam een feestelijke

treinreis maken van CS naar

Zandvoort. Ze zullen daarbij

worden vergezeld door de

Amsterdamse wethouder

Herrema en NS-regiodirec-

teur H. Gelissen.

Het feest begint al om
10.30 uur op CS waar een

Zandvoortse Swingband
en dorpsomroeper Klaas

Koper het publiek zullen

attenderen op de herstelde

rechtstreekse treinverbin-

ding met Zandvoort. De

feesttrein vertrekt om 11.15

uur uit Amsterdam en arri-

veert om 11.42 uur op station

Zandvoort. Het gezelschap

zal met muziek verwelkomd

worden. Waarnemend bur-

gemeester Maij en NS-regi-

odirecteur Gelissen zullen

een speech houden. Met
de trein van 12.18 uur zal

het gezelschap weer rich-

ting Amsterdam vertrekken.

Publiek is bij de korte cere-

monievan harte welkom.

Bus

Bewoners van het

Stationsplein en omgeving

zijn teleurgesteld omdat de

door velen gewenste ver-

binding tussen het plein

en Zandvoort Noord in de

nieuwe dienstregeling niet

hersteld is. Wel staat vast dat

in de zomermaanden lijn 84

in juli en augustus weer de

verbindingzal verzorgen met

het Bloemendaalse strand.

Jammer dat er ook voor de

wintermaanden geen moge-

lijkheden zijn gevonden. Vele

ouderen zowel uit het dorp

als uit Noord zouden er mee
geholpen zijn. Misschien dat

het college zich nog eens sterk

kan maken om ook deze ver-

bindingweer in ere te herstel-

len?

Lift

Als de verbindingen allemaal

weer hersteld zijn, is het nog

maar de vraag of ouderen en

gehandicapten gemakkelijk

het perron kunnen bereiken.

Er is toch een lift? Hoor ik

velen van u zeggen. Er is een

lift, maar... die is vaker buiten-

dan inwerking. Vanaf de inge-

bruikname, die al heel lang op

zich liet wachten, zijn er nog

altijd problemen en na zoveel

maanden moet helaas gesteld

worden dat de lift op station

Zandvoort voor oudere en /of

gehandicapte treinreizigers

een onberekenbare factor is.

Velen stellen zich dan ook de

vraagwie hier nu eindelijk iets

aan gaat doen. Met de winter

moet er toch gerekend kun-

nen worden op een optimale

dienstverlening van de NS.

Misschien dat deze zaak, die

inmiddels bij vele inwoners

irritaties en vragen opwekt,

tijdens de reis van komende
zondag voor goed opgelost

kan worden. Dan zou het

echt feest kunnen zijn op en

rond ons historisch gezien

fraaie aanlegplaats van de

Nederlandse Spoorwegen! Of

zou de lift voor komende zon-

dag alsnog gerepareerd zijn?

Het zou wel opvallend zijn!

'Drukker'

In zijn woonplaats Doetinchem

is vorige week Cor de Vries

overleden. Tijdens de Tweede

Wereldoorlog stencilde Corde

Vries van 1 november 1944 tot 5

mei 1945 dagelijks hetverzets-

blad'De Kleine Patriot'. Samen
mettekenaarJackvan den Bos

en redacteur Arend Bos werd

de Zandvoortse bevolking op

de hoogte gehouden van de

oorlogssituatie en alles wat

daarmee te maken had. Van

dit moedige trio is nu alleen

redacteur Arend Bos nog in

leven. Vanafi novembeng72
tot aan zijn pensionering in

1986 was De Vries directeur

van het Doetinchemse be-

jaardentehuis 't Weerdje.

Ook was hij negen jaar lang

penningmeester van de voet-

balclub 'De Graafschap'.

Jeu de Boules

De nieuwe Jeu de Boules-

banen van JBV Zandvoort-

meeuwen aan deThomson-

straat liggen er al maanden

schitterend bij en ook het

clubgebouw mag er zijn.

Maar er wordt nog niet ge-

speeld. Mogelijk komt daar

binnenkort verandering in

want afgelopen maandag
is begonnen met de aanleg

van de noodzakelijke aanslui-

tingen op de voorzieningen

van de nutsbedrijven.We zijn

benieuwd wanneer de inzet

van de Zandvoortmeeuwen

leden beloond wordt en zij

hun eigen sportpark in ge-

bruik kunnen nemen?

Merkwaardig
In de Hulsmanstraat is on-

langs een woning leeg ge-

komen. De voormalige be-

woner heeft in zijn voortuin

volgens omwonenden nog

het nodige op te ruimen.

Het schijnt er een flinke rot-

zooi te zijn. Wie het op gaat

ruimen is hoogst onzeker,

want verhuurder EMM liet

omwonenden desgevraagd

weten dat het geen zaak is

van de woningcoöperatie.

De vraag mag gesteld wor-

den hoe EMM de voormalige

bewoner(s) denkttegaan be-

wegen detuin alsnogschoon

op te leveren. Het zal toch

niet zo zijn dat deze taak

voor de nieuwe bewoner(s)

is weggelegd?

Ck
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'Ujv iKruHlniifi.t rmiltflïiirr Woningaanbod Zandvoort

Koninginneweg 43 Zandvoort

• Een uniek, vrijstaand woonhuis met maar liefst

5 (optie tot 6) verhuurbare appartementen,

gesitueerd in het "Groene hart" van Zandvoort!
• Indeling privé woongedeelte: entree, hal, toilet,

sfeervolle woonkamer met schouw en open-
slaande deuren naar de achtertuin, luxe

keuken/eetkamer vzv div. inbouwapp., kantoor,

royale, luxe badkamer met ligbad en wastafel-

meubel, separate doucheruimte, riante slaap-

kamer en royale kelder;

• Alle 5 appartementen beschikken over een
eigen keuken met koelkast, kook-, koffie- en
thee faciliteiten, een eigen badkamer met
douche en toilet, een TV, een internetverbin-

ding, een 2-persoonsbed en een zit/eetgedeelte;

• 2 opritten die plaats bieden aan in totaal 6 auto's;

• Een royale, fraaie aangelegde tuin (privé)

met diverse terrassen en zitgedeeltes en een
overdekte tuinkamer met open haard;

• Woonoppervlakte ca. 230 m 2
, perceel ca. 552 m 2

,

inhoud ca. 590 m 3
.

Sara Roosstraat 17 Zandvoort

-\

Vraagprijs:

€ 559.000,- k.k.

Van Lennepweg 65-37 Zandvoort

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage

en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk

"Park Duijnwijk";

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,

klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-

apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,

schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,

luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en

wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers

(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en

royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 195 m2
, inhoud ca. 470 m3

.

• Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden
hoekwoning bestaande uit 3 woonlagen met
riante uitbouw, inpandige garage en tuin op
het zuiden in kindvriendelijke woonomgevingl

• Indeling begane grond: entree, hal, toilet, zeer
royale woonkamer met schuifpui naar balkon
en een aangrenzende eetkamer, luxe open keu-

ken voorzien van diverse inbouwapparatuur;
• Indeling souterrain: entree, hal, royale slaapka-

mer/praktijkruimte met toegang tot de achter-

tuin, berging met sauna, was/droogruimte,
inpandige garage voorzien van verwarming;

• Indeling 1ste verdieping: entree, hal, 3 slaap-

kamers, moderne badkamer voorzien van
ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;

• Deze woning is uitermate geschikt voor
kantoor/praktijk aan huis, maar ook een gezin
met meerdere kinderen vindt in deze woning
meer dan voldoende ruimte!

• Woonoppervlakte ca. 190 m 2
,

perceel ca. 126 m 2
, inhoud ca. 410 m 3

.

Burgemeester Nawijnlaan 34 Zandvoort

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een zeer

besloten tuin (achtertuin op het zuiden), met
eigen oprit en garage!

• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het "Groene Hart" op een perceel van
ruim 350 m 2

;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,

keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,

eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onder-

houden, royale tuin met een totale oppervlakte

van ca. 200 m 2
;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2
, perceel ca. 350 m 2

,

inhoud ca. 370 m 3
.

Leeuwerikenstraat 5 Zandvoort

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning in

autoluwe straat aan de rand van de duinen!
• Gelegen in de geliefde "Vogelbuurt" op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover
het "Zwanenmeertje"!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en
een garage;

• Entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken, badkamer met ligbad

en wastafel, separaat 2e toilet, 3 slaapkamers,

ruime zolderkamer bereikbaar via vlizo trap,

2 balkons;

• Voortuin op het (noord)oosten en besloten, ruime

achtertuin op het (zuid)westen met achterom;
• Deze woning dient volledig gemoderniseerd te

worden;
• Woonoppervlakte ca. 115 m 2

,
perceel ca. 360 m 2

,

inhoud ca. 275 m3
.

Vondellaan 6 Zandvoort

Vraagprijs:

€ 229.000,-

• Charmante halfvrijstaande woning met ach-

terom en besloten tuin in geliefde

"Letterkundigen" buurt!
• Gelegen nabij het station, op loopafstand van
strand, zee, duinen en het centrum van
Zandvoort;

• Entree, hal, toilet, zonnige woonkamer voor-

zien van een eikenhouten parketvloer en toe-

gang tot de achtertuin, nette open keuken,
luxe badkamer in grieks/romeinse stijl, voor-

zien van whirlpool, separate doucheruimte,
wastafel en 2e toilet, aparte ruimte voor was-
en droogcombinatie, 2 ruime slaapkamers;

• Voortuin op het westen gelegen en fraai aan-

gelegde, besloten achtertuin op het oosten;
• Deze woning is nagenoeg geheel gereno-
veerd, uw bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2
,
perceel ca. 110

m 2
, inhoud ca. 225 m 3

.

• Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversl uiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl

ZORGSTRAAT

Hulp bij dementie in de Zorgstraat

'Draagnet: thuis in dementie'. Een simpele maar doeltreffende

brochure geeft in het kort aan wat 'Draagnet' zoal betekenen

kan. Voor Carla Gandolfi en Nelda Steffens van Draagnet is

hun uitvalbasis het kantoor in de Zorgstraat. ledere inwoner

van Zandvoort kan een beroep op hun diensten doen.

Het werkgebied van 'Draag-

net' omvat heel Zuid-Kenne-

me Hand en beschikt daarmee

over een aanzienlijk netwerk.

De organisatie heeft gespe-

cialiseerde kennis in huis om
thuiswonende dementerende

mensen en hun mantelzorger

te ondersteunen.

In Zandvoort en omgeving wer-

ken Carlo Gandolfi en Nelda

Steffens voor Draagnet.

"Wij zorgen ervoor dat de de-

menterende mens de verzor-

ging krijgt die het beste bij

hem of haar past", licht Carla

toe. "Bij die keuze staan we
helemaal los van welke zorg-

aanbieder dan ook", vult haar

collega Nelda met nadruk aan.

Draagnet ondersteunt en be-

geleidt thuiswonende mensen

met dementie, hun naasten

èn de mantelzorgers. Langer

en verantwoord in de eigen,

vertrouwde omgeving blijven

wonen staat voorop.

Als er geestelijk iets niet in

orde is met iemand, kunnen

de medewerkersvan Draagnet

die persoon in alles begeleiden.

Ook de mantelzorger kunnen

zij in zijn of haar werkzaam-

heden van advies dienen. Hun

werk begint met een huisbe-

zoek, waarna de dames de

eerste voorzichtige conclusies

kunnen trekken. Indien nodig

doen zeeën beroep op de huis-

arts en/of psycholoog. "Maar

te allen tijde hebben wij een

diagnose van arts of geriater

nodig", merkt Nelda op.

Met name dementerende
mensen raken snel de weg
kwijt in het doolhof van zorg-

land. Om de juiste weg te

wijzen staat Draagnet voort-

durend klaar. En zoals de bro-

chure stelt: "Draagnet is voor

alle mensen waarbij de diag-

nose dementie is gesteld."

Actie levert veel geld voor boeken op
Een actie van Telefoongids bv heeft de Oranje Nassauschool

aardig wat geld opgeleverd. Dat geld kan gebruikt worden om

nieuwe leesboeken aan te schaffen.

Groep 8a van de Oranje Nassauschool

Telefoongids bv, uitgever van

de telefoongids, is van mening

dat zij dermate veel papier

gebruikt en in omloop brengt,

dat zij alles moet doen om
zoveel mogelijk oude gidsen

terug te krijgen om te laten

recyclen. Via de actie 'Boeken

voor boeken' op basisscholen

door het hele land krijgen zij

veel terug. De scholen krijgen

voor het aantal oude gidsen

die zij inleveren geld voor de

aanschafvan nieuwe leesboe-

ken voor de school.

In Zandvoort deed de Oranje

Nassauschool mee met de

actie 'Boeken voor boeken'.

Maar liefst 1067 stuks werden

er ingeleverd. Eigenlijk nog

meer maar de ingeleverde

'Gouden Gidsen' telden niet

mee. Groep 8a werd school-

winnaar met iets meer dan

400 ingeleverde telefoonboe-

ken. Met de actie verdiende de

Oranje Nassauschool in totaal

€214 en groep 8a ontving een

zitzak en een oorkonde voor

in de klas. Dat worden een

heleboel spannende of min-

der spannende boeken voor

de leerlingen.

Gesigneerde CD's DJ Roog & Erick E bij ZFM Zandvoort
In het programma Sea It van de lokale omroep ZFM Zandvoort

worden komende vrijdag een aantal gesigneerde cd's wegge-

geven van DJ's Roog & Erick E. Door middel van een prijsvraag

kan vrijdagavond tussen 21.00 en 00.00 uur ingebeld of ge-

maild worden.

Housequake is de grote club-

sensatie van dit moment. Het

muzikale samenwerkings-

verband van de Nederlandse

dj's Roog & Erick E doet heel

clubland momenteel op zijn

grondvesten trillen. Voor ie-

dereen die het Housequake

gevoel nog niet heeft mee-

gemaakt en iedereen die er

niet genoeg van kan krijgen:

luister deze vrijdag naar het

populaire dance programma

Sea It op ZFM Zandvoort (elke

vrijdagavond tussen 9 en 12).

In deze uitzending worden

na me lijk een aantal door Roog

en Erick E gesigneerde exem-

plaren van de pas verschenen

Housequake cd/dvd weggege-

ven! Voor meer info bezoekje

de website: www.seait.nl
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Nieuwe franchisenemer

in Bakker Bertram

Bakker Bertram op het

Raadhuisplein heeft sinds 4 de-

cember een nieuwe eigenaar.

Zandvoorter Marcel Petschi.al

een tijd werkzaam in de bak-

kerij, heeft alsfranchisenemer

de stoute schoenen aange-

trokken en is zelfstandig on-

dernemer geworden. Petschi

heeft grote plannen met het

bedrijf. In eerste instantie zal

hij het volledige assortiment

dat zijn klanten gewend zijn,

blijven voeren. Belegde brood-

jes om mee te nemen is bijna

een 'must' en ook de service

Marcel Petschi

van een kopje koffie of thee

met een belegd broodje bij

hem in de winkel, blijft hij in

ere houden. Wat een nieuwe

service gaat worden, is het

bezorgen van brood en andere

zaken uit zijn assortiment. Hij

is van plan dat te gaan doen

met een ouderwetse trans-

portfiets, zo eentje met een

tenen mand voorop. Wanneer

die service ingaat, is nog niet

bekend maar dat het aan zal

slaan is zeker! Bakker Bertram

is geopend van 08.00 uur tot

17.00 uur.

VanKessel trekt volle zaal

Denieuwegroep rondom Zandvoorter Patrick van Kessel, heeft

zaterdagavond een volledige afgeladen café Alex opgeleverd.

VanKessel was zo goed bezig dat zij na het optreden maar

liefst zes contracten voor nieuwe optredens kon noteren.

Alex van den Bor, eigenaar van

café Alex, was ook aangenaam
verrast met de groep. Van den

Bor wil, samen met Willem

Pastoors de nieuwe eigenaar

van Het Wapen van Zandvoort,

het Gasthuis plein nieuw leven

inblazen. Met optredens van

groepen als VanKessel zijn zij

op de goede weg!
Patrick van Kessel

Zandvoortse kunstenares

fascineert Kunstwereld

Een balletje kan raar rollen.

De Zandvoortse kunstenares

Marga Duin, over wie deze

krant onlangs een artikel

wijdde over haar deelname

aan een expositie in een New
Yorkse galerie, werd in de

Amerikaanse Hoodstad gale-

rie ontdekt dooreen Italiaanse

kunstkenner.Ze werd uitgeno-

digd voor deelname aan een

tentoonstelling in Italië. Aan

de expositie namen 48 kun-

stenaars deel van over de ge-

hele wereld; Australië, Nieuw

Zeeland, Argentinië, Mexico,

Marga Duin

Korea, Canada, USA etc. Vijf

kunstenaars kregen een prijs

voor bijzonder werk, waaron-

der de Zandvoortse. Hoe een

balletje raar rollen kan ...
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Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo'n 2500 medewerkers

staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal

gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van

Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ü terecht bij Valent

voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer

weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het

volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

/
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ZORG in VERTROUWDE HANDEN

www.valentrdb.nl

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf i januari 20oy krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

Internet belangrijkste kennisbron

voor informatie WMO
De meest ingrijpende wet komt eraan. Al overeen maand wordt

de WMO van kracht. Al sinds ruim één jaar buigen overheden

en maatschappelijke organisaties zich over de invoering ervan.

Sinds kort wordt ook de burger bij het proces betrokken.

De Zandvoortse wethouder

GertToonen heeft toegezegd

dat rond februari volgend jaar

een op Zandvoort gerichte

brochure zal verschijnen.

Intussen moet ieder het stel-

len met internet, de wekelijkse

gemeentelijke advertentie in

deze courant, een Postbus

51 -folder, voorlichting van het

Zorgloket in Huis in de Duinen

(HID)en informatie van Loket

Zandvoort.

Internet

De nieuwe wet bestrijkt

bijna alle gebieden van het

maatschappelijk leven. De

Welzijnswet, de Wet voorzie-

ningen gehandicapten en de

huishoudelijke verzorging uit

de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten gaan op in de

WMO. Een overzicht van alle

informatie is te vinden op

het internet. De wet is be-

dacht door het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en

Sport (VWS). De internetsite

van VWS biedt dan ook een

bron van de meest noodzake-

lijke informatie.

Specifieke informatie

'Iedereen moet kunnen mee-

doen in de maatschappij'is het

motto van de WMO. Omdat de

gemeentebesturen het dichtst

bij de burger staan, wordt de

wet niet meerdoor'Den Haag'

uitgevoerd, maar door de lo-

kale overheden. Elke gemeente

zal daarbij eigen accenten leg-

gen. Dat is dan ook de reden

dat de regeringssite alleen

maar algemene inlichtingen

geven kan. Specifieke infor-

matie dient iedere gemeente

aan haar burgers te gaan ver-

strekken. De site van het mi-

nisterie beantwoordt via de

rubriek 'Veelgestelde vragen'

Wethouder Gert Toonen

al veel. Vragen als: 'Ik heb nu

huishoudelijke hulp, mag ik

die houden?' en 'Wat is een

persoons gebonden budget

(pgb)?' Ook is er de mogelijk-

heid om zelf via de computer

vragen te stellen.

Meer websites

Zeer belangrijke zaken binnen

deWMO a Is de'civil society'wor-

den toegelicht. Ook vervoers-,

mantelzorg- en woonvoorzie-

ningen zullen via de gemeen-

ten gaan lopen. Vragen over

dergelijke zaken zijn niet alleen

te vinden op de overheidssite

www.info-wmo.nl maarookop

sitesvan belangenorganisaties

als de mantelzorglijn (http://

mezzo.nl/Mantelzorg), www.
thuiszorg-gids.nl en www.
rechtopwmo.nl.

'Zorg is meer dan een economische dienstverlening'

Zorg per opbod verkopen. Onopgemerkt zijn twee zorgverzeke-

raars daarmee op internet al bezig. Een 'veiling' is volgens de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een goed instrument om zorg

te verdelen. De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

ziet echter met een dergelijke veiling een afglijden van men-

selijke waarden.

Achmea en Menzis organiseren

al internetveilingen voor kraam-

zorg. De twee zorgverzekeraars

beweren alleen afspraken te

maken met instellingen die aan

de kwaliteitseisen voor kraam-

zorg voldoen. "Zij zetten een

vraag naar zorg van een cliënt

op internet en zorginstellingen

hebben dan zeven dagen detijd

om een bod te doen", zo meldt

deThuiszorggids."Ook voor ge-

meenten kan deWMO-zorg per

internet geveild worden."

Concurrentie in zorg

De internetsite www.zorgvei-

ling.nl gaat veilingdiensten op

internet verlenen. Niet alleen op

het gebied van kraamzorg, maar

op alle terreinen van zorgverle-

ning zoals huishoudelijke zorg,

persoonlijke verzorging, groeps-

vervoer, rolstoelvervoer tot me-

dische hulpmiddelen aan toe.

Deouderenbond PCOBvindtdat

een dergelijke veiling de morele

en maatschappelijke waarden

van de zorg in Nederland on-

deruit haalt: "Alles rond de zorg

verwordt tot een vorm van eco-

nomische dienstverlening. Als

een dergelijke kille houding in

zorgland maatgevend wordt,

degenereert menswaardige zorg

tot niet meer dan een econo-

misch product." Minister Hans

Hoogervorst (VVD) heeft steeds

beweerd dat het inkopen van

zorg via een veiling past in het

nieuwe zorgstelsel. De overheid

treedt terug en er komt meer

concurrentie, heet het. Als 'kriti-

sche zorgconsumenten'moeten

burgers de zorgaanbieders afre-

kenen op prijs, service en kwa-

liteit. Zorgaanbieders kunnen

op hun beurt met elkaar onder-

handelen over hoeveelheid, prijs

en kwaliteit van de zorg. Het is

echter maar de vraag of mensen

een vuist kunnen maken tegen

de groeiende machtsposities

van zorgaanbieders.

Te zakelijk

Over zorg kun je onderhande-

len en je kunt het zelfs veilen.

"Door uitwassen zoals het vei-

len van zorg, wordt de mense-

lijke maat uitgehold", meent

drs. Cerrie Abrahamse, be-

leidsmedewerker bij de PCOB.

Hij vindt de verzakelijking te

ver doorschieten.

Dat WMO óók mogelijkheden

biedt bewijst Breda

De WMO staat voor de deur. De nieuwe welzijnswet biedt

óók onvermoede kansen voor zowel overheid als burger,

iets waar Breda mee scoort. Onlangs heeft de gemeente

een prijs gewonnen voor het beste WMO-project. Menig

lokaal bestuur kan aan de Brabantse gemeente een voor-

beeld nemen.

Vierhonderd vertegenwoor-

digers van gemeenten in het

land kozen vandaag de proef-

tuin WMO Breda tot de beste

van Nederland. Breda kreeg de

bijbehorende Gouden Piloot

Award uit handen van VNG-
directeur W. Kuiper.

Kansen
Terwijl veel gemeentebestu-

ren lijdzaam wachten op de

WMO-regels die vanuit 'Den

Haag' komen, gingen gemeen-

ten als Breda al inspelen op

de nieuwe wet. Constructief

denkende ambtenaren ont-

dekten al snel welke kansen

de wet, naast beperkingen, te

bieden heeft. Weliswaar zijn

de aanloopkosten soms hoger,

de kosten op langere termijn

dalen of worden zelfs nihil.

WMO-Brochure
Als een van de weinige ge-

meenten is Breda al eind

2005, samen met haar inwo-

ners, begonnen aan de voor-

bereidingen van de nieuwe

welzijnswet. "De Wmo is om-

vangrijk en ingrijpend, maar

voor onze gemeente zeker

geen donderslag bij heldere

hemel", aldus Wet houd er van

Sociale Zaken M. Heerkens. Hij

toont de gemeentelijkeWMO-

brochure, die met veel succes

al een jaar in gebruik is. Met
deze speciale brochure berei-

den gemeente en inwoners

zich voor op de komst van de

nieuwe welzijnswet WMO. De

folder 'Breda op weg naar de

WMO' behandelt in heldere,

begrijpelijke taal alle facetten

van de WMO. Kennismaking

met de WMO, Waarom is een

nieuwe wet nodig, Wat mag
u van de gemeente Breda

verwachten? De Zandvoortse

wethouder GertToonen heeft

voor de inwoners een WMO-
folder aangekondigd voor fe-

bruari 2007.

Zelfhulp bieden

Het winnende Bredase pro-

ject loopt onder de naam
'over schuttingen en gerani-

ums'. In enkele wijken wer-

ken diverse we Izij nsinstel I in-

gen samen om mensen met

een handicap uit hun isole-

ment te halen. Wethouder
Heerkens: "Tachtig procent

van de hulpvraag is terug te

voeren op eenzaamheid, op

dagbesteding." De kunst is

nu, stelt Heerkens, om ook

bij een kleine hulpvraag die

niet precies binnen de instel-

ling past, niet meteen door

te verwijzen. „De kunst is om
je ogen en oren open te hou-

den en zélf hulp te bieden." De

proeftuin WMO Breda richt

zich op de bevorderingvan de

maatschappelijke deelname

van mensen met een beper-

king. Verder ontwikkelt de

gemeente Breda methoden
om burgers ook te bereiken

die niet zo snel naar een loket

zullen gaan.

Beter zicht

Met de komst van de WMO
krijgen gemeenten de regie

over maatschappelijke pro-

jecten omdat zij beter zicht

hebben op de plaatselijke

situatie dan de rijksoverheid.

De nieuwe wet gaat overveel

meerterreinen dan alleen de

huishoudelijke verzorging.

www.zandvoortpas.nl
voor alle aanbiedingen van deze week

£>
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HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort

Tel: 023-5715574

HEMA
GROTER

DAN DE UWE!!!!!!

Haal tijdig uw bestelformulier voor hartige

gerechten, wijn en gebak voor de Kerstdagen.

Voor hartige gerechten is de uiterlijke

inleverdatum 1 8 december voor 1 8.00 en voor

uw kerstgebak is dit donderdag 21 december

voor 11.00 uur.

LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt uw Kerst-versbestelling bij ons ophalen

tot zondag 24 december voor 1 7.00 uur.

Hema - Raadhuisplein 1 - Zandvoort
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frustratie

M.i.ilc «in uil-ufo aan dn raak Ijr-ji.urvu.

ifl57.go cp D,n"'ilif nap-f***! v#n ïjn'ihaffn!

KeI-iiiiii. I'.ifm.i- i.fiili.nin «1 &ï:hA<irKjii ' i'u-hpI

bcIxK-OTi tO<l h+t varloda^ door t?cn n tu>*
ü-*i[h 1ïi

,irvgun*ilïM»fi nat dt...

Ei tipse

^^erenburor 1
f

Parfumerie^^TV
Haltestraat 1 - Zandvoort tf~*-J_^J

Doe voordo lig uw kerst Aankopen tijdens onze.
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Officiële doop van boek 'Brugstraat 15'

Vorie week vrijdag werd in de Gereformeerde Kerk aan deJuli-

anaweg het boek 'Brugstraat 15' officieel ten doop gehouden.

Het boek werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met

een nostalgisch tintje. Vele voormalige leden van de in 2002

opgeheven Nederlandse Protestanten Bond (NPB) troffen el-

kaar nog éénmaal in eigen kring.

Ook ds. Verwijs namens de

Protestantse Kerk Nederland

en pastor Duijves met zijn

voorganger Kaandorp namens

de RK-kerkwoonden de bijeen-

komst bij. De laatste voorzit-

ter, mevrouw Schram, presen-

teerde niet alleen het boek

meenschappen in Zandvoort.

Zo kregen ds. Verwijs en pastor

Duijves een posteroverde NPB

aangeboden, met de wens dat

zij de oecumenische fakkel na

het wegvallen van de NPB en

de Gereformeerde Kerk zul-

len blijven dragen. Ds. Verwijs

afdeling van de Nederlandse

Protestanten Bond (NPB)".

Het gedenkbord zal worden

aangebracht zodra het pand

Brugstraat 15 - thans in ge-

bruik bij AFAFA en eigendom

van EMM - een dringend

noodzakelijke opknapbeurt

heeft ondergaan.

Boek
Het ruim 140 Az^-pagina's

tellende boekwerk over de

historie van de Nederlandse

Protestanten Bond afdeling

Zandvoort verhaalt, aan de

00k de bij
'een boeiend boek over een Vrijzinnig jaarvers , a

eenkomst Protestantse Geloofsgemeenschap" gen endoor

In haar wel- leden inge-

kom stwoo rd se h etste z ij za ke n

die velen aan deze uit 1924 da-

terende geloofsgemeenschap

hebben gebonden.

Verbondenheid
Het programma bestond onder

andere uit een tweetal voor-

drachten van de Haarlemse

pastoraal werkster mevrouw
R. Hoogewoud-Verschoor en

Joke de Jong. Daarin kwam
duidelijk naar voren waarom
velen in Zandvoort zich bijna

tachtigjaar met de geloofsge-

meenschap aan de Brugstraat

15 verbonden voelden. Het ge-

heel werd omlijst door zang

van enkele heren van het

Vocaal Ensemble.

Eerste exemplaar
Tijdens de presentatie van

het boek maakte mevrouw
Schram bekend dat

het eerste exem-
plaar zal worden
overhandigd aan een

dochter van ds. Padt,

die tegenwoordig
in een verzorgings-

huis in Apeldoorn

woont. Ook de laat-

ste bestuursleden

mevrouw Janssen

en de heren Bakker

en De Jong mochten

uit handen van me-

vrouw Schram een

exemplaar in ont-

vangst nemen.

kreeg bovendien een ets van

de Protestantse Kerk aan het

Kerkplein overhandigd, waar-

meevolgens mevrouwSchram

werd uitgedrukt dat de discus-

sie, dievelejaren gevoerd werd

tussen NPB en de voormalige

Ned. Hervormde Kerk, positief

is afgesloten. Zij vroeg Verwijs

als teken daarvan de ets een

plaats te geven in de kerk.

Gedenkbord
Tot het slot van de bijeen-

komst presenteerde mevrouw
Schram een bordje met de

tekst: "Dit pand was tot 1924

een sch ilderswerkplaats.

Daarna is het verbouwd tot

kerkzaal en vergaderruimte

van de Zandvoortsche Kring

'Godsdienstig Leven'. De vrij-

zinnige geloofsgemeenschap

was hier tot 2002 actief als

Discussie afgesloten

Tijdens de bijeen-

komst besteedde

mevrouw Schram
ook aandacht aan de

verhoudingen met
de andere geloofsge-

B rugstraat 15

~rr—

ir e

zonden herinneringen, over

de geschiedenis van deze ge-

loofsgemeenschap. Die ont-

stond nadat de hervormde

kerkenraad in 1924 had gewei-

gerd een beroep te doen op ds.

N. Padt, die destijds als hulp-

predikantverbonden was met

de kerk aan het Kerkplein. Uit

protest tegen deze weigering

werd de Zandvoortsche Kring

Godsdienstig Leven opgericht,

die in 1928 de naam wijzigde

in Nederlandse Protestante

Bond en vanaf 1980 tot aan

de opheffing in 2002 te

boek stond als Vrijzinnige

Geloofsgemeenschap NPB-

Zandvoort.

Het geheel is omlijst met
talloze foto's, die niet alleen

een beeld geven van de ge-

schiedenis van de NPB, maar

ook van de Zandvoortse oe-

cumenie, waarvan

de NPB altijd een

groot voorvechter

is geweest.

De historie van de

NPB, waarbij in de

loop van het be-

staaneengrootaan-

tal vooraanstaande

Zandvoorters als

PvdA-wethouders

Arie Kerkman en

Ide Aukema waren

aangesloten, komt

in 'Brugstraat 15'

uitmuntend naar

ï;
'% r"

*<|£k>v*Wartk^

Het boek'Brugstraat

15' is vanaf heden

voor € 10,00 te

koop bij Boekhandel

Bruna Balkenende

aan de G rote

Krocht.
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Hulp bij auto te water

Nederland is een waterrijk

land. Het gebeurt dan ook 750

a 800 keer per jaar dat er een

auto in het waterterecht komt.

Dit heeft in de meeste geval-

len alleen materiele schade

als gevolg. Toch is er vaak ook

persoonlijk letsel en in het erg-

ste geval zelfs een dodelijke

afloop. Een angstaanjagende

gedachte, ook omdat mensen
vaak niet precies weten hoe

ze moeten handelen. Op de

website www.hulpbijautote-

water.nl wordt uitgelegd wat

men het beste kan doen in een

dergelijke situatie, om snel en

veilig uit de auto te ontsnap-

pen.

Stappenplan

Het belangrijkste dat u moet

onthouden is niet wachten,

maar direct de auto uit! In de

praktijk blijft een auto nog

enkele minuten drijven, vol-

doende tijd dus om het stap-

penplan te doorlopen en snel

de auto te verlaten. Er wordt

beschreven hoe men in vier

stappen snel en veilig de auto

kan verlaten. Sta pi: Verlichting

aan, stap 2: Gordels los, stap

3: Open het zijraam, stap 4:

Verlaat de auto.

Veiligheidshamer

Natuurlijk is bovenstaande

handelwijze afhankelijk van

de situatie en manier waarop

de auto in het water terecht-

komt. Hoe het ook gebeurt, het

is raadzaam in de auto enkele

standaard voorzorgsmaat-

regelen te treffen. De beste

investering is de veiligheids-

hamer, waarmee snel en veilig

een zijruit kan worden ingesla-

gen. Vaakzijn deze hamers ook

voorzien van een autogordel-

mes om snel de gordels door te

snijden. Een veiligheidshamer

moet op een goed bereikbare

plaats worden bevestigd. De

meest ideale plaats voor een

veiligheidshamer is links of

rechts aan de middenconsole.

Sinds korte tijd is er ook een

waarschuwingslicht voor de

achterruit leverbaar.

Cursus

Een andere manier om voorbe-

reid te zijn opeen mogelijkfata-

le val in het water, is het volgen

van een speciale cursus'Auto te

water'. Tijdens deze cursussen

kunnen mensen in een zwem-

bad, bijgestaan door duikers,

oefenen met de ontsnapping

uit een zinkende auto.

Gezocht: Lucky

Ik heet Lucky en ben van mijn

logeeradres op de Schelp weg-

Indien u mij heeft gezien, wilt

u dan alstublieft bellen met

gelopen en wil naar mijn huis 06-44810403. Mijn oppas is

aan de Nieuwstraat ib toe. zo bezorgd.
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RADIO + TV
Floormanager

Technische

Dienst M/V

Specialist

Groen M/V

Medewerker
Groen M/V

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan snel

via de bon op pagina 16

24M)V

^ Oi

Happiness
...zoekt nieuwe ambassadeurs

Floormanager Technische Dienst M/V
De Floormanager Technische Dienst is, onder supervisie van de

Accommodation Manager, verantwoordelijk voor de dagelijkse

gang van zaken binnen Technical Services. Door zijn brede kennis

in zijn vakgebied is hij de spil van dienstverlening binnen Technical

Services. De Floormanager geeft leiding aan 6 medewerkers.

Specialist Groen M/V
De Specialist Groen is het eerste aanspreekpunt van de mede-
werkers groen. Hij of zij voert londerhoudslwerkzaamheden uit

aan terreinen, buiten- en binnenbeplanting en civieltechnische

voorzieningen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met een

afgeronde hoveniersopleiding.

Medewerker Groen M/V
De Medewerker Groen verricht londerhoudslwerkzaamheden

aan terreinen, civieltechnische voorzieningen, buiten- en bin-

nenbeplanting. Je bent flexibel en hebt werkervaring in een

soortgelijke functie.

Interesse?

Maak dan je sollicitatie kenbaar via www.CenterParcsJOBS.nl

of per e-mail naar werkenbijparkzandvoort@centerparcs.com.

Voor eventuele vragen zijn we bereikbaar via (023) 574 14 16.

Meer informatie en andere vacatures op

Park Zandvoort

(enterPares

A State of Happiness

www.CenterParcsJOBS.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

1

2

onder de volgende voorwaarden: 3

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke
zandkorrels 10 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw
behang-, wit- en

schilderswerk-

zaamheden

Gevraagd tegen

schappelijke

vergoeding:

ca. iom2 droge

opslagruimte

voor huisraad,

voor ca. 5 maanden.

Tel. 06-28 755 300

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 u u r tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat 20,

ie etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349

Gevraagd:

Jonge vrouw

voor

ontspanningsmassage.

Tel. 5716998

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Te koop:

Babybox, incl. box-

kleed, in hoogte

verstelbaar.

Blank hout.

Teve n s

kinderledikant,

Wit,

in hoogte verstelbaar.

Prijs € 35 in één koop.

Tel. 5715897

jmmw&.
Zondag

08.00 Countrytrack (H)

10.00 ZFM Jazz

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zondag in

Kennermerland

17.00 Golden ZFM (H)

18.00 Bijzonder Zandvoort (H)

19.00 ZFM Klassiek

21.00 TeppZeppi

Maandag

18.00 ZFM Jazz (H)

20.00 Golden ZFM

21.00 TeppZeppi

Dinsdag

18.00 Bijzonder Zandvoort

19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering

21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag

18.00 TripleM

20.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

22.00 Veenendaal in Zicht

23.00 Eb & Vloed

V

Donderdag

18.00 De Avond

20.00 Sea Side

22.00 De Hoop

23.00 Eb& Vloed

Vrijdag

10.00 Veenendaal in Zicht

11.00 In Zandvoortse Zaken

17.00 Je weekend in met ZFM

19.00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag

08.00 Toebak Leeft?

10.00 Goedemorgen

Zandvoort

12.00 Muziekboulevard

14.00 Zandvoort op

Zaterdag

17.00 Eurobreakdown

19.00 Meij op Zaterdag

21.00 Non Stop

23.00 NightWalk

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Happy Feet

Een komisch avontuur geschreven door Ceorge

Miller,John Collee,Judy Morris en Warren Coleman.

Happy Feetspeeltzich

af op Antarctica.

Kon i n gspinguïns

leven al eeuwenlang

met één enkele ge-

dachte nl. hun ge-

liefde te vinden met

hun eigen unieke

'liefdeslied'.

Mumble, het nieuw-

ste lid in Koningsland,

kan helaas niet zin-

gen, maarhij kan tap-

dansen als de beste!

Helaas wordt zijn tap-

dansen niet geaccepteerd

door de andere pinguïns

en hij wordt verbannen.

Een mysterieuze uitbraak

van visschaarste bedreigt

het leven van de pinguïns.

Mumble gaat op pad om te

ontdekken wat hiervan de

oorzaak is. Onderweg ont-

moet hij enkele excentrie-

HAPPY I

nhaiirar

ke en komische personen

die hem helpen in te zien

dat dicht bij jezelf blijven

en uniek zijn juist positief

is. Mumble gebruikt zijn

moed, vastberadenheid en

natuurlijk zijn 'happy feet'

om achter de waarheid

te komen, Koningsland te

redden en zijn geliefde te

vinden.

Heeft u

MOEITE MET LEZEN
EN SCHRIJVEN?
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova

College. Ook Engels, rekenen en

computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag

naar Annet Flink.

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Administratiekantoor

heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte,

uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl

lïahii A; van Engelen

ZANDVOORT
Van Speijkstraat 2-181

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Nabij zee en strand zeer ruime,

uitstekend onderhouden (1 50 m 2

)

5-KAMER HOEKMAISONNETTE
met 3 zonnige balkons.

Het appartement beschikt aan

drie zijdes over een vrij uitzicht.

Eigen berging en parkeerplaats in de
afgesloten ondergelegen garage.

Luxe keuken en sanitair.

M Donkere Spaarne 44, Haarlem. Tel: 023-5530999, infb@hahn-vanengelen.nl^
www.hahn-vanengelen.nl Qrmt

Nog geen

Zandvoort-

Pas?

Bestel dan

snel

via de bon

op pagina 16

\
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Filmprogramma
07 t/m 1 3 december

Dagelijks

13.30 & 15.30

HAPPY

M< dei ar-dse versie

HAPPV

Darxe Nqw!

Do. 7m Di. 20.00

Woensdag 21 .30

ZWARTBOEK
Carice Van Houten

Thonri Hoffmo"!

© DEZE WEEK

<Ek

Woensdag
19.30

Vers Ie Sud
regie; LaurenrConrei

I me f: GhgrigMe r?Qcnpïng|

©
Circus Zandvoort
Gaslhuisplein 5

2042 JM. Zondvoorl
Tel: 023-5718636

WWW.C IRCUSZANDVOORT.NL



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
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Donderdag 7 dec.t/m woensdag 13 december

Hazenbouten
Normaal 1 kilo € 19,95

Nu met pas: €14,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bfj taefctng vwi uw rah*nHrf

C*üUï Krocht 21 - 023-S-Ï1256D
zarMtvMirt^zanvurt.nl

^toerkoop.nl sse

MTROMP
smaaq smeuïg piKatit

Heerlijk pikant Geweldig lekker!

Heel kilo nu voor m aar € 6,9

FW * 1

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op lampenkappen en
lampenvoeten

Onze nieuwe kerstartikelen zijn binnen!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

Dmnmmnn
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

'jij: n. |-hnrf*fc*l
\

LanreQ *4ardif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

r^teH^ii
Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% kortingop alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen. ^^~

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een zeer grote

collectie meubelen binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Koene CJcan.nq Service KC.S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

\_
www.koenecleaning.nl

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

tlZANDV

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 32

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 vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

Voorde

ZandvoortPashouders

10% korting
op alle

rolgordijnen

Grote Krocht 22.

Tel.: 023-57 39 005

website: www.ed-onel.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL
(Êd&md

Bij 10 keer

een diner,

V- y iiiui.-iir f

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

?Öt « MlËï voor Zandvoort
-p9^ÉBKTVU*

t Pashouders.

fit
E I I f ft I

De Heeren

ZEESTRAAT 36

EVEN GEEN ZIN

IN KOKEN!?!

DAGMENU 7,

facf. pias wïjn

Ma - wo - do - en vrijdag

met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

Zie ook de volgende pagina!

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023 -57 12 466

FOTO MENND GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera i*. t iw.

voor
Z.V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Ofirt* KiccMM ÏÈntwtKMt TM 01Ï *rjoe«J

www.fotom c-nnDgcrlDr.nl

DECEMBER,
FEESTMAAND IN
NH ZANDVOORT

Activiteitenkalender

Zandvoortpas december 2006
2 december "Tethys" buffet.

Een culinaire beleving

9 december Deze avond serveren wij

een heerlijk wildbuffet

16 december "New Orleans" buffet

met live Jazz muziek

23 december "Buffet a la Chef", Laat

u verrassen met dit "suprising" buffet

30 december "Tethys" buffet.

Een culinaire beleving

Speciaal voor de
Zandvoortpashouders bieden
wij deze buffetten aan voor de
prijs van € 19,50

(voor niet Zandvoortpashouders € 24,50).

De aanvang is vanaf 18.00 uur,

reserveren is gewenst

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63

2041 KG Zandvoort

nhzandvoort@nh-hotels.com

T: (023) 576 07 60

WWfW Mfkll'l' ' flH -

www. visschotels,nl
Koude luxe visschotel

Luxe salade visschotel

Haringschotel

35 cm
45 cm
55 cm
35 cm
45 cm
55 cm
10 st.

20 st.

€ 25,00

€ 37,50

€ 50,00

€ 27,50

€ 42,50

€ 55,00

€ 15,00

€ 30,00

Zandvoort pashouders krijgen bij een bestelling van
een schotel een mini haringstrippenkaart cadeau.

U kunt de bestelling ook plaatsen op onze site:

www.dezeemeermin.com of www.visschotels.nl

Indien u nog andere vragen of wensen heeft kunt u altijd bij ons

informeren, wij zullen u graag te woord staan.

Onze folders zijn beschikbaar op onze viskraam.

Patrick en Mandy Berg

06-51353653De
Zeemeermin

1001
^'-tWSÖSïïi

,---tUfc#**
& m

F/lncY
Place

Op vertoon van

de ZandvoortPas:

io% kortingop"
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

TOorims
STEAK HOUSE

VOOR ZANDVOORTPASHOUDERS:
BIJ DINER EERSTE DRANKJE GRATIS
TEVENS THUISBEZORGING

SPARE MBS €15,--
HALTESTRAAT 18, 2042 LM ZANDVOORT
^ TEL.:023-57 32111

NG New Man Casual
Voor ZandvoortPashouders

20% korting op de herfst/wintercollectie
(uitgezonderd afgeprijsde artikelen en aanbiedingen)

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

m\\pm asffl^teiaBiJiigi

ALUMINIUM ROLLUIK

BREED 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
HOOG

100 270 285 310 320 340 360 370 390 410 430 450

120 280 300 330 350 370 390 410 430 450 470 490

140 300 320 340 360 380 400 430 450 470 490 520

160 310 330 350 380 400 430 450 480 500 530 550
180 330 350 380 400 430 450 480 500 530 550 580
200 340 370 400 430 450 470 500 530 560 590 620

220 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660

240 390 420 460 490 530 560 610 630 660 700 720

260 400 440 470 500 540 590 630 650 680 720 XXX
280 410 450 480 520 560 610 650 690 720 XXX XXX

INCLUSIEF ELEKTRISCHE BEDIENING

OP MAAT GEMAAKT.
LAMELBREEDTE 48 mm LAMELDIKTE 9 mm.
LAMELKLEUR RAL 9001 ( CREME-WIT ).-

KAST EN ZIJGELEIDING WIT.GRIJS.BRUIN.CRÈME.
CREME-WIT.DONKER GROEN.ANTRACIET.BLAUW.

COMFORT ZONWERING
haarlem: rijksstraatweg 88-90 tel.023 5380989
zandvoort: zeestraat 34 tel 023 574290
www.comfortzonweringhaarlem.nl
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U{De Nieuwe Vuur"
yoor ZandvoortPashouders

'Bij het diner

een gratis

drankje

Maandag t/m
vrijdag

(niet geCdig

opfeestdagen)

Zeestraat 26 - 2042 £C Zandvoort
TeL: 023-5714497

C/Vicuw ^nnnenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje
voor pashouders

Strandweg 1

'el: (02ïJ J7Ï 87 40

Met uw
ZandvoortPas

bentu
voordeliger uit!

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@ tfaz.nl

Op vertoon

van de pas

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar

keuze

Raadhuisplein 1 Kopje koffie na

(boven) Tel: 5712197 € 14,50 p.p.

Greeven

y^NJ Makelaardij o.g
m~ K* io% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

Bu aankoop van een bril

EEN GRATIS SIERAAD CADEAU!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

AA Q^NPWN W.IM3ELK0OF

(©FOTOGRAFIE
PIPOHTMES EVEWHEWTEH (FOKTMTTEH

£0 % koning op portret-

en gezin* repciilaqe

f-nuft infnMnv.™fcv:rrgpA i:# rJ

WWW.OVMFOTOOrafii.nl

Aéi

bJ|iiirntor* fltanïar In beeld

iFctyi»**' !5i«f0Ïüiij

WWW.ZAWDVOOftTrNBHEL&.Nl

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPasi
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 januari 2007 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw voordeel uit! ^„t u een gratis rekenmachine.

El^ANDVOORT
JnS proptvlw foto- \wteJm

2007 J.J.M. Jan 3 en

Voordeliger utt m&d&ZüMwortPa^.

\s

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.

Anonieme Alcoholisten

in Zandvoort
Officiële omschrijving AA:

AA is een gemeenschap van mannen en vrouwen, die hun erva-

ring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappe-

lijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van

hun alcoholisme. Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is

het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke

verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; er wordt in

de eigen behoeften voorzien door bijdragen van de leden. AA is

niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij of

instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of

bestrijdt geen enkel doel. Het hoofddoel is nuchter te blijven en

andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

door Stephanie Vork

Het is donderdagavond 20.00

uur. In het gemeenschapshuis

in Zandvoort zit een groep

mensen aan een grote tafel

met koffie, thee en koekjes. De

leden van deze groep willen

graaganoniem blijven, zij beho-

ren tenslotte tot de Anonieme

Alcoholisten. De namen die in

dit artikel genoemd worden,

zijn dus allen fictief. Voordat de

bijeenkomst begint, wordt één

lid even in het zonnetje gezet.

Zij is nu precies drie maanden

nuchter en krijgt een knuffel

van haar 'mentor'. Dan volgt

het officiële gedeelte; wat AA
inhoudt, hoe het werkt en het

Twaalf Stappen Plan. De eer-

ste stap op weg naar herstel is

toe te geven dat je het gevecht

met alcohol hebt verloren, dat

je leven stuurloos is gewor-

den. De enige vereiste is het

verlangen op te houden met

drinken. Wat de leden van AA
met elkaar gemeen hebben, is

dat zij er niet in zijn geslaagd

op eigen houtje hun drankpro-

bleem aan te pakken. De leden

steunen elkaar. De laatste stap

in het Twaalf Stappen Plan is

dan ook:de boodschapvan alle

twaalf stappen doorgeven aan

alcoholisten en deze beginselen

bij al het doen en laten toe te

passen.

Na het officiële gedeelte vertel-

len de leden één voor één hun

persoonlijke verhaal. Iedereen

aan tafel is open en eerlijk over

zijn of haar alcoholgebruik, of

liever-misbruik.Jaap begint:"lk

ben Jaap, ik ben alcoholist." Hij

legt uit dat hij nog steeds alco-

holist is, ook al is hij al vele ja-

ren nuchter. Een alcoholist kan

nooit een normale drinker wor-

den. "Minderdrinken isvooreen

alcoholist geen optie. Elk eerste

glas is teveel." Alcoholisme kan

worden gezien als een ziekte.

Alleen voor andere ziekten is

het de normaalste zaak van de

wereld hulp in te roepen van

een arts of een psychiater, maar

helaas is alcoholisme vaak een

onbegrepen ziekte. Een deel van

deleden heeft drinkende ouders

gehad. "Ik haatte drank", vertelt

lid Marja. "Ik kom uit een alco-

holisch gezin, er was altijd ge-

weld en ruzie bij ons thuis. Als

kind zat ik tussen mijn ouders

in, vaak moest ik zelfs de politie

inschakelen om ergerte voorko-

men." En toch is zij zelf ook aan

de drank gegaan, onder andere

door foute vriendjes. "Ik zat let-

terlijkonderaan de maatschap-

pij. Ik wilde constant in een roes

zitten. Ik was wanhopig op zoek

naar liefde." Nu zit Marja bij de

Anonieme Alcoholisten. "Alles

wat ik wilde hebben toen ik nog

dronk, voornamelijk liefde, heb ik

gekregen in mijn nuchterheid."

De leden benadrukken dat het

belangrijk is om elke week naar

de meetings te blijven komen.

"Je moet elke week weer in de

spiegel kijken. Op deze manier

ga je steeds meer dingen zien

die je vroeger gedaan hebt,

mensen die je hebt gekwetst

bijvoorbeeld. Hoe maak je het

weer goed? En na elke meeting

is de accu weer opgeladen."

De internationale organisatie

AA is al ontstaan in 1935, in

Amerika. AA heeft wereldwijd

meer dan twee miljoen leden

en ongeveenoo.000 werkgroe-

pen, verdeeld over 170 landen.

Zandvoort heeft dus ook een

werkgroep; de leden komen

elke donderdagavond bijeen in

het gemeenschapshuis,tussen

20 en 22 uur. Jaap sluit af met

de woorden: "Vandaag drink ik

niet.Yesterday is historytomor-

row is a mystery".

Heeft u behoefte om na het le-

zen van dit artikel met iemand

hierover te praten? Neemt u

dan contact op met een van de

leden van AA Zandvoort: 06-

42053349 of 06-55501267.

Boudoir by Sara
Mooi zijn van nagel tot haar

Met een persoonlijk tintje heeft Sara de Jong een alleraardig-

ste beauty salon gecreëerd. Sinds een jaar is zij voor zichzelf

gaan werken ineen pandje in de Achterweg. "Voorheen werk-

te ik samen met mijn moeder in een schoonheidssalon in de

Zeestraat. Maar je wilt toch altijd iets voor jezelf hebben, dit is

wat ik altijd wilde", vertelt Sara enthousiast.

Sara de Jong en Jos Spierieus voor de beautysalon in de Achterweg

door Lienke Brugman

Met Jos Spierieus als collega,

die als kapster een stoel bij

haar huurt, vormen de dames

een perfect team. Jos werkte,

zoals veel Zandvoorters wel

weten, al jaren als kapster in

Zandvoort. "Eerst bij mijn zus

Monique, die een kapsalon

had in de Kerkstraat. Later

kapte ik in Zandvoort Noord

bij kapsalon Fijma waar ik

een goede klantenkring had

opgebouwd. Ik zit nu alweer

35 jaar in het kappersvak",

knikt Jos. Ervaring genoeg dus.

De klanten hoeven maareen
afbeelding van een kapsel te

laten zien en ze weet precies

wat ze bedoelen. Alleen we-

ten veel van haar klanten nog

niet dat ze in de Achterweg is

begonnen.

Het duo heeft de zaakjes goed

voor elkaar; Sara manicuurt

eigen nagels van de klant of

ze brengt kunstnagels aan

op acrylbasis. "Je kunt kiezen

voor óf de naturel look óf de

French Manicure, dat is met

zo een wit randje aan de bo-

venkant van de nagel", legt ze

vakkundig uit. Een nieuwe set

nagels kost tussen de €40 en

€52,50, afhankelijk van de ge-

kozen stijl. Om de vier weken

moeten de nagels 'bijgevuld'

worden met acryl, dat groeit

er namelijk uit. Dat kost dan

€30 tot €35. French Manicure

is volgens Sara altijd watduur-

der omdat het meer werk is

om aan te brengen.

Met hun prijzen in de mid-

denklasse (knippen/föhnen

€35, coupe soleil €41) zitten

Sara en Jos perfect. Als spe-

ciale service voor klanten en

belangstellenden is Boudoir

by Sara ook een leuk adresje

voor kleding en accessoires.

Een kleine collectie hangt in

rekken aan de zijkant van de

gezellig ingerichte salon.

Openingstijden: dagelijks ge-

opend van 9.00 tot 17.00 uur,

behalve zondag en maandag.

De kapsalon is ook op woens-

dags gesloten. Bellen vooreen

afspraak kan dagelijks op tele-

foonnummer 5732900 (Sara)

of 06-21950948 (Jos)

Wie is volgens u w^j
Zandvoorter f\

^ van het Jaar 2006? ' i

rfj Breng uw stem uit! \"

f^ (zie pagina 7) $-^
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MER 49 • 7 DECEMBER 2006
Lijst van deelnemende

bedrijven ZandvoortPas

(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuispiein

Laurel&Hardy Bar en Eetcafé -Haltestraat

Mirno Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Verl. Haitestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondeliaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nrs

Taste ofTexas - Haltestraat

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48J 20

Willams Pub -Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Bamaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haitestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haitestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak -Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leather wear

-Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haitestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5J4OJ40

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Gom. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 0641328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 sj 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff- van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

éD
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van

28 november en de verdere in week 48 door het

college genomen besluiten zijn vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en

op de website.

Koopzondagen 200J

Hierbij maakt het college van Burgemeester en Wet-

houders bekend dat zij voor 2007 de volgende koop-

zondagen hebben aangewezen, te weten:

11 en 18 maart

I en 22 april

7 en 21 oktober

II en 18 november

2, 9 en 16 december, hetgeen betekent dat deze zonda-

gen de winkels in Zandvoort geopend mogen zijn.

Raadvergadering

De Zandvoortse gemeenteraad vergadert dinsdag 12

december. Op de agenda staat:

- Opening

- Loting

- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging als raadslid

van de heer F. Henrion Verpoorten

- Benoeming in raadscommissie H. Drommel te be-

noemen tot lid van de commissie Raadszaken

- Benoeming en installatie leden rekenkamer

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen van 3 oktober, 31 oktober en 7/8

november 2006

Hamerstukken:

a. Begrotingsrapportage 2006-3 (Berap 3)

b. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve

van rioolvervanging in de Secretaris Bosmanstraat

en de Dr. Smitstraat

c. Vaststellen en intrekken diverse verordeningen

d. Herinrichting centrum fase 6

e. Masterplan Louis Davidscarré en Beeldkwaliteit-

plannen Louis Davidscarré

- Brede school LDC

- Huisvestingsverordening 2007

- Belastingvoorstellen 2007

- Verdeling budget fractieondersteuning

- Aanpassing functies griffie

- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren

gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting

van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.

De raadvergadering wordt tussen 20.00 uuren 22.00

uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether

FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's

De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 13

december aanstaande vanaf 20.00 uur in de raadzaal.

De deuren gaan om 19.30 uuropen. De entree vindt u

aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst vergadering van 4 oktober 2006

- Vaste agendapunten

- Presentatie bureau Mee

- Evaluatie Ai (ondervoorbehoud)

- Rondvraag

- Sluiting.

De agenda ka nna het verschijnen van deze krant nog

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de

website. In deze commissie kunnen burgers het woord

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda

als over een eigen onderwerp. Degene die over een

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn

voor een vergadering die de woensdagavond daarop

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afge-

venaandebalie va nhet raadhuis kan ook. Opdeaan-

melding moet staan: naam, adres, telefoonnummer

en het onderwerp met een toelichting op een aparte

bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn

en liefst worden afgesloten met een concrete vraag,

oproep of iets dergelijks. Naast deze regel gelden

extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl

(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten)

of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 7 en 28 december vergadert de Commissie Wel-

stand en Monumenten. De vergadering begint om-

streeks 15.00 uur in de commissiekamer. De exacte

begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor

het beste even contact opnemen met de werkeenheid

Bouwen, tel. (023)5740100.

13 december - Loket Zandvoort dicht

Loket Zandvoort is 13 december dicht. Voor jong en

oud is het loket het adres waar zij langs kunnen gaan

voorvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Om hen nog beter van dienst te zijn op het vlak van

Gemeente Zandvoort

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volgen de

medewerkers op 13 december een cursus.

Bekendmaking nadere milieueisen Vomar

Het college van Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort maakt bekend dat de Milieudienst Umond

nadere eisen heeft opgelegd aan: Vomar supermarkt,

Celsiusstraatig2te Zandvoort. De nadere eis op grond

van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

milieubeheer heeft betrekking op het uitvoeren van

energiebesparende maatregelen en voorzieningen.

Het besluit ligt tijdens werkuren van 8 december 2006

tot 20 januari 2007 ter inzage bij de receptie van het

stadhuis en bij de Milieudienst Umond.

Tot 20 januari 2007 kan tegen het besluit door be-

langhebbenden beroep worden ingesteld bij de af-

deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019,2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende

belangen kan tevens een voorlopige voorziening

worden aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen

beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen

zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerp-

vergunning.

Meldingen oprichten of het veranderen van een

inrichting

Het college van Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort maakt bekend dat in 2005 de volgende

bedrijven in de gemeente Zandvoort een melding ex

artikel 8.40 of 8.44 Wet milieubeheer hebben gedaan

voor het oprichten of het veranderen van een inrich-

ting. Hieronder ziet u welke bedrijven/organisaties en

hun adres, als laatste volgt het besluit.

- ABN AMRO, Raadhuisplein 6, Woon- en Verblijfsge-

bouwen

- BeatrixschoolJ.P.Thijsseweg 24,Woon- en Verblijfs-

gebouwen

- Broodje Zandvoort, Haltestraat 14, Horeca

- Caravanpark De Duinrand, Boulevard Barnaart 35,

Voorzieningen installaties

- De Duinroos.J.P.Thijsseweg 24, Woon- en Verblijfs-

gebouwen

- De Lachende Zeerover, Strandweg 1, Horeca

- Dekamarkt, Oranjestraat 4, Detailhandel

- Doner Kebap Zandvoort, Haltestraat 24, Horeca

- Gemeente Zandvoort, Swalüestraat 2, Woon- en

Verblijfsgebouwen

- Havana aan Zee, Curiestraat 2B, Opslag & Transport

- J.R.A. Mulder BV, Celsiusstraat 198, Detailhandel

- NicolaasschoolJ.P.Thijsseweg 24, Woon- en

Verblijfsgebouwen

- Trefpunt Annette, Curiestraat 8, Opslag & Transport

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Ontwerpbestemmingsplan "Middenboulevard"

(artikel 23 WRO)

Burgemeesteren wethouders van de gemeente Zand-

voort maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde

in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

met ingang van 11 december 2006 gedurende zes

weken ter visie ligt het ontwerpbestemmingsplan

"Middenboulevard". Het ontwerpbestemmingsplan

omvat hetgebied gelegen tussen deThorbeckestraat,

Westerparkstraat (ged), Badhuisplein, Burg. Engel-

bertsstraatjac.van Heemskerckstraat en de duinenrij

van de Zeereep.

Het ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van

de Ruimtelijk Functionele Verkenning zoals deze door

de gemeenteraad bij besluit van 31 oktober 2006 is

vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een

plan kaart, toe licht ing en voorschriften ligt gedurende

de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in

het raadhuis (ingang Swalüestraat) en in de openbare

bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een

ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen

kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen ken-

baar gemaakt te worden bij de gemeenteraad (Postbus

2,2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan

een telefonische afspraak maken met mevr. E. den

Breejen, mevr. L.van der Hek-Vermeer mevr.

W van der Poel of de heer J.A. Sandbergen allen werk-

zaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, te-

lefonisch bereikbaar onder het algemene nummer:

023 - 5740100.

Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort zijn voor-

nemens om ten behoeve van het bestemmingsplan

"Middenboulevard" een verzoek om vaststelling van

hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de

Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Noord

Holland in te dienen.

Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van 11

december 2006 gedurende zes weken (gedurende de

openingstijden) ter inzage bij de centrale balie in het

raadhuis (ingang Swalüestraat) en in de openbare

bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ie-

der schriftelijk dan wel mondeling zijn bedenkingen ken-

baar. Schriftelijkdienen bedenkingen kenbaargemaaktte

worden bij het collegevan burgemeesteren wethouders

(Postbus 2,2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties

kan een telefonische afspraak maken met mevr. E. den

Breejen, mevr. L.van der Hek-Vermeer mevr.W van der

Poel of de heer J.A. Sandbergen allen werkzaam bij de

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar

onder het algemene nummer: 023 - 5740 100.

Herhaalde oproep Wet
Maatschappelijke

Ondersteuning

Huishoudelijke hulp

Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de

gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren

van de huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden.

Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen

en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-

nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een

chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?

Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit

heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op

deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-

tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.

Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds

huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente op-

nieuwop welke hulp de cliënt recht heeft. Vóórdat het

huidige indicatiebesluit afloopt, moet dan een nieuwe

indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.

Wat verandert er?

Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp geleverd

gaat worden door aanbieders die de gemeente heeft

geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft samen

met de andere gemeenten in deze regio gekozen voor

zes aanbieders. Bij het maken van de selectie hebben

wij vooral goed gekeken naar de kwaliteit van het

personeel en de kwaliteitvan de huishoudelijke hulp.

Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal een

keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-

bieders. Deze aanbieders voldoen alleaandedoorde

gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest vooreen zo-

genoemd Persoons Gebonden Budget (PGB).ln plaats

van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag

waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent

wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet

regelen. Voor meer informatie over het PGB kunt u

contact opnemen met het Achmea Zorgkantoor via

telefoonnummer 010-2446298.

Wat moet u doen als u nu huishoudelijke hulp krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Mocht u deze

brief nog niet hebben beantwoord, doet u dat dan van-

daag nog.Wij hebben uw antwoord nodig om te kunnen

garanderen dat u ook na 1 januari 2007 hulp krijgt.

Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan direct

met het specia Ie Wmo-telefoon numm er: 023-5740440,

elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U

kunt ook een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

Hoe kunt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bij Loket Zandvoort kunt u huishoudelijke hulp aan-

vragen. U kunt hier terecht met al uw vragen over

wonen welzijn en zorg. Loket Zandvoort is elke werk-

dag geopend van 9:00 tot 12:30 uur en bevindt zich

in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te

Zandvoort. U kunt ook bellen 023-5740450 of mailen

loket@zandvoort.nl.

Afvolwijzer 2007

Alle Zandvoortse huishoudens krijgen de Afvalwijzer

2007 in de bus. Hij wordt de komende dagen verspreid.

Het handige overzicht hangt u op bij de afvalbakken.

Een prima geheugensteuntje. In één overzicht ziet u

namelijk precies 'wanneer' u 'wat' kunt aanleveren of

'hoe' het ophalen van uw huishoudelijke afval is ge-

regeld tijdens de feestdagen. Op de achterzijde vindt

u bovendien allerhande informatie over afval, huisvuil

en meer van dat soort zaken.

De afvalwijzer is een relatief nieuw communicatiemid-

del. Hij is voor de eerste keer in 2006 verschenen. De

gemeente Zandvoort heeft 'm gemaakt naar aanlei-

ding van het in 2004 gehouden bewonersonderzoek

over afvalscheiding. Hieruit bleek dat er behoefte was

aan een betere informatie- voorziening over afval en

het aanbieden van afval. De gemeente hoopt dat de

afvalwijzer in deze informatiebehoefte voorziet.

Naast de afvalwijzer, gaat de gemeente extra met u

communiceren over afval via de gemeenteadvertentie

in dit huis-aan-huis-blad. Het gaat dan over zaken die

niet in de afvalwijzer staan of waar extra aandacht op

gevestigd moet word en. Dit ja ar zijn er twee artikelen

verschenen overde afvalfracties Klein Chemisch Afval

en Groente-, Fruit- en Tuinafval. Volgend jaar zullen

andere afvalfracties extra belicht worden, waaronder

Glas, Oud papier en Karton en het Grof Huishoudelijk

Afval. Deze artikelen gaan specifiek over het 'hoe' en

'waarom'van afvalscheiding. Ookop de gemeentelijke

website is in de productencatalogus veel informatie

te vinden over het inzamelen en verwerken van alle

afvalsoorten. Erg handig is de Afvalophaalwijzer, waar-

mee u op eenvoudige manierde ophaal dagen van uw

eigen straat terugvindt.

De gemeente is benieuwd wat u van de afvalwijzer

vindt. Laat het ons weten. Stuur een mail, schrijf of bel

ons. De gegevens vindt u hierboven. Wie weet wordt

uw goede idee meegenomen als de gemeente voor

2008 een nieuwe afvalwijzer maakt.
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Beleidskader voor de verkeerscirculatie

Louis Davidscarré

In de vergadering van 13 december 2005 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort het beleidskadervoor

de verkeerscirculatie Louis Davidscarré vastgesteld.

Dit beleidskader treedt in werking op 7 december

2006.

De raad heeft het volgende besloten:

Als kader voor de verkeerscirculatie van het Louis Da-

vidscarré vast te stellen:

- de busbaan niet te betrekken bij de ontsluiting

van het LDC, anders dan voor langzaam verkeer en

openbaarvervoer in beide richtingen;

- busroute in beide richtingen via Prinsesseweg en

busbaan;

- de huidige wegcategorisering en het huidige ge-

bruikte continueren;

- de parkeergarage(s) zodanig te situeren dat er mini-

male overlast ontstaat bij de ontsluiting(en) ervan,

-waarbij zowel de Prinsesseweg, als de Louis Davids-

straat, als de Cornelis Slegersstraat in aanmerking

komen.

Tegen dit besluit staat op grond van artikel 1:3 lid 4

alsmede artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht geen

bezwaar of beroep open.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Dr.J.G.Mezgerstraat 32, plaatsen deur, ingekomen

29 november 2006, 2006-203LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie bete-

kent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde

bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien

voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestem-

mingsplan of bouwverordening kan worden verleend,

kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubli-

ceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Vrijstelling

Het col lege van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de

Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het: Uitbreiden van een bestaand pension van vier

naar zeven kamers op het perceel Brederodestraat 49

te Zandvoort

Het concept-vrijstellingsbesluit ligt met ingang

van 08 december 2006 gedurende 6 weken ter

inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis

tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn

van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar

maken bij het college van Burgemeester en Wet-

houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in

de rechter bovenhoek van uw brief "zienswijze" te

vermelden.

Kapvergunningen aangevraagd

- Reinwardtstraat 7, 1 populier, aanvraag ingekomen

op 22 november 2006, ivm overlast, wel herplant-

plicht.

- Koninginneweg 41, 2 coniferen, 1 acacia, aanvraag

ingekomen op 27 november 2006, ivm overlast, wel

herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijd en. Belanghebbenden

kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-

catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij

het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Ebbingeweg 7, 7 dennen bomen, verleend 7 decem-

ber 2006.

- Burgemeester Nawijnlaan 34, 2 elzen, verleend 7

december 2006.

- Potgieterstraat 5, 1 populier, verleend 7 december

2006.

- Emmaweg 1, 1 dennenboom, verleend 7 december

2006.

Belanghebbenden die in een eerderstadium zienswij-

zen hebben ingediend, kunnentegen de bovenstaande

besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haar-

lem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen

schorsende werking. Een schorsende werking wordt

pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in

een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige

voorziening indienen bij de presidentvan de rechtbank

te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient verge-

zeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Keesomstraat 25 t/m 147, splitsing woonruimte in

appartementenrechten, verzonden 29 november

2006, 20o6-i8iSp.

- Keesomstraat 25 t/m 147, veranderen entree en

Gemeente Zandvoort

trappenhuis, verzonden 29 november 2006, 2006-

139RV.

- Oosterparkstraat 53, uitbreiden woning, verzonden

01 december 2006, 2006-126RV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be-

langhebbenden kunnen gedurende een termijn van

zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking

is de verzenddatum van de vergunning. Indien het

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "be-

zwaar" inde rechterbovenhoek van uw brief aan het

col lege van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-

sel niet de werking van het besluit waartegen het is

gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om

een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-

ningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een

dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergun ningverl en ing op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

ZandvoortPas: Korting of camera
Van Dam mode & accessoires geeft 10% korting

week een

zeer bijzon-

dere aanbie-

ding.Watdat

zal worden

wil hij uiter-

aard nog niet

kwijt maar
dat het met

de feestda-

gentemaken

heeft is een

ding dat zeker is. Hij adviseert

om vooral de advertentie op de

pagina's van de ZandvoortPas

komende week nauwlettend in

de gaten te houden. Van Dam
mode & accessoires, Kerkstraat

3, tel: 023-5714009.

Nieuwe wegwerpcamera
bij Men no Gorter

Van Dan mode & accessoires in

de Kerkstraat geeft op dit mo-

ment io% korting op de modieu-

ze topjes die Maurice van Dam
heeft ingekocht. Overigens geeft

de modebewuste ondernemer

al het hele jaar 10% korting, is

het niet opeen bepaald deel van

zijn collectie, dan is het wel op de

gehele collectie.

Prominent aanwezig in zijn win-

kel zijn met name de modeac-

cessoires. Van schitterende hor-

logesvooreen zeer schappelijke

prijs tot aan handtassen en rie-

men, het isvolopaanwezig.Ook

heeft Van Dam een uitgebreide

collectie modekleding.

Met het oog op de komende

kerstdagen en Oud & Nieuw

heeft Van Dam vanaf komende

Fotozaak Menno Gorter aan de

Grote Krocht heefteen bijzonde-

re aanbieding voorZandvoorters

met een ZandvoortPas. Bij inle-

vering, ontwikkelen en afdruk-

ken van een wegwerpcamera,

ontvangt men op vertoon van

de ZandvoortPas een geheel

nieuwe wegwerpcamera.

Gorter heeft zijn actie al vanaf de

start van de ZandvoortPas. Met

name in het zomerseizoen heeft

Gorter veel met de ZandvoortPas

gewerkt:"lk merkte gewoonweg

dat er een busmetZandvoorters

ergens naartoe was geweest.

Mensen die niet over een came-

ra beschikten, haalden een weg-

werpcamera, kwamen terug om
te ontwikkelen en afdrukken en

kregen een nieuw weer mee."
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Bijzondere demonstratie Lego

Plaatselijke fotode-

tailhandelaar Menno

Gorter houdt er een

bijzondere hobby,

zeg eigenlijk maar

passie, op na. Om de

stress van zijn zaak

te verwerken, 'speelt'

de aimabele foto-

graaf met technisch

Lego.

Zijn hobby gaat zelfs

zo ver dat hij door de

fabrikant als een van

de eersten wordt uitgenodigd

om nieuw materiaal te testen.

Hij doet dat veelal via robots

die hij van de bouwsteentjes

maakt. Deze robots werken

allemaal zoals men mag ver-

wachten van een robot. Ze

lopen, draaien, kunnen obsta-

kels ontwijken en zijn helemaal

programeerbaar. Gorter heeft

op het ogenblik een aantal

van zijn laatste creaties in zijn

etalage aan de Grote Krocht

tentoongesteld.
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en is niet alleen voor kinderen

bedoeld. Studenten Hbotech-

niekgebruiken hetvaakom de

bewegingen van robots te be-

studeren en na te maken. Ook

is er een mondiale competitie

voor basisscholieren wie de

beste en mooiste robot van

Lego kan maken.

Gorter geeft komende zater-

dag 9 december een demon-

stratie van zijn robots in de

Jupiter Plaza. De demonstratie

is van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Wij kunnen deze demonstratie

van harte aanbevelen.
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Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat

cliabetische -en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,

2041 LA Zanclvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK k-eurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jpar Uw Specialis*

Sloten en inbrppk-

bcvcrligingen met
eigen montagedienst
bij U aan Huis

Teh 023 - 571 24 IS

Montage volgens f-alrne Kflvmwrk' Veilig Wanen
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P. H. WILLEMSE
: LEKTROTECHNIEK

ImI kjJnq ÜM U' Lil Lil

Hét ac/res voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zanclvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

P
ATERDAG A.S. OPEN HUIS TJERK HlDDESSTRAAT 31

Tjerk Hiddesstraat 31,

Zandvoort

Een fraai 3 kamer appartement met zonnig

balkon op de 2e etage gelegen. Het verkeert in

goede staat van onderhoud en kan zo betrokken

worden. Moderne open keuken v.v. inbouw-

apparatuur. Er zijn twee slaapkamers die diverse

mogelijkheden bieden.

Laat u verrassen en kom kijken!

• Parkeren op eigen afgesloten terrein;

• 1 minuut van het strand gelegen:

• Kan zo betrokken worden, i.z.g.s;

• 9 december OPEN HUIS 11:00 tot 13:00 uur!

Bezoek ook eens onze website

www.zandvoortsecourant.nl

Huurprijs: € 1.000,= exclusief

Verrassend 2- kamerappartement op de eerste

etage gelegen op loopafstand van het centrum.

Het is onlangs gerenoveerd en verkeerd in keu-

rige staat. Biedt goede kansen voor de verhuur.

• Vrij pakeren in directe omgeving:

• Rustige omgeving nabij duinen;

• Woonopp. ca. 40 m 2
, bouwjaar 1960.

Te huur: Aan de boulevard ligt dit ruime

4 kamerappartement op de eerste verdieping

met balkon (zuid) en vrij uitzicht op zee.

Indeling: entree, hal, woonkamer met fraai

zeezichten balkon. Originele keuken,

3 slaapkamers, bad kamer v.v. douche, wastafel,

toilet en wasmachineaansluiting.

• Op steenworp van het strand gelegen en

op loopafstand van het centrum;

• Lift aanwezig, woonopp. ca 90 m 2

incl. balkons.

REEVEN
r d IJ j 1

ïn ijj WMiiArJt Ons totale aanbod vindt u op

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234 - Fox: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78

Email: info@greevenmakelaardij.nl
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Van 11 t/m 17 december bij

^^erenburz
Parfumerie - Drogisterij

schoonheidssalon

V- Haltestraat 1 • Zandvoort
023 - 571 61 23
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De redboot vaart uit!

Al in de 19e eeuw was het uitvaren van de 'redboot' een ge-

beurtenis die velen naar het strand lokte. Wij vonden in het

'Zandvoort's Badnieuws' van 2 juli 1898 een verslag dat als

ingezonden brief door een toeschouwer naar de krant was

gestuurd. Een live verslag uit 1898 dus!

INGEZONDEN

Een proeftocht!

Vooruit! Hu! Hu! Hort

knollen! Ho! Draaien! Ho!

Langzaam aan! Hort! Past

er op daar! Hé jongens!

Hoooooo! Hortend, stotend,

krakend was de reddings-

boot buiten.

Het was Zaterdagmiddag,

den 1 8d en Juni j.l. die bepaald

was voor eene proefneming

met de alhier gestationeerde

reddingsboot. Een ieder be-

langstellende was daar dien

namiddag te juister tijd en

plaats. Ze waren velen. Rijk en

arm,jong en oud, het was alsof

er dien middag gered moest

worden. Nog twee paarden er-

bij dus zes in 't geheel! Allen

klaar? Ja! Vooruit jongens! En

in vollen draf ging het zee-

waarts. Eigenlijk eerst strand-

waarts; op het strand werd de

boot losgemaakt van het on-

derstel, dat tegelijkertijd dus-

danig van op zij uitstekende

ijzeren staven werd voorzien,

dat de paarden het gemakke-

I ij k zee in konden trekken, zon-

der gevaar te loopen van on-

derde bootte geraken. Negen

stoere kerels sloegen zich de

kurken bekleedsels over

de schouders, om borst

en rug, en stapten in. En

in zee gekomen, gleed

de boot van den wagen

krakende en knarsende,

nog hoorbaar tusschen

het gejoel der beman-

ning in, zeewaarts. De

wind was vrij sterk, de

zee niet wild, maar toch

erg beweeglijk.

De boot zelf is nog

nieuw. Ze is van

hout gebouwd,
heeft een sterk

gehold ronde vorm,

zoodat gevaar voor om-
slaan gering is. De kanten

zijn voorzien van breede

stootkussens, zoodat ze

een flink stootje kunnen

verdragen!! De boot is

van onderen voorzien

van een zestal gaten,

waardoor het binnen-

gekomen water moet weg-

vloeien, zoodra de boot op de

golven is; daalt ze weder, dan

worden de daaraan bevestig-

de koperen kleppen door de

kracht van het water tegen

de openingen aangedron-

gen, zoodat voor zinken geen

gevaar bestaat. De boot heeft

een flinke lengte. Ze kan dan

ook gemakkelijk een 30 tal

personen bevatten. De bij uit-

stek geschikte vorm bevordert

zeer haar snelheid, en doet

haar het water doorklieven

als een stoomjacht. Vergeten

we niet, dat 10 sterke mannen
in de volle kracht van het le-

ven, en de elfde als stuurman,

(onder wiens commando alles

geschiedt), het hunne daartoe

bijdragen.

De boot is het eigendom van

de Noord- en Zuidhollandscbe

Reddingsmaatschappij, en

staat onder beheer eener

Meti

plaatselijk commissie, be-

staande uit de H. H.P. van der

Mye voorzitter; Dr. Gerke se-

cretaris ; J. Beeckman, L. van

der Werff en Jhr. P. Ouarles

van Uffbrd.

Na een uur roeien kwam
de boot weer aan strand

en werd bijzonder vlug

weder op den wagen ge-

plaatst. Door zes paarden

getrokken, werd de boot

vrij vlug, den slechten stij-

len zandweg in aanmer-

king genomen, naar boven

bevorderd. Het is natuurlijk

niet te wen sch en, dat deze

boot ooit dienst zal moeten

bewijzen bij strandingen,

maarzoo het noodig mocht

zijn, dan kan een goed suc-

ces niet ontbreken met zulk

een boot en zulk een fl in ke

bemanning.

Een toeschouwer

££^§=a«a

To£n &
Aan de hand van oude foto's gemaakt

ergens in Zandvoort, maakt onze foto-

graaf een foto van de huidige situatie

van dezelfde lokatie. Vandaar dus de

naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke historie die ruim

700 jaar teruggaat. In die periode is er na-

tuurlijk het een en ander in onze badplaats

veranderd. Ge bouwen zijn veranderd of ge-

sloopt en vaak is er iets anders voor in de

plaats gekomen. Straten hebben een andere

loop gekregen of zijn zelfs helemaal verdwe-

nen. Deze situaties willen wij voor u gaan

vergelijken.

Kerkstraat

toen

en nu...

Heeft u ook een foto van 'Toen' en het lijkt u leuk om die eens

in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte welkom om
uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan zorgen dat de foto

van 'Nu' ernaast geplaatst wordt.
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Take Five
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Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic van

coouilles met een parfum van vanille

• • •
LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS

EN EEN CRÈME BRÜLÉEVAN FAZANTEN EENDENLEVER

• ••
PATA NECRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
CRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

METMINT-ACAR
• • •

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
GEITENKAAS IN MOSCATO D'ASTI

• • •
een spelvan verleiding, passie,

liefde en een kus

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

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

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic

van coouilles met een parfum van vanille

• • •
PATA NEGRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

• • •
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE,

LIEFDE EN EEN KUS

voorkinderen hebben we een drie gangen menu a € 16,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl
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loko JDintang
f
Traditionele Indelonesische keuken

Wokkie Bintang, zijn ae wok gerechten uit Azië aie op elke hoek van ae straat oereia worden.

Nu vanaf €0,50 bij Toko Bintang

natuurlijk zijn wij met ae kerst en oud en nieuw geivoon open
7 dagen per week 1 3:00 / 22:00 uur

tófttaur

K*]tt«raa L3flöS7l473!

2ANDVO0R

Ca&éjAUx

Woensdags
en Donderdags:

Dagmenu

Keuken: di. t/m

zo. open van
17.00- tot

22.00 uur

(Maandags
gesloten)

ALLE VOETBAL LIVE

OP GROOT SCHERM

KIM UU
6 DAGEN PER WEEK GEOPEND

MA. GESLOTEN - Dl T/M ZA

VAN 15.00- TOT 03.00 UUR
ZONDAG

VAN 15.00- TOT 03.00 UUR

GASTHUISPLEIN S)A, 2043 JM XANDVOORT
TEL.:023-5719205

RAM
21 mrt. -20 apr.

Deze feestmaand is voor jou de

ideale periode om al je energie

te richten op datgene watje wilt

bereiken. Die leuke vent of die uit-

dagende baan, alles ligt binnen

handbereik. Zorg wel dat goede

plannen maakt!

\£ STIER

*» 21 apr. - 20 mei

Deze week is voor jou van belang

om te kijken naar wat jij wilt in je

leven. En bekijk jezelf eens niet te

negatief.Watjij nodig hebt, is lekker

tijd voor jezelf om te relaxen. Dus

laatje eens verwennen. Gen iet van

de eenvoudige dingen omje heen.

a
-*• HOROSCOOP • *•

J| Boogschutter y^~

^ 23 nov. - 21 dec .

De komende weken waarin vaak

met geld wordt gesmeten, zit jij

juist bovenop je centen, beste

Boogschutter.Je bent vooral prak-

tisch en jaagt alleen die idealen

na die ook realiseerbaar zij n.Cood

foryou!
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Leeuw

21 juli - 22 aug.

Jij hebt het gevoel dat deze week vol

zit met allerlei verantwoordelijkhe-

den en 'moetjes'. Ook ben je je heel

bewust van degevoelensvan ande-

ren, watje in verwarring en onzeker-

heid brengt. Blijf dicht bij jezelf.

9 Maagd
23 aug.- 22 sept.

E Tweelingen

21 mei - 20 juni

In tegenstelling tot je hang naar

'vluchtige' contacten zul je deze

week meerte maken krijgen met

diepgaande contacten. Je weet

jezelf ook krachtig uit te drukken,

handig om op die speciale persoon

indruk te maken.

S Kreeft

21 juni - 22 juli

Wat zul jij genieten deze week! Er

wordt alleen van je gevraagd wat

initiatief te tonen, anders hebje de

neigingom inje droomwereldjete

blijven. Organiseer een uitje met

vriendinnen of vraag diejongen

eens mee uit!

Voor jou is deze week een goede

week om bergen nuttig werk te

verzetten. En dat is iets waar jij je

heel prettig bij voelt. Ook krijgjede

kans om alles af te maken waar je

het afgelopen jaar aan bent begon-

nen. 2006 zul je goed afsluiten.

e Weegschaal

23 sept.- 22okt.

Deze week kun je alle dingen

doen die je gepland hebt. Zeker

inje werk zullen ze jeerzeerom

waarderen, beste Weegschaal.

Zorg dat je in de tussentijd weer

in harmonie komt met je eigen

behoeftes.

m Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Je gilt om rust, dus laat gerust je

lover of collega eens wat karwei-

tjes voor je opknappen. Voel je

niet nutteloos, je hebt al zoveel

gedaan. Geniet van de feestdagen

die eraan komen. Het leven is kort

en veel te gezellig!

Partijtje in de kinderbakkerij
Al verschillende groepen kinderen hebben de kinderbakkerij

achter de bakkerswinkel Van Vessem & Le Patichou bezocht.

"Het is een groot succes", aldus Jos Huijbregts.

Kinderen leren zelfbrood bakken

^Ak Steenbok^ 22 dec. - 20 jan.

Blijf deze week niet te veel aan

de eettafel of borreltafel hangen.

Beter kun je wat meer bewegen

deze week. Dit is het beste voor

zowel je gezondheid als je relaties,

dus je mag best dat saaie familie-

feestje een keertje overslaan.

Waterman
21 jan. -19 feb.

Je zou het liefst inje eentje weg-

gaan vanwege alle feestdrukte.

Ook omdat je veel gevoelens op-

pikt, van jezelf en van anderen.

Communiceren gaatje moeilijker

af dan normaal, omdat je alleen be-

zig bent met je eigen gedachten.

H Vissen

2ofeb. - 20 mrt.

De komende week heb jij alle

energie om datgene te doen wat

je heel erg graag doet: een fijne

sfeer creëren en anderen lekker

verwennen en verzorgen. Zorg er-

voor datje dit ook bij jezelf doet!

Dan kunnen de feestdagen niet

meer stuk!

"Met de eerste groep kindjes

ben ik zelf aan het bakken

gegaan en het was één groot

feest. Voortaan worden de

groepen begeleidt door Juf

Sylvia, die naast haar

studie Pabo al 5 jaar in

de bakkerswinkel we rk-

De kinderen werden

ontvangen aan degrote

tafel. Na uitleg over hoe

nu eigenlijk tarwe ge-

malen wordt tot meel,

hoe brood gebakken

wordt en hoe gezond

brood is, werden de

mouwen opgestroopt.

Jarige Aiden beet het

spits af en mocht het

eerste broodje vlech-

ten. Daarna volgde de

rest. leder mocht twee

broodjes maken. De

broodjes in de rijskast

DE TIEN
Zoals beloofd, de toptien

gewilde en meest beroemde

mannengeuren op dit mo-

ment:

1 Cacharel Amor pour

Homme eau de tiolette,

75 ml €46,-

2 DKNY Red Delicious

Men eau de toilette,

50 ml €45,-

3 Jean Paul Caultier

Le Male kilt Limited

Edition € 64,-

4 Armani Remix He eau

de toilette, 50 ml

€52,50

5 Canali Eau de Toilette,

50 ml €39,-

6 Kenzo Ryoko eau de

toilette, 2oml €39,50

7 Cuerlain L'lnstant d'un

été pour Homme eau de

toilette, 125 ml €51,03

8 Chanel Allure Homme
Sport Spray eau de toi-

lette, 30 x 20 ml € 53,50

9 Axe Click, 100 ml

€ 11,99

10 Esprit Life by Esprit

eau de toilette, 30 ml

€14,50

en hard doorwerken, want de

koekjes moesten uitgestoken

worden. De prachtigste mo-

dellen werden door de 'bak-

kers in spe' uitgestoken en op

de plaat voorzien van decora-

tie. Vervolgens alle kinderen

weer aan de lange tafel, waar

zij zelf hun taartje maakten,

decoreerden en... opsmikkel-

den. "Dat smaakt naar meer",

riepen de kinderen in koor.

Ondertussen werden de ka-

dootjes uitgewisseld en onder

het genot van een glaasje ran-

ja werd er gezongen voor de

jarige. "Allemaal blije gezicht-

jes", vertelde bakkerJos na af-

loop. En ondertussen kwamen
al nieuwe aanmeldingen voor

partijtjes binnen. Wil je ook

op deze originele manier je

verjaardag vieren? Reserveer

tijdig, loop even de winkel in

of kijk op www.vvlp.nl.

Column

Een winterdipje

Zelf heb ikgelukkig nooit last

van zoiets. Om me heen hoor

ikverhalen overslaapproble-

men die alleen voorkomen
als het winter wordt, onver-

klaarbare chagrijnigheid die

maar aan blijft houden, pijn-

tjes hier, pijntjes daar.

Het zit natuurlijk allemaal

tussen de oren dacht ik, dat

is wel duidelijk. Dat het al-

leen wel iets verdergaat dan

denken dat je er last van hebt,

weet ik ook pas sinds kort.

Mijn vriendin, die normaal

gesproken niet onderdoet

aan mijn vrolijkheid, heeft

iedere winterweer hetzelfde

verotte maandje. Nergens zin

in, geen eetlust, niet kunnen

slapen 's nachts maar over-

dag wel.

Uit nieuwsgierigheid ben

ik google maar eens gaan

raadplegen. Al snel kwam ik

bij een site van een of andere

professor. 'Winterdepressie...

meer dan een winterdipje'

is de kop van het artikel. Het

blijkt een echte aandoening

te zijn die ieder jaar weerte-

rugkomten er wordt gespro-

ken over'winterdepressiepa-

tiënten'. Wat er allemaal bij

deze aandoening kan komen
kijken schrikt me wel een

beetje af. Wat schijnt te hel-

pen is lichttherapie. Mensen
krijgen via hun netvlies licht-

st ra a Itj e s binnen waardoor

de hersenen aan het werk
worden gezet. Het gaat om
deaanmaakvan melatonine.

Deze stof regelt je biologi-

sche klok en zorgt ervoor dat

je lekker moe wordt 's avonds.

Winterpatienten maken
deze stof overdag aan i.p.v.

's avonds. Melatonine heeft

weer veel invloed op de an-

dere stof die invloed heeftop

je gesteldheid: serotonine. Ze

breken elkaar af, zal ik maar
zeggen.

Je kan er maar mooi mee zit-

ten. Het is dus niet echt een

kwestie van 'tussen de oren'.

Het overkomt je gewoon.
Hebben veel Zandvoorters

hier last van? Ik hoop het niet.

Herstellen in de Zandvoortse

winter lijkt mij zo makkelijk

nog niet, aangezien het

net een spookdorp is in de

koude maanden. Of heeft de

gemeente iets ondernomen
om ons dorp deze winter te

laten bruisen?

Mai/

&



Kerstsnoppen natuurlijk bij

De leukste kleding en de
mooiste lingerie!

Grote Krockt 20B Zandvoort 023-571569?

(Boudoir fc

Cjeefvoor de

feestdagen een

<Kay>y>ersBon

Jos Syierieus
06-21950948

geopend: dinsdag t/m

en dins.dc

•Achterweg la 2042 L$f * Zandvoort TeC 023-573 29 00

NG New Man Casual

Hele maand december:
20% korting

op de gehele wintercollectie

en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

GRATIS
Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren

vanaf heden t/m 3 1 dec. 2006 *^
of zolang de voorraad strekt. Jfc "

Nog op

zoek naar

een relatie-

geschenk?

Kom dan

even bij ons

langs!

Haltestraat 35
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmannen • in diverse kleuren

Guirlandes • vanaf € 4,95
Kerstbomen • niet van echt te

onderscheiden

Aanbieding:

afelkerststukken

oor 4 kaarsen: €12,50
Ju: 2 halen = 1 betalen

Groothandelsprijzen!

Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

i(

BoucCoir 6y sara
y

Wistu

dat wij ook\kuke

ferstcadeautjes

hebben?

O.a. cadeaubonnen

voor kunstnagels

Qeouend. dinsdag t/m

en Ainsdc

'Achterweg la 2042 Lti' * Zandvoort lef. 02^-573 2q

Kerst bij

Etos Topgeuren
Nu bij inlevering van 1000 Airmiles

€ 10,- extra korting!

Wij zijn 2 e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

ZflKidvöort _

ft, £?meer

Grote Krocht

2042 LT Zandvoort

i Tel. 023 - 571 98 41

Mobiel: 0624-500 624

www.zandvoort-kledingreparatie.nl

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Chilicon Sana
Vegetarisch hoofdgerecht voor 2 personen

Ingred enten

i grote pot (uitlekgewicht 440 gram) i rode + i groene paprika,

kapucijners of bruine bonen, 5 eetlepels tomatenpuree

i middelgroot blikje (200 gram) (1 middelgroot blikje),

maïs, 2 teentjes knoflook,

300 gram prei, 200 gram geruide (gerookte)

1 dikke ui, tofu (facultatief),

1 theelepel gedroogde chilipeper 4 tortilla's,

(of sambal), olie en wat sojasaus.

Bereiding:

Snijd de prei in kleine stukjes en was deze goed. Hak de ui in ringen en snijd de paprika's

in grove stukjes. Als u de geruide tofu gebruikt, bak deze dan kort (5 minuten) met de

chilipeper en wat sojasaus, verwijder het dan uit de pan. Indien u geen tofu gebruikt,

de chilipeper later toevoegen met de bonen. Smoor de prei nu in de pan en voeg na 5

minuten de ui en geperste knoflooktoe. Laat dit kort meesmoren en voeg dan de pa-

prika's, bonen, maïs en tomatenpuree toe. Laat het geheel nogzo'n 15 minuten opeen

zacht vuurtje staan. Vul de tortilla's met de chili of serveer de chili met rijst of bulgur.

Zet een kommetje komkommersalade ernaast.
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Grasduinen Natuuragenda De beste natuurfoto-

2007 verschenen grafen beschouwen het

steeds meer als een ere-

zaak om opgenomen te

worden in de populaire

Grasduinen Natuur-

agenda. De redactie is

dan ook bedolven on-

der de inzendingen. Het

resultaat: een agenda

waar iedere natuurlief-

hebber 52 weken lang

heel veel plezier aan

beleeft. Niet alleen om

de ongelooflijk mooie

foto's, maar ook omdat

de agenda gewoon heel

praktisch is. De agenda

is te koop voor € 9,95

en verkrijgbaar bij de

betere boekhandel en

tijdschriftenwinkels.

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

de witte vlakjes in te vullen. De optelsom van

de vakjes staat in het donkere vlakje naast de

rij of boven de kolom. Indien u in een donker

vlakje bijvoorbeeld 4X8 ziet staan, betekent dat

u vertikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal

op 8. Let op: er zijn soms meerdere oplossingen

mogelijk.

„5udol;u
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u

om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot

en met 9 komen maar één keer voor in de

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

3 2 7 1

2 7 6

5 6 2

4 5 6

3 6 9

6 1 4

5 2 6 4 3

6 3 5 1 2

4 3 6 5

Oplossing

week 46

1 8 3 1

4 7 7 5 6 2

4 6 3 8 2

9 4 7 6 5

6 7 1 9 6

2 9 8 3 1

5 e 1 4 2 9

6 3 3 7

Oplossing

week 46

e 9 7 5 8 2 4 3 1

2 4 1 3 9 7 e 8 5

3 8 5 6 1 4 2 7 9

4 3 9 7 e 8 5 1 2

5 7 2 9 3 1 8 4 e

8 1 6 4 2 5 7 9 3

1 e 4 2 7 3 9 5 8

7 2 8 1 5 9 3 e 4

9 5 3 8 4 e 1 2 7

JwllEP is deze week ons dier van de week. Een hele

vrolijke en stiekem veelte dikke rottweiler. Ze zal een

jaar of 6 zijn. Ze is gevonden op straat dus dat blijft

een schatting. Voor deze dame had men blijkbaar

geen warme mand meer over...! Op straat gezet en

in het asiel belandt en niet meer opgehaald. Helaas

voor Mie p, maar wij zijn natuurlijk weer hard opzoek

om een nieuw hu is voor haar te vinden. Als ze je kent

is het een echte knuffelen ze doet echt alles vooreen

koekje. Hoe dik ze ook is, ze gaat op haar achterpoten

zitten met haar voorpoten de lucht in, als een circus-

hondje. Heel schattig dus, maar we moeten natuurlijk

wel uitkijken met het geven van koekjes omdat we
bezig zijn meteen afval program ma. Wat bewegen

en niet snoepen, dat is wel moeilijk maar we gaan

vooruit. Ze moet nog een aantal kilo's kwijt dus.... we
zoeken een sportieve baas die lekker met haar naar

het bos gaat. Ze gaat goed om met reuen maar kan af

en toe fel reageren opeenteef.We plaatsen Miepniet

bij kleine kinderen, omdat we natuurlijk niets van haar

achtergrond weten en omdat ze snelle bewegingen

niet fijn vindt. Daar schrikt ze van en dan kan het fout

gaan. We zoeken een rustig huis voor Miep waar ze

lekker veel geknuffeld wordt. Wie heeft daar nou geen

zin met dit koude weer, zo'n gezellige dikke knuffel

tegen je aan? Kom eens langs in de Keesomstraat 5,

geopend van maandag tot en met zaterdag tussen

n.00 uuren 16.00 uur. Tel: 023-5713888 of kijk op

www.dierentehuiskennemerland.nl

£>
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Zwemmen im«-_i-JL-_i-_i

Succesvolle jonge Zeeschuimers

Afgelopen zondag is in het

zwembad de Planeet in Haar-

lem de eerste ConnySm id Meet

gezwommen. Deze wedstrijd

zal vanaf nu jaarlijks worden

gehouden ter herdenking aan

de vorig jaar overleden Rapido

82 jeugdtrainsterConny Smid.

Acht verenigingen, uit de di-

recte omgeving maar zelfs ook

uit Amersfoort, hadden zich

voor de wedstrijd ingeschre-

ven. Allemaal zwemmers van

6 t/m 11 jaar. Er konden op de

individuele nummers medailles

gewonnen worden, maar het

belangrijkste was toch wel de

strijd om de grote wissel bokaal.

Deze zou gaan naar de vereni-

ging met het beste resultaat

gemeten over alle zwemmers.

Medailles

De Zeeschuimers uit Zandvoort

hadden een goed team van 14

zwemmers ingeschreven en

konden op veel nummers een

zwemmer inzetten. Al moes-

ten sommige zwemmers dan

wel vier keer starten, wat uit-

eindelijk erg zwaar bleek te

zijn. Dit resulteerde in twaalf

Zeeschuimers behaalden 12 medailles

medailes: 4 gouden, 4 zilveren

en 4 bronzen. Maar net zo be-

langrijkwaren de prestaties van

de zwemmers die net buiten de

medailles vielen, het ging im-

mers om het totaalresultaat.

Spannende strijd

Het zou een nek aan nek race

worden tussen de organise-

rende vereniging Rapido 82 en

de Zeeschuimers. Rapido82.dat

met een team van 25 zwem-
mers deelnam, kon uiteindelijk

de krachten wat meerverdelen

enwistzoeen nipte voorsprong

te behouden.

Miniem verschil

Na 24 programma-onderde-

len was het verschil slechts

19 seconden in het voordeel

van Rapido 82. Een prach-

tige 2e plaats was er voor de

Zeeschuimers uit Zandvoort.

Het Zeeschuimers team be-

stond uit Fleurde Boer (de jong-

ste zwemster van de wedstrijd),

Robyn Smit, Caitlin Smit, Ramzy

Abdelatif, Jordie Buis, Daisy

Koning, Naomie Meijer, Wouter

de Boer.Gijsvan Dam.Frederick

Kamerbeek, Lola Holsboer,

Phillipe Kamerbeek,Teddy Mick

Wiedijk en Ivan de Boer. Zij wa-

ren uitzinnig van vreugde met

het prachtige resultaat. Een

mooie beloning voor het harde

trainen van de afgelopen we-

ken. Volgende week alweer de

volgende wedstrijd. De Speedo

instroom in Wormerveer.

Hockey

Winst voor hockeydames
Het dameselftal van ZHC heeft de thuiswedstrijd tegen Magnus uit

Schagen met 2-1 gewonnen. De dames boekten niet alleen de twee-

de zege van het seizoen, maar namen daarmee ook revanche voor de

3-2 nederlaag die in de eerste compteitiewedstrijd werd geleden.

Zowel ZHC als Magnus pro-

beerde in het begin van de

wedstrijd het initiatief naar

zich toe te trekken. In eerste

instantie lukte dat Magnus
met snel combinatiespel het

beste. Het leverde een aantal

moeilijke momenten op voor

het doel van keepster Marije

van derMeulen.die met behulp

van haarverdedigsters hetdoel

echter schoon wist te houden.

Geleidelijk aan wist ook ZHC
zich aanvallend wat meer

te mannifesteren. Doelrijpe

mogelijkheden waren in de

eerste helft echter zeldzaam.

Miranda Schilpzand en Lisette

van Kesteren probeerden het

wel maar ook de keepster van

Magnus toonde haar klasse,

waardoor het bij rust nog 0-0

was.

In de tweede helft eenzelfde

beeld. Magnus had gedurende

het eerste kwartier het beste

van het spel, maar wist een

aantal goede kansen niet te

benutten. Aan de andere kant

kreeg Miranda Schilpzand een

goede kans, maar ook nu was

de Magnus-keepster onpas-

seerbaar. ZHC moest zich blij-

ven beperken tot uitvallen, wat

toch een aantal strafcorners op-

leverde. Uit één daarvan schoot

Miranda Schilpzand in tweede

instantie de bal in het Schager-

doel,i-o. De vreugde over de

voorsprong was van zeer korte

duur, omdat Magnus vanaf de

afslag de stand weer gelijktrok,

i-i. In de daaropvolgende peri-

ode probeerde Magnus de over-

winning te forceren. De jonge

verdedigsterCvetka Krakau,die

net als de andere jeugdspeel-

sterJaimy Koopman uitstekend

speelde, voorkwam na een half

uur dat Magnus een voorsprong

kon nemen. Koelbloedig werkte

zij, alleen op doellijn staande,

de bal uit het doel.

De strijdlust die ZHC het hele

duel toonde werd 3 minuten

voor het eindsignaal beloond.

Een lange pass van Van Kesteren

werd door Schilpzand met een

fraaie lob over de keepster van

Magnus gewerkt, waarmee de

2-1 overwinning een feit was.

Komende zondag speelt ZHC de

uitwedstrijd tegen Saxenburg

in Haarlem. De aanvang is 12.45

uur.

FUTSAL

Zandvoort Noord

verspeelt bijna voorsprong

Een futsalwedstrijd blijft onvoorspelbaar. De futsallers van

Zandvoort Noord dachten de winst al snel binnen te hebben,

maar kwamen bijna bedrogen uit. Terwijl de Zandvoorters

al droomden van een glorieuze en glansrijke overwinning,

werden ze door tegenstander FCL uit Beverwijk op een harde

manier wakker geschud.

Er leek geen vuiltje aan de

lucht toen Zandvoort Noord,

vooral via een opvallende ma-

niervan spelen van Rob Smits,

de leiding nam. Na de eerste

helft stond het 2-0, waarbij

Zandvoort Noord nauwelijks

problemen kende. In de tweede

helft was het opnieuw Smits

die het initiatief nam. Daarna

werden er enkele kansen om
zeep geholpen en was het

'good old' Oscar Vos met een

Cubaanse jetlag in de benen,

die op D

i

I Ion Koster-achtige

wijze de scoreverderopvoerde.

Daarna brak het speelkwar-

tier van FCL aan en kwamen
de gasten terug tot 4-2. Via

Arthur 'Tuur' Paap werd het

5-2 met daarna wederom een

tegengoalvan FCL, waarbij de

stand tot 5-3 kwam. Met een

mooie uitgespeelde kans tus-

sen Smits en Vos werd het 6-3.

Deze treffer bleek belangrijk,

want ondanks de treffer van

FCL in de slotfase wisten de

Zandvoorters de winst binnen

te halen. Eindstand was 6-4.

Opvallend was het aantal

gemiste kansen van Antoine

Eickhoff, die ondanks zijn

hernieuwde beweeglijkheid

niet tot scoren wist te komen.

Coach Rob Snijders heeft

goede hoop dat er wellicht

een aantal nieuwe spelers bij

Zandvoort Noord gaat komen.

Daardoor kan er een gewenste

kleine aanvulling op de be-

staande spelersgroep plaats-

vinden.

Biljart

Café de Lamstrael aan kop

Café De Lamstrael heeft af-

gelopen vrijdag goede zaken

gedaan een lijkt niet meer

van de overwinning in het

Driebanden Kampioenschap

van Zandvoort te kunnen

worden afgehouden. Dirk

van Dam, die speelt voor De

Lamstrael, blijft eveneens op

de eerste plaats staan.

Het was weer druk bij de voor-

laatste ronde in het kampioen-

schap van 2006 in café Bluys

aan de Buureweg. Dat geeft

aan dat driebanden leeft bin-

nen de Zandvoortse biljarters.

Dirk van Dam (De Lamstrael)

wist door winst op Hetty Wisker

(Oomstee) zijn eerste plaats te

behouden maar hij voelt de

hete adem in zijn nek van Rinus

Schaarsbergen (De Lamstrael)

en Rob Tan (Basta) die tweede

en derde staan. Ook de num-

mers vijf tot en met acht heb-

ben nog kans op eremetaal.

Henk van der Linden (Holland ia)

speelde vrijdagavond met een

gemiddelde van meer dan één.

Hiermee evenaarde hij de score

van Kees Roos (De Kippetrap)

eerder in dit toernooi.

De strijd om de Caféprijs 2006 is

zo goed als beslist. De Lamstrael

kan eigenlijk niet meer van de

eerste plaats worden afgehou-

den. Wel is er volop strijd om de

twee andere ereplaatsen. De ca-

fés Bluys, Hol land ia en Kippetrap

zijn daar nog voor in de race.

Vrijdagavond 8 december wordt

de finaleronde gespeeld in café

Oomstee. Aansluitend zal de

prijsuitreiking plaatsvinden.

Omdat dit nogal wat rekenwerk

vergt.zullen die avond niet meer

dan drie spelers (normaal vier)

per café spelen. De wedstrijden

beginnen rond 19.30 uur.

Voetbal

Zondagvoetballers vochten

voor wat ze waard waren
De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben in Bloemen-

daal hun meerdere moeten erkennen in bvc Bloemendaal. In

een door een vechtpartij ontsierde wedstrijd was het vooral

de fysieke kracht van de thuisvereniging die de doorslag gaf.

Een normaal mens zou, met het oog op onherstelbare schade

aan het veld, de wedstrijd vooraf hebben afgelast. De zwak

leidende scheidsrechter echter oordeelde dat er 'gewoon' ge-

voetbald kon worden. Het werd zijn eerste 'mispeer'.

Basketbal

Lions heren bevestigen vorm

Bloemendaal mocht starten

met de straffe wind in de rug.

Hierdoor moesten onze plaats-

genoten veel meer voetbal op

hun helft toestaan dan dat

goed voor ze was. Toch kon

de Zandvoortse verdediging

de druk redelijk goed verwer-

ken. Voorin echter waren de

Zandvoortse spitsen niet in

staat om voor gevaarte zorgen.

Alleen Faisel Rikkers zag op het

einde van de eerste helft een

'rollertje' net voorlangs gaan.

Hommeles
In de 19e minuut kon

Bloemendaal, na een mooie

combinatie op de linker flank,

op voorsprong komen. Een

handvol minuten daarna was

het 'hommeles'. Rikkers werd

na een gl ij partij samen meteen

Bloemendaalse speler door de

laatste, voor iedereen zichtbaar,

nagetrapt. Onze plaatsgenoot

reageerde als door een wesp

gestoken en sloeg, ook voor

iedereen zichtbaar, zijn tegen-

stander. Dit was het sein voor

een massale vechtpartij. Alles

en iedereen die aan de kant zat

of in het veld stond, bemoeide

zich ermee. De scheidsrechter

volgde het met één grote glim-

lach op zijn gezicht en meteen

houding van; "ik heb alles in de

gaten". Niets was minderwaar.

Nadat hij een afkoelingsperi-

odevan bijna een kwartier had

ingelast, kwam hij terug op het

veld zonder enige actie te heb-

ben ondernomen. Rikkers en

zijn tegenstander hadden min-

stens een kaart moeten krijgen.

Het was de tweede 'mispeer'

van de leidsman. Direct na de

herstart inde eerste helft, was

een Zandvoortse verdediger zo

ongelukkig om zijn tegenstan-

der on reglementair onderuit te

halen in het strafschopgebied.

Uiteraard meteen penalty als

gevolg. Bloemendaal kon ech-

ter de geboden kans niet ver-

zilveren.

Wegvloeiende krachten

Na rust, met de wind en de re-

gen in de rug, een sterk terug-

komend Zandvoort dat echter

veel pech had bij de afwerking.

Tot drie keer toe stond een

aluminium paal een, op dat

moment verdiend, doelpunt in

de weg en konden onze plaats-

genoten de aan sluiter niet vin-

den. Bloemendaal echter wist

zich gaande de tweede helft

te herpakken en kreeg, omdat

Zandvoort veelal op de helft

van hun tegenstanders speel-

de, een steeds groter wordend

aantal kansen. Ookwerd steeds

meer zichtbaar dat de jeugdige

Zandvoort spelers opgebrand

waren. Toen tot overmaat van

ramp ook nog eens Martijn

Paap met een rode kaart mocht

vertrekken, was het einde in

zicht. De gastheren konden nog

twee keer het Zandvoortse net

vinden en wonnen afgetekend

met 3-0.

Door deze nederlaag duikelen

de mannen van trainer Berry

Buytenhek naareen bedenkelij-

ke negende plaats en voelen zij

de hete adem van BSM in hun

nek. Komende zondag komt

De Brug op visite in Zandvoort.

Deze wedstrijd begint om 14.00

uur.

Zaterdag

Het zaterdagelftal van Pieter

Keur hoefde niet in actie te

komen. Zaterdag waren alle

wedstrijden op het complex

van SV Zandvoort afgelast. In

hun competitie werd slechts

een wedstrijd gespeeld: ZOB
- Monnickendam, uitslag 3-2.

SV Zandvoort zaterdag speelt

8 december een uitwedstrijd

in Edam tegen EVC, aanvang

14.30 uur.

De heren van The Lions heb-

ben in Beverwijk laten zien

dat zij goed in vorm zijn. Wel-

iswaar staat Racing Beverwijk

puntloos onderaan de rang-

lijst maar een overwinning

met meer dan twintig punten

behaal je niet zomaar.

Het eerste kwart begon aan de

kant van onze plaatsgenoten

niet al te best. Beverwijk kon

via een aantal goed uitge-

voerde fast breaks op een 13-4

voorsprong komen, voordat

Lions wakker werd. Een tus-

sensprint zorgde alsnog voor

een gelijke stand bij het begin

van het tweede kwart.

Jeugdspeler

Het tweede kwart kenmerkte

zich door het feit dat de eer-

ste vijf minuten er geen score

voor de gastheren kon worden

genoteerd. Vooral dezonepress

die Lions hanteerde gaf Racing

handenvol werk. Daardoor kon-

den de Zandvoortse basketbal-

lers, met een opvallend gemak-

kelijk scorende jeugdspeler

Niels Crabbendam, uitlopen

naar een 35-49 ruststand.

Darts

Marvin Marina geeft aanwijzingen

Veel steals

In het derde kwart liet 'good

old' Martin van der Aar zien

waarom hij nog steeds bij de

Zandvoortse basketbalelite

hoort. Met name onder het

bord was hij een plaaggeest

voor zijn directe tegenstander.

Jeremy van het Nederend was

diverse keren in staat om de

Beverwijkse aanval te storen.

Diverse 'steals' en passes van

zijn hand werden omgezet in

scores.

De handdoek gegooid

In het laatste kwart werd het

duidelijk dat de gastheren

de handdoek in de ring had-

den gegooid. Lions reageerde

daarop en hield de voorsprong

van tweeëntwintig punten in

stand zonder zich nog echt

moe te hoeven maken. Door

de overwinning blijft Lions

uitzicht houden op een hoge

notering. Komende zaterdag

spelen de heren van Lions

thuis tegen MSV/Zeemacht
uit Den Helder. Zeemacht
heeft twee punten minder

dan Lions en dus zal er uit

een ander vaatje moeten
worden getapt dan afgelo-

pen zaterdag. De wedstrijd in

de Korver sporthal begint om
19.00 uur.

De dames van Lions waren

het afgelopen weekend vrij.

Zij spelen ook komende za-

terdag in de Korver Sporthal

en die wedstrijd begint om
20.45 uur -

ZSC Darts naar 'clean sweep'
De dartafdeling van ZSC heeft afgelopen woensdag tegenstander

'Nog nooit gemist' een behoorlijk pak op de broek gegeven. Het

louter uit dames bestaande team ging met 9-0 terug naar Haarlem.

De wedstrijd was een duidelijke

afspiegeling van de kracht van

onze plaatsgenoten. Zij draaien

niet voor niets mee om de top-

plaatsopde ranglijst van devier-

de divisie van Dart Vereniging

Kennemerland (DVK).AIs zij de

uitgestelde wedstrijd tegen

MUS winnen staan de 'Reco

Boys'zelfs bovenaan!

Toch waren de dames van 'Nog

nooit gemist' niet zonder kansen.

De Zandvoortse heren moes-

ten alle registers opentrekken

om te winnen met het boven-

staande resultaat. De wedstrijd

tegen MUS wordt donderdag 8

december gespeeld in bar-dan-

cing De Musketiers in Haarlem

en begint om 20.00 uur.

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde

Administratiekantoor K.Willemse

Asian Delights

G reeven, Makelaardij o.g.

Het Plein

Hotel Platzer

Valent RDB
Vrijehuizenmarkt.nl

Willemse

Etos

Hema
Herenkapsalon

Autobed rijf Zandvoort IJzerhandel Zantvoort Elektrotechniek Ton Goossens

Bertram & Brood Kippetrap Zandvoort Optiek Jos Spierieus

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boudewijn's Visservice

CaféAlex

Café Oomstee

Meijershof, Restaurant

Nova College

P.van Kleeff

Parfumerie Moerenburg

Kerstactie:

Boudoir by Sara

Boudoir Pers.&

Juwelier Jim Draaijer

Kledingreparatie &
Stomerij Zandvoort

Kroon Mode

Cense en van Lingen

Center Parcs

Pedicure Weldaad

Pluspunt Boomhut

Inter Styling

Cane & Co Furniture

NG New man Casual

Parfumerie Moerenburg

Circus Zandvoort

CNG Groep

Danzee

5NC, The essence is

Body and Mind

Studio Total Care

and Interiors

Corry's Kaashoek

Del Mar, Café

Rosarito

Take Five

Toko Bintang

De Haarkoning

.Gemeente Zandvoort

Toneelver.Wim Hildering

Van Vessem & Le Patichou

Restaurant

Ellen Creatief

Videoland

Wapen van Zandvoort
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OOSTERPARKSTRAAT 54 ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20-er

jaren woning met besloten tuin (zw), achterom en oprit

• Op steenworp afstand van strand en duin

• De woning is in 1992 gerenoveerd

• Sfeervolle woonkamer met serre aan de voorzijde,

lichte keuken, moderne badkamer en 5 slaapkamers

• Woonopp. ca. 130 m 2
, perceelopp. 183 m 2

Vraagprijs: € 385.000,-
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VAN CALENSTRAAT 102 ZANDVOORT

• Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond

gelegen met riant dakterras van ca. 50 m 2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand

• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer

• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein

Geheel v.v. dubbele beglazing

Woonoppervlakte ca. 60 m 2

Vraagprijs: € 169.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

VAN SPEIJKSTRAAT 2/101 ZANDVOORT

In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette

Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne

badkamer, 3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)

Inpandige parkeerplaats is in de prijs inbegrepen

Het appartement is luxe afgewerkt

Op loopafstand van strand, station en centrum

Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: € 274.500,-

ZANDVOORTSELAAN 343 ZANDVOORT

Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa

met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

1 Royale living van ca. 60 m 2
, 5 slaapkamers, 2 luxe

badkamers en een moderne woonkeuken met kookeiland

1 Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!

Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen!

Woonopp. ca. 215 m 2
, Perceelopp. 421 m 2

Vraagprijs: € 679.000,-
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TJERK HIDDESSTRAAT 2/4 ZANDVOORT

' Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement

met rondom uitzicht op zee!

' Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen

' Luxe open woonkeuken, sfeervolle woonkamer

v.v. openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer

' Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer

' Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

BURG. ENCELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

Volledig gerenoveerde royale woning

op nog geen 50 meter van het strand gelegen

De 1" en 2" verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur,

alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.

Een woning om zo te betrekken!

Woonoppervlakte ca. 180 m 2

Vraagprijs: € 449.000,-

CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2 e
, tevens hoogste etage gelegen 3-kamer

appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

• Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon,

ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

• Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin

• Kleinschalig complex gebouwd in 2002
• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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Wereldster op bezoek in Café Neuf

Vrijdag 8 december, een

doodgewone dag in Zand-

voort. Na een tip van Café

Neuf blijkt dit toch niet

zo'n standaard vrijdag

te zijn als gedacht. Voor

Lisa, Nava, Kim, Saray, Josi

en Sabine (vd Heuvel) uit

groep 8b van de ONS mis-

schien zelfs wel de dag

van hun leven.

door Mai Buwalda

In de schoolkrant waar zij aan

meewerken, moest en zou een

stukje komen overeen popster.

De dames wisten al snel wie

die popster zou moeten zijn.

Dominique van der Hulst,

beter bekend als 'Do'. Met de

wereldhit Heaven brak deze

Hollandse blondine wereld-

wijd door en als snel volgde

van haar meer hits en zelfs

een duet met Marco Borsato.

Met een klein beetje hulp van

een van de opa's kregen de

Zandvoortse meiden het voor

elkaar; een interview met Do.

De Mannetjes

Trein direct naar

Amsterdam

'Prachtig, ditfraaie

resultaat na de keiharde
onderhandelingen
van het college'

V. y

Zangeres Do wordt geïnterviewd door 6 meiden van de Oranje Nassauschool

Gelijk herkend

Twaalf uur... het moment is

daar. Gespannen en niet stil

te krijgen kijken de meiden

uit het raam. Na dik twin-

tig minuten wachten is het

dan toch zover. Daar komt
ze binnenlopen. Dikke shawl

om, petje op, maar herken-

nen doen we haar meteen.

Ondanks de grote opgewon-
denheid van een half uur ge-

leden, heerst er een doodse

stilte aan tafel als Do zich

voorstelt. Het ijs breekt ge-

lukkig al snel en voor ze het

weet vliegen de vragen Do
om de oren.

Tijd vliegt

Niet alleen willen de meiden

weten wat ze het liefst eet

en wat haarfavoriete muziek

is. Ook moet ze met de billen

bloot over haar liefdesleven.

Met grote ogen en open
mond luisteren de meiden

aandachtig naar alle verha-

len van hun grote idool. De

tijd vliegt voorbij en de wij-

zer komt steeds dichterbij de

i."Zal ik nog even doorpraten

tot een uur of drie?" grapt

Do. "Ja!!!", klinkt het luid in

koor. Terug naar school is

natuurlijk het laatste waar
je aan wilt denken als je in

het gezelschap bent van een

ster.

Zandvoort?

Gelukkig heeft Do nog een

leuke verrassing in petto.

De meiden krijgen allemaal

haar nieuwe album, plus

een paar foto's met hand-

tekening. Zelf ben ik wel

benieuwd wat deze ster van

ons dorpje vindt. "Ik ben vaak

in Zandvoort geweest, zowel

in mijn vrije tijd als voor mijn

werk. Ikbengekopdezeeen
ben ook wel jaloers op jullie

hoor! Jullie wonen hier mooi.

Dit jaar doe ik de Holland

Casino Tour en kom daarom
ookweerterug in Zandvoort,

in februari. Het gaat een ro-

mantisch Valentijnsconcert

worden van een uur."

Schoolkrant

Tot slot zingt Do nog een klein

stukje van haarfavoriete num-

mer 'We Cou ld 'voor ons, waar-

bij het kippenvel ons lichaam

op kruipt. Voor alle andere

echte fans die nieuwsgierig

zijn naar Do haar verhalen: de

toch wel heel'speciale'school-

krant komt binnenkort uit.
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È)BROOD

Geldig t/m zondag 17 december

• Roomboter amandel

kerstkransjes half pond € 3,50

• Toscaans brood € 0,95

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

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

Zandvoort Optiek

nog enkele weken

ALLE MONTUREN
50% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

cno GROERNL
FINANCIAL SKRVICES

Donderdag 21 december - is het Raadhuis vanaf

12.30 uur gesloten en is er geen avondopenstelling.

De alternatieve avondopenstelling is woensdag

20 december. Dan is de Centrale Balie van het

Raadhuis tot 20.00 uur open.

Gemeente Zandvoort

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu
huishoudelijke hulp krijgen een brief gestuurd.

Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze

brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440,

elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur.

U kunt ook een e-mail sturen naar

loket@zandvoort.nl.
Gemeente Zandvoort
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Familieberichten

16-12-2005 16-12-2006

Lia ter Weeme-
Roosenboom

Iedereen die ons het afgelopen jaar heeft

gesteund met kaartjes, bloemen, goede

gesprekken of een arm om je heen,

•willen we bij deze ontzettend bedanken.

Jullie zijn een grote steun voor ons.

Lara en Oscar

Jesse en Claire

Maren en Pieter

Na een liefdevolle verzorging in woonzorgcentrum

"De Dilgt" in Haren is rustig ingeslapen

onze lieve moeder en oma

Els Andriesse - Cevat

in de leeftijd van 86 jaar

weduwe van Hein Andriesse

Amsterdam

30 augustus 1920

Haren

9 december 2006

Kees Andriesse en Pieter Bnftjes

Jaap Andriesse en Christa Stevens

en kinderen

l)c crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag

15 december om 12.00 uur in de aula van rouwcentrum

De Boskamp, Boskamp 5, 9405 NN te Assen. Na de

bijeenkomst isiT.^Iiiv.'iticid lir i-<j::iI;'1uv;i.

Correspond ient ieadres

:

Kees Andriesse, Vinkenstraat 8, 2042 CV Zandvoort.

Kerkdiensten

ZONDAG 17 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

1030 uur gezamelijke viering met Antonius en Pau lus

pastor D. Duijves en C.van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

Zie RK Parochie St. Agatha te Zandvoort

Burgerlijke stand

2 DECEMBER - 8 DECEMBER 2006

Geboren:

Kris Kiara, dochter van: Suttorp, Danny en: Ruhl,

Mischa Dan ielle.

Jorg Jacco, zoon van: van Sluisdam, Johan nes Jeroen

en: Geusebroek, Marie-Louise Alida Catharina.

Vincent Pieter Ad riaan, zoon van: Brokx.Stefan Petrus

Adrianus en: Stokman, Miriam Sop h ia.

Se b, zoon van: van Oostrom, Johan nes Wilhelmus en:

van Overdijk, Catharina Johan na Maria.

Ondertrouwd:
Baas, Michel en: Rosé krans, Esther

Gehuwd:
Belterman, Johan Gerardus en: Simons, Anne Marie.

Overleden:

Beauchampet geb. Hogenstijn, Ma rijtje,

oud 90 jaar.

Scharrighuisen, Francina, oud gijaar.

Omer, Mobarak El O bied, oud 56 jaar.

Bijsterbosch geb. van Doornik, Wilhelmina,

oud 72 jaar.

Stappers, Henricus Isaac, oud 82 jaar.

Bakker, Wilhelmina Maria Hendrika,oud 98 jaar.

Waterstanden
December Hoog Laag Hoog Laag Hoog

water water water water water

Do 14 Hl 05.59 10.29 18.10 23.29

Vr 15 - 07.20 12.00 18.58

Za 16 00.29 08.20 12.38 20.10 ^H
Zo 17 01.20 08.58 13.29 20.59

Ma 18 02.00 10.04 14.14 21.59 ^H
Di 19 02.39 10.49 14.49 22.59

Wo 20 03.14 11.30 15.30 23.49 H
Do 21

Gr-ggg willen wij met c\e wereld delen

dat vanaf vn'jda^ 15 december 2006

Roel en Brian
officieel vader en zoon zullen zijn

1
tfumuj m

In verband met de feestdagen

is het kantoor

van

Van der Valk & Swart
Notarissen

van

25 december t/m 1 januari a.s. gesloten

(vanaf 2 januari 2007 zijn wij weer geopend)

wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2007

Van der Valk c .

owartNotarissen
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Zandvoortse toneelvereniging

"Wim Hildering"

speelt Vrijdag 15 en zaterdag 16 december

de klucht

"Pension Schier"

Theater de Krocht, Grote Krocht 41

Aanvang 20.15 uur

Kaarten te koop a € 7.- bij Bruna

Balkenende, Grote Krocht Zandvoort

Colofon * Zandvoortse
Courant

Verschijnt iedere donde rdagen wordt gratis

huis-aan-huis bezorgd n heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH 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

09.30 - 16.00 uur.

Overige dagen op afspraa k. Druk:

Boesenkool Krantendruk B.V.

Advertentie acquisitie: Cast ricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RW Castricum

Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434297 83 Verspreiding:

Email: letty@ Verspreid Net B.V,

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging bel vrijdag

advertenties@ tussen 14.00 - 18.00 uur

zandvoortsecourant.nl 023 - 5716 105 of

06 - 121 361 36

Bladmanager:

Gillis Kok Uitgever:

Tel. 06 -460460 26 V.o.f. Zandvoort Press

Email: gillis@

zandvoortsecourant.nl Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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College op de vingers getikt

Bij aanvang van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag,

is Fred Henrion Verpoorten (VVD) als vervanger van de onlangs

opgestapte Michael van Praag, als raadslid beëdigd. Tijdens de

daarna tumultueus verlopen vergadering kreeg het college

een gevoelige tik op de vingers.

De brede school en de Huis-

vestingsverordening, die inde

commissie nogal wat woord en

losmaakten, werden snel afge-

handeld. De tussentijdse rap-

portage (BERAP 3) echter, die

oorspronkelijk als hamerstuk

was aangeleverd, werd alsnog

een agendapunt dat bijna een

uur in beslag nam.

Terugbetaling

Uiteindelijk was de raad het

erover eens dat het college de

proceskosten, die ondernemers

en belanghebbenden hadden

gemaakt om van de baatbe-

lasting af te komen, niet terug

had mogen geven omdat het

budgetrecht nu eenmaal bij

de raad ligt en niet bij het col-

lege. Wethouder Gert Toonen

verdedigde het collegebesluit

als een daad van goed fatsoen.

Niemand zou achteruit mogen

van decoalitie:"Dit kan gewoon

niet door de beugel. Iedereen

kan fouten maken. De wethou-

der moet wel begrijpen dat dit

de laatste keer is. De volgende

keer kunt u er niet zo vanaf ko-

men. Ik ga er van uit dat dit niet

meer gebeurd."

Interpellatie

GBZ wilde door middel van

een interpellatie nu eindelijk

eens duidelijkheid krijgen over

de status van 'De Zamster' en

de gevolgen voor de omwo-
nenden. Deze schoonheidssa-

lon aan de Kostverlorenstraat

heeft in het nieuwe bestem-

mingsplan 'Kostverlorenstraat

en Omgeving' een licht posi-

tieve bestemming gekregen.

Hierdoor kon de ondernemer

zijn bedrijf voortzetten. Joke

D ra ij e r is al een behoorlijke

tijd bezig om van het college

gaan bij deterugstortingof het antwoorden op een aantal

niet innen van de zo gehate concrete vragen rondom de

baatbelasting."Daarom zouden

de proceskosten, circa 30.000

euro, ook door de gemeente te-

rug moeten worden betaald",

bereden eerde Toonen.

Oneens
De raad was het niet eens met

dewethouderal kreeg een door

het CDA ingediend amende-

kwestie te krijgen. Ook nu

weer had zij twee vragen voor

wethouderWilfred Tates. Deze

draaide in het begin een beetje

om de hete brei heen maar uit-

eindelijk gaf hij antwoord. Dit

antwoord was echter niet ge-

heel wat ervan verwacht werd.

Hierna ontstond een brede

discussie die ervoor zorgde

ment geen meerderheid. PvdA dat het onderwerp 'Zamster'

fractievoorzitter Pim Kuijken opnieuw op de agenda van de

verwoorde tot slot de mening commissie komt te staan.

Cartoon Hans van Pelt

KERSTVERKEER

ZandvoortPas:

Twee bedrijven, één korting

Het in de Haltestraat gevestigde Confet'ti en Esprit in de Jupi-

ter Plaza, hebben twee dingen gemeen. Ze hebben één eige-

naar en op vertoon van uw ZandvoortPas krijgt u op het ogen-

blik 10% korting op het gehele assortiment.

'Home & Fashion Brands' in Confet'ti

Confet'ti is een, zoals dat te-

genwoordig in de modebran-

che heet, Home & Fashion

Brands zaak. Een modezaak
waar allerlei merken gevoerd

worden. Confet'ti voert dan

ook een aantal grote mer-

ken zoals Mexx, XX by Mexx,

Veromoda, Villa Peaces en

Jackot In ware. Op al deze mer-

ken geeft Confet'ti, op vertoon

van uw ZandvoortPas, een kor-

tingvan io%. Daarnaast kunt

u er ook nog steeds sparen

met uw vaste klantenkkaart.

Een mooi gegeven als u voor

de Kerst nog het een en ander

aan mode of accessoires wilt

aanschaffen.

Esprit Accessoires. Het is een

zaak met een moderne uit-

straling, net zoals de mode
die daar verkocht wordt. Ook

hier krijgt u op vertoon van

uw ZandvoortPas voorlopig

nog 10% korting.

Eigenaar Bart Wijnberg: "Wij

doen al vanaf het begin mee
met de ZandvoortPas. Alleen

tijdens de tweejaarlijkse op-

ruimingsperioden gaat dat

niet op. Dan is alles al afge-

prijsd. Als er een groep arti-

kelen is dat niet zo heel goed

loopt en waarvan wij denken

dat dat niet geheel terecht is,

wij geloven namelijk oprecht

'One Brand Store' Esprit in Jupiter Piaza

Esprit is een ander bedrijf.

Een zaak waar slechts één

merk verkocht wordt. Ook
daar is een naam voor: One
Brand store. Zij voeren daar

alles van Esprit: EDC by Esprit

(speciaal voor de jeugd), Esprit

Casual, Esprit Collection, Esprit

Lingerie, Esprit Schoenen en

in alles dat we verkopen, gaan

we er een actieartikel voor de

ZandvoortPas van maken. Nu,

zo vlak na Sinterklaas en vlak

voor de kerstdagen, hebben

we in beide zaken een actie

van io% korting op het gehele

assortiment. Deze korting blij-

ven we nog wel even voeren."

Column

Doolhof naar
Zandvoort

Al zo vaak zijn we de weg kwijt

geraakt. Rijdend door Duitsland

kom je vaak omleidingen tegen.

Gelukkig zijn er meestal duide-

lijke borden die je keurig naar

een aansluitende weg leiden.

In Zandvoort hebben we er ook

een attractie bij. De badplaats

uit gaat prima. Maar richting

Haarlem heb je een probleem.

Vrienden van ons zijn al hopeloos

fout gereden. Nota bene als oud

inwoners van Zandvoort raak-

ten ze de weg kwijt. Kwamen

in Bloemendaal uit! Gewoon
de borden volgen? Echt niet. In

plaats van de snelste weg word

je omgeleid. Richting Zeeweg.

Zelfs wij zijn een keer goed ver-

dwaald. Mijn studiemaatje en

ik. In het pikkedonker. "Ik weet

een snel Ie weg naar Zandvoort",

zegt B. die avond optimistisch,

"een weg zonder drempels."

Opgewekt kletsend slaan we
bij de Rotonde van Aerdenhout

rechtsaf. "Nu moeten we door-

rijden. En dan weer linksaf.

Appeltje eitje. Ze hebben het me

precies uitgelegd."Vol enthousi-

asme slaan we linksaf. "De eer-

ste drempel heb je al te pakken",

brom iksadistisch."Nee,echtwe

gaan goed. Kijk maar", zegt B.vol

zelfvertrouwen.

Links, links, villa's en nog meer

villa's. Donker. Regen klettert op

hetdakvandeauto."Géén drem-

pels nee. Ik geloof alleen dat we

hier nétookwaren."lk krijgerde

slappe lach van. "Denk toch dat

we fout zijn", bekent B. Turend

in het donker kiezen we zomaar

een weg. En staan opeens voor

een ruime oprijlaan. Ook fout

dus! Na kwistig wat weggetjes

linksen rechtste pakken, zien we

het. Een geel bord met Z erop.

"Richting Zeeweg. Belachelijk",

snuift B."We rijden hier gewoon

rechtdoor." En ja hoor. Na enkele

lage bobbels zijn we bij de stop-

lichten. Rijden we, na een half

uur spoorzoeken, Zandvoort

binnen. O.k. Eigen schuld dikke

bult. Maar één ding is zeker. De

borden richting Zeeweg klop-

pen niet. Gewoon bij de kruising

rechtdoor rijden isveel beter.Zal

dat bord voor maart 2007 nog

veranderd worden? Zodat ook

niet Zandvoorters geen kilome-

ters om hoeven te rijden...

Lienke 'Brugman
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UW REIS MET KVSA
DAT IS GEREGELD...

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA. Bij de voorberei-

dingen is het maken van keuzes soms moeilijk. De ervaren specialisten van

Reisbureau KVSA bieden u de helpende hand bij zoeken en boeken van uw reis,

zowel zakelijk als privé. Zo makkelijk heeft u nog nooit geboekt. En de moeilijke

keuzes? Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen,

zelfs die over uw vervoer...

REISBUREAU

Wereldservice in Reizen

dichtbij voor vver weg'
www.reisbureaukvsa.nl

Bloemendaal - Haarlem - Umuiden - Zandvoort

Bent u de krantenbezorger
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

BZandvoortsf
courant

HAIRSTUDIO
SERENAY
Zoekt per direct leuke,

spontane part-time

Hairstyliste (1, 2 of 3)

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort

Tel.: 023-5712231

vragen naar Suna Akyuz

Wij wensen al onze klanten

heel fijne feestdagen

Bezorgen
Een prima bijverdienste bij u in de buurt?

Vestiging Haarlem van Selekt Mail zoekt bezorgers voor diverse

postwijken in Zandvoort

Als bezorger sorteert en bezorgt u geadresseerde post in uw eigen

woonwijk of in een postwijk bij u in de buurt. Wij bieden een prima

vergoeding en de mogelijkheid om uw tijd flexibel in te delen. Selekt

Mail hanteert twee bezorgingstijdvakken in de week. Als bezorger bent

u in het bezit van een fiets of een brommer. Bezorgen bij Selekt Mail is

de ideale bijbaan voor jong en oud.

Ook senioren nodigen wij van harte uit om te reageren.

Postbezorger worden bij Selekt Mail?

Ga dan voor informatie en inschrijving naar:

www.anderepostbezorging.nl of bel 030-214 90 00

SELEKTMAIL
NEDERLAND

Giosdima//

Da's anderepost

tceMAerétOJunxduta
RING

X kit GOUD nel fi. i Sfi &RJLJANT TW/WS

e«6- nu €649,-

Krant niet ontvangen?

0ZANDVOORTSE
COURANT

Bel vrijdagmiddag ^

tussen

14.00 -18.00 uur

571 61 05 of

06 121 361 31

Cfa

HAVERKORT
JUWELIERS

Rivieradreef 39, 2037AE Haarlem.

Tel.: 023-5334293

ctie van het jaar

Kerst-
bonus
We zijn genomineerd voor 'Bakkerij van het jaar'!

Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt y^ttn ¥, "^
gratis 5 'Nominaatjes' ophalen in de winkel, f s" 'x^>

En met die Nominaatjes kunt u echt betalenl [£/
Eigenlijk geven we dus geld weg....

Komt dat even mooi uit in deze dure maand!

tl

Vraag naardeactievoorwaardenofkijkopwww.vvlp.nl

Rechtstreeks naar Amsterdam
Sinds zondag is het weer mogelijk om rechtstreeks en zonder

overstappen naar Amsterdam CS te reizen. Vanuit Amsterdam

vertrok zondagochtend om 11.15 uureen trein met bestuurders

uit Zandvoort, Amsterdam, Bloemendaal, provincie Noord-

Holland en NS richting Zandvoort.

NS-regiodirecteur Gelissen overhandigt aan burgemeester Hester Maij een

ouderwets stationsbord

Daarmee is de verbinding,

die in de zomer van 1881

werd geopend en alleen

tijdens de oorlogsjaren en

de afgelopen elf jaar on-

derbroken was, weer in ere

hersteld.

Zowel het vertrek van

Amsterdam CS als de reis

naar Zandvoort ging niet

onopgemerkt voorbij. Dat

was mede te danken aan

dorpsomroeper Klaas Koper

("Hoort beste reizigers hoort,

leder half uur kunt u de brui-

sende badplaats Zandvoort

weer rechtstreeks vanuit

Amsterdam bereiken. Zegt

het voort, zegt het voort")

en aan de Original Evergreen

Jazz band, die het al oude lied

'We gaan naar Zandvoort'

liet horen. Aan defeestelijke

rit werd namens Zandvoort

deelgenomen doorwaarne-

mend burgemeester Hester

Maij en wethouders Marten

Bierman en Wilfred Tates.

Grote behoefte

Om precies 11.42 uur arriveerde

de trein na 27 minuten op sta-

tion Zandvoort. Het gezelschap

werd verwelkomd dooreen ver-

rassend groot aantal inwoners,

onderwie ook wethouderGert

Toonen. Op de trappen van het

stationsgebouw heette burge-

meesterMaij iedereen welkom.

Ze sprak haar vreugde uit over

het herstel van de verbinding,

die volgens haarvan groot be-

langvoorZandvoort, maarzeker

ook voor Amsterdam is. Door

NS-regiodirecteur Gelissen

werd dit onderschreven met

een aantal cijfers, waar duidelijk

uit bleek dat de railverbinding

Zandvoort -Amsterdam in een

grote behoefte voorziet.

Het ontstaan

Op het station Zandvoort stond

een door het Genootschap

Oud-Zandvoort ingerichte

kleine expositie, die in woord

en beeld het ontstaan van deze

treinverbinding weergaf.

Met OOG en OOR
BE BADPLAATS DOOR

•VR&SB&-'.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Honderdduizendklappers

Op sinterklaasavond zagen

surveillerende agenten om-
streeks 21.45 uur dat twee

mannen vuurwerk aan het

inladen waren in een perso-

nenauto op de Brugstraat in

Zandvoort. Bij controle bleek

het te gaan om 4 dozen met

i I legale 'hond e rdduizen klap-

pers'. Het vuurwerk is in be-

slag genomen en er is een

proces verbaal opgemaakt.

Gelukkig is in Zandvoort

duidelijkheid gekomen over

de opslag van het vuurwerk.

De opslag van het politiebu-

reau wordt alleen gebruikt

voor tijdelijke opslag van

legaal vuurwerk. Al het ille-

gale vuurwerk wordt door

de'domeinen' opgehaald en

komt niet terecht in het po-

litiebureau.

Bliksems

Vorige week bliksemde het

flink boven Zandvoort. Dat

was genoeg reden om te

controleren of de bliksem-

afleiders van de gemeente-

gebouwen nog goed func-

tioneerden. Dat gebeurde

op vrijdag 8 december, toen

was het opgehouden met

het slechte weer. Tijdens de

inspectie werd geconsta-

teerd dat er ongeveer 280

meter koperwerk op het dak

van de au la van de Algemene

Begraafplaats was wegge-

haald. Kennelijk hadden de

dieven eerder dit jaar toe-

geslagen want op de plaats

waar het koper doorgeknipt

was, was het materiaal al

verweerd. De gemeente
heeft aangifte gedaan. De

schade wordt op €40.000
geschat. Nooit geweten dat

koper zoveel waarde heeft.

Dat wordt extra opletten of

de koperen regenpijpen niet

gestolen worden.

Niet welkom
Op uitnodiging van de

Provincie Noord-Holland zat

uw vertegenwoordigster van

de Zandvoortse krant aange-

schoven bij de evaluatiebij-

eenkomst 'bereikbaarheid

kust'. Achteraf gezien was

het kennelijk niet de bedoe-

ling dat de pers aanwezig

zou zijn en ook de aanwezige

wethouder Tates (VVD) was
niet echt gecharmeerd van de

aanwezigheid van de lokale

krant. Hij meende zelfs dat de

'actieve huisvrouw' en tevens

verslaggeefster beter haar bie-

zen kon pakken. Daarom kun-

nen we u niet vertellen of de

Zandvoortse kust dit

jaar wel voor iedereen

(toerist én inwoners)

goed te bereiken was.

In onze optiek een ge-

miste kans voor een

stukje Zandvoort pro-

motie.

Koopzondag
In de gemeentelijke

publicatie week 49
staat een opmerkelijk

bericht. Het college

maakt bekend dat

zij voor 2007 de vol-

gende koopzondagen hebben

aangewezen: 11 en 18 maart, 1

en 22 april, 7 en 21 oktober, 11

en 18 november en 2, 9 en 16

december. Dat betekent dat

op deze data de winkels in

Zandvoort geopend mogen
zijn. Vreemd, want de win-

kels in het centrum zijn het

gehele jaar altijd op zondag

geopend. Bij navraag blijkt dat

er een nieuwe landelijke wet

van kracht is voor koopzonda-

gen. De gemeente is verplicht

deze zondagen aan te wijzen.

Deze data gelden alleen voor 't

winkelcentrum Nieuw Noord

en Bentveld. De winkels in het

dorpscentrum hebben een

vrijstelling en mogen wél het

hele jaar op zondag open zijn

omdat Zandvoort een toeris-

tische gemeente is. Verschil

moet er zijn, niet waar?

Voorraad

Hoewel in de rozen nog knop-

pen zitten en de vogels lopen

te slepen met takjes, kan zo-

maar ineens het weertype

van zacht omslaan in winterse

taferelen. Daarom is het ver-

standig om alvast strooizout

in voorraad te hebben. Onder

bepaalde voorwaarden wordt

eraan particuliere inwoners

gratis strooizout beschikbaar

gesteld. Afhalers dienen zich

bij het magazijn van de re-

mise te melden. Zij moeten

het zout wel zelf scheppen

en de hoeveelheid is be-

perkt tot een zak of een em-

mer. Bedrijven moeten voor

strooizout betalen.

Wintertips

De hele maand november
zonden Nederlanders hun

beste wintertips in naar de

website www.unoxhartje-

winter.nl De inzenders van

de beste tips werden op

9 december beloond met
een winters evenement.

Uit Zandvoort was de fami-

lie Zonneveld geselecteerd,

hun tip was de feestelijke

Wintermarkt in Zandvoort,

die 26 november jl. plaats-

vond. Na een wandeling

van ongeveer 15 minuten

kwamen zij aan bij kwekerij

De Buurte, Heerderbos op

de Veluwe. Op het terrein

stond een grote feesttent

waar zij ontvangen werden.

Met een schep en een em-

mer vertrokken zij het bos

in om een kerstboom naar

eigen smaak uit te zoeken.

Na veel schep- en trekwerk

werd de boom, in een netje

en voorzien van een naam-

label, meegenomen naarde

ontmoetingsplek. Terug in de

tent konden de gezinnen ge-

nieten van warme chocomel,

kerstbrood en erwtensoep.

De volgende Zandvoorttip

van de familie Zonneveld is;

kerstzingen op het Kerkplein,

24 december om 21.00 uur.



Nu € 1.700,- voordeel

op elke Golf Optive.

Tijdelijk € 2.91 5,- voordeel
op elke Touron Optive.

Uw Volkswagen Oeettr

Auto Stnjdet Zandvoort
www.autosrriider. ril

Zandvoort Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 / 145 65

3Cwekery

<=?. van 3&eeH

* Kerststukken

* Kerstplanten

* Kerstgroen

* Insteek voor het

maken van

kerststukken

Kerstbomen

Hele week open!
v y

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPasi
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Pashouders opgelet:
Indien u vóór 1 januari 2007 uw
ZandvoortPas voor 2007 bestelt,

betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50.

U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van

2006 al gebruiken! Een gratis '13e maand' dus!

Reken zelf uw vooideel uit!
u fien tis „kenmachine.

O^ANDVOORT
fflS poortmr k' Utffr\mMm

2007 J.J.M. Jansen

Voordeliger iuZ mtd&lcmdtioortpMl

'l

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007.
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Zandvoorter van het Jaar 2006
apotheose in NH Hoteles

Op zaterdag 3 februari aanstaande zal de bekendmaking van

de Zandvoorter van het Jaar 2006 plaatsvinden in NH Hoteles.

Tijdens een feestelijke 'Zandvoortse middag', tussen 15.00 uur

en 18.00 uur, zal de jury bekend maken wie deze eretitel een

jaar lang mag dragen.

Het wordt een middag met bekend gemaakt,

veel entertainment en voor

ieder wat wils, waardoor NH Hotels aan de burge-

het een aangename middag meester Engel bertstraat,

zou kunnen worden voor het staat ook garant voor een

gezin. Aan het einde van de zeer speciaal menu dat voor

middag wordt de opvolger een uiterst aantrekkelijke

van Victor Bol (winnaar 2005) prijs zal worden aangeboden,

aansluitend aan defeestmid-

dag.Chef-kok Marcel Keurwil

niet eerder dan half januari

bekend maken wat er op het

'Zandvoorts Menu' staat,

maar gezien zijn staat van

dienst zal dat allemaal wel

in orde komen.

Wilt u ook bij de uitreiking

aanwezig zijn? De middag

zal, naar verwachting, ex-

clusief toegankelijk zijn voor

met name Zandvoorters met

een ZandvoortPas 2007. Let

de komende weken vooral

scherp op de aankondigingen

in deze krant.

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:

Genomineerden Uitgelicht

door Stephanie Vork

Gré van den Berg

Gré is een muzikale vrouw van

73 jaar. Tien jaar geleden woon-

de ze nog in Rotterdam, tot ze

de Zandvoorter Jac van den

Berg ontmoette. Zij weduwe,

hij weduwnaar. Jac viel als een

blok voor deze stoere muzikale

vrouw en nu wonen zij alweer

jaren samen in een knus huisje

in Zandvoort. Gré maakt al mu-

ziek sinds haar zeventiende.

Eerst was het haar vak, nu haar

hobby. Vrijwel gelijk toen zij

hier kwam wonen, ging ze het

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble leiden met haar ac-

cordeon. Dit gezellige smart-

lappenkoor waar iedereen aan

mee kan doen, zingt elke laatste

vrijdagavond van de maand in

Café Koper. Daarnaast repe-

teert Gré ook nog steeds iedere

<—1
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Jan Peter Versteege

Gré van den Berg

week bij het shantykoor van de

Brandweer Rotterdam, wat een

stuk groter en professioneler is

dan het koorin Zandvoort. Maar

ookeenstukafstandelijker,vindt

Gré.Zeisin de loop der jaren van

Zandvoort gaan houden.

"Ik kan mijn emoties niet goed

kwijt in woorden, maar wel in

muziek. Ikvind het in Zandvoort

zo heerlijk wonen. Zoveel num-

mers gaan over Amsterdam, de

Jordaan.ikvond het tijd worden

om een liedje over Zandvoort te

ma ken", vertelt Gré. En dat heeft

ze gedaan. Vanwege het 700-

jarig bestaan van Zandvoort,

maakte Gré het nummer
'Zandvoort ik wil je wel beken-

nen' en ter ere van het shanty-

korenfestival afgelopen septem-

ber componeerde zij 'Wel kom in

Zandvoort'. Haar hele week zit

volgepland met componeren,

repeteren en muzikale optre-

dens. "We hebben geen tijd om
oud te worden. De geraniums

gooien we gewoon het raam

uit", aldus Gré.

Wie ziet Gré zelf het liefst als

Zandvoorter van het Jaar? "Ik

hebertwee.TeneersteMarianne

Rebel. Ze is een schitterende

kunstenares, een lief mens en

een mooi visitekaartje voor

Zandvoort. Ten tweede Peter

Tromp. Ikvind het schitterend

wat die man vooral op muzikaal

gebied doet voor Zandvoort."

Hij wil eigenlijk niet in het

zonnetje gezet worden, zang-

pedagoogJan Peter Versteege

(50 jaar). Samen met het

Zandvoortse populair-klas-

sieke kamerkoor 'I Cantatori

Allegri' zet deze dirigent

zich in voor de stille armen. I

Cantatori Allegri betekent in

het Nederlands 'De Vrolijke

Zangers'. Het kamerkoor is

ontstaan uit een jaarlijkse

traditie om tijdens Kerstavond

op het Zandvoortse Kerkplein

enkele meerstemmige
Christmas Carols ten gehore

te brengen, in het teken van
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'zingen voor de

stille armen'.

De m uzi kaa I

leider is Jan

Peter Versteege,

"maar het zijn

de zangers die

het werk doen",

zegt hij. Om
de twee we-

ken repeteert

het koor. Het

repertoire va- Kamerkoor! Cantatori Allegri'

rieert van populair klassiek de Vinkenstraat in Zandvoort.

en negrospirituals tot mo- Daar geeft hij zangles en

derne volksmuziek. Versteege repeteert met het koor. Ook is

heeft een zangstudio aan hij bas-bariton solist.

Weekend
weerbericht

si w isn.
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ANDVOORT
OMGEVING

Waar blijft de winter?
Zowaar heeft het heel licht gevroren in de duinen

tussen Bentveld en Zandvoort en wel in de prille uurtjes

gedurende zondagnacht. Deze 'primeurnachtvorst' werd

-behoudens ondergetekende- nauwelijks verwacht door de

instituten. Sommige matineuze weggebruikers moesten

voor het eerst de autoruiten ontdoen van een dun laagje

zogenaamde ruige rijp. Vorst lijkt echter een 'luxe artikel'

te worden de komende tien dagen want...

Deze week zijn we echter ervoor dat het nog wel los-

weer min of meer terug bij loopt met de neerslaghoe-

af en zijn we -haast van- veelheden en het uithalen

zelfs prekend- veroordeeld van de wind. Wij blijven min

tot het bekende ellenlange of meer bivakkeren aan de

scenario met periodiek wat rand van het gebied met
regen, wind en somberte. hoge barometerstanden

boven Midden-Europa.

De spanning stijgt aan

het weerfront richting

het weekeinde en vooral

daarna als de atmosfeer

zal moeten kiezen voor een

nieuw evenwicht, want dat

Zeker op deze dagen blijft we gaan overschakelen op

het doorde bank genomen een ander weer regime lijkt

droog in Zandvoort en om- vrijwel zeker. De stroming

geving. Toch verandert er in ruimt in de meeste weer-

grote lijnen weinig of niets opties en er komt waar-

aan het weer en blijft het schijnlijk wat nadrukkelijker

Aansluitend ook het licht

positieve nieuws, want juist

na de belabberde maandag
(uitgerekend de minste

dag van de week), vallen de

donderdag en vrijdag een

klein beetje mee wellicht.

gewoon veel te zacht en

lichtelijk wisselvallig zo nu

en dan.

een noordcomponent in de

wind, maar door de voort-

durende luchtaanvoer over

de veel te warme Noordzee

geeft dit absoluut geen ge-

voelige temperatuurdaling

vooralsnog.

Dus best wel twee redelijke

dagen in beeld kunnen we
zeggen. Temperaturen blij-

ven nog altijd tegen of net

in de dubbele cijfers over de Volgende week is in deze

hele linie overdag. Ook de krant veel meer te zeggen

nachten laten geen rappe over het Kerstweer dit jaar,

teruggang zien van het

kwik.

Hogedrukbemoeienis met
ons Hollandse weer zorgt

maar de kans op een wit-

te wereld lijkt uitermate

klein.

Weerman Mare Putto

Do. Vr. Za. Zo.

Weer
>v<

Temperatuur

Max 10-11

Min 8-9

Neerslag 25%

Wind zw.4-5

9-10

8

20%

zw4-5

6-7

70%

zw4

6

50%

WEST 4



Take Five
Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 16 december t/m
29 december €24,50

take ataxi to take five (023-5712600)

voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht!!

nietnatworden en zonder gevaar
een wijntje bij het diner

HUISCEROOKTE ZALM
MET KRABSALADE EN GEMARINEERDE KOMKOMMER

Of
STEAKTARTAAR VAN OSSENHAAS

MET KLASSIEK GARNITUUR

Of
Salade forestière

met gevulde paddenstoelen en mosterd vi naigrette

• • •
Zeewolf en andijvie

metspek.gepofte krieltjes en geroosterde paprikasaus

Of
Falafelvan geitenkaas en knoflookroomsaus

of
BlEFSTUKJES VAN VARKENSHAAS MET SERRANOHAM,

PESTO EN MOZZARELLA,

HETE BLIKSEM EN POOLSE ZUURKOOL
• • •
Dessert

Verleiding, Passie of Liefde

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

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - IJ muiden - Heemstede - Zandvoart

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

^£1 In- en verkoop van nieuwe >r^Tj^

ij^^lj en gebruikte auto's Cj^^Xl
TmmTff^ Kamerlingh Onnesstraat 23 >?>Jfe5v
J U r fl II Tel.; 023 571 45 80 N3y
www.autobedrijfzandvoort.nl

r H. WIILEMSE
LEKTROTECHWIEK

Elektrotechnische werkzaamheden
Beveilig ing si nstallatl es

Brand meld installaties

Cam era -bewaking ssystem en

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

I Jef & Henk

Bluijs
öloemsierkunst I

Voor een mooie

sfeervolle

warme Kerst!

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 023-57 120 éO

Pedicure

f H4l
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat

cliabetische -en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,

2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 u u r tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat 20,

ie etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349

Gevraagd:

Jonge dame voor

ontspanningsmassage.

€75 per keer.

Tel. 5716998

Te koop:

8 zilverpleet

onderborden 030 cm,

zgan,€20. 4 excl.

porseleinen

expressokop-schotel,

nieuw in verpakking,

€5. Tel. 5713509

^5)

Veel aandacht voor Lego-robots

Opvallend drukker dan normaal was het afgelopen zaterdag

in het Jupiter Plaza. Menno Gorter, eigenaar van de fotospe-

ciaalzaak op de Grote Krocht, demonstreerde hier namelijk de

hele middag zijn zelfgebouwde en -geprogrammeerde Lego

Mindstorms robots.

Veel belangstelling voor de Lego robots

Hoewel Gorter al van jongs

af aan bezig is met Lego, richt

hij zich sinds 5 jaa r vooral op

de zogenaamde Mindstorms,

robots die niet alleen kunnen

bewegen, maar ook 'zien', 'ho-

ren' en 'tasten'. Gorter wordt

door de Lego-fabrikant uitge-

nodigd om nieuw materiaal

te testen. Van dit materiaal

ontwerpt en bouwt hij de

van Menno Gorter

robots en haalt hij, naar eigen

zeggen "de fouten eruit". De

publiciteit rondom Gorters

werk wordt steeds groter.

Vol trots demonstreerde hij

zaterdag een klein deel van

zijn collectie aan bezoekers

van het winkelcentrum, om
deze enthousiast te maken
voor zijn hobby. Veel animo

was er vooral van kinderen,

maar ook de oudere gene-

ratie kwam graag een kijkje

nemen.

Gorter gaf de demonstratie

in eigen dorp voornamelijk

uit enthousiasme. "Het is ge-

woon kicken", aldus Gorter.

Daarnaast probeerde hij ook

Intertoys een handje te hel-

pen door de Lego Mindstorms

bouwpakketten, die daar te

koop zijn, te promoten.

Het geven van een demon-
stratie was voor Gorter niks

nieuws. Al vele jaren demon-
streert hij op het grootste

Lego spektakel ter wereld,

Legoworld, de meer dan 30

modellen die hij inmiddels

heeft gebouwd. Evenals in

Nederland, groeit ook in

het buitenland de publici-

teit. Zo is hij onlangs nog in

Denemarken geweest voor

een demonstratie en ligt er

een uitnodiging uit Keulen

op zijn deurmat.

Net als de bezoekers, amu-
seerde Menno Gorter zich za-

terdagmiddag zicht baar goed.

Voorlopig is hij nog druk in de

weer met zijn passie en zullen

we dus nog van hem horen.

Maar zegt Gorter: "Het moet

wel te combineren zijn met

de zaak, dus ik houd de rem

er een beetje op."

Ga verstandig om met kerstverlichting

Het staat zo leuk: een rendier in de tuin of een ster achter

het raam. Vooral in de donkere dagen voor en na de kerst. En

natuurlijk moeten er lampjes in de kerstboom. Maar kijk uit,

want niet alle kerstverlichting is veilig en soms wordt kerst-

verlichting ook verkeerd gebruikt,wat tot gevaarlijke situaties

kan leiden.

Steedsvakerversieren mensen

hun huis en tuin met kerst-

verlichting. Kerstverlichting

is er tegenwoordig in allerlei

soorten en maten en je kunt

het in steeds meer winkels

kopen tegen relatief lage prij-

zen. De meeste ongelukken

met kerstverlichting ontstaan,

doordat materiaal of construc-

tie niet deugen of omdat de

kerstverlichtingverkeerd wordt

gebruikt. De Voedsel en Waren

Autoriteit (VWA) controleert

regelmatig of kerstverlichting

veilig is. Om gevaarlijke situa-

ties te vermijden, is het goed

te weten hoe u kerstverlich-

ting veilig kunt gebruiken.

Tips vooreen
veilig gebruik

Waar moet u bij de aanschaf

en het gebruik van kerstver-

lichting op letten?

• Kijk bij de aanschaf van een

product of bepaalde infor-

matie op de verpakking

staat. Ziet u geen merk-

aanduiding, CE- markering,

technische informatie of

waarschuwings informatie

in de Nederlandse taal, dan

maakt dit een product ver-

dacht.

• Controleer of de lampjes en

lamphouders niet zijn be-

schadigd.

• Lampje kapot? Meteen

vervangen.

• Zorg dat er geen stof of

naalden in de contactdoos

komen.
• Zorg dat de lampjes vrij

hangen.

• Mors geen water op de

lampjes of stekker.

• Gebruik alleen kerstver-

lichting buiten als dat ex-

pliciet staat aangegeven

op de verpakking. Stekker,

transformator en licht-

snoer moeten ook geschikt

zijn voor gebruik buiten en

vochtbestendig zijn.

Klachten over

een product?

Hebt u vragen, klachten of

twijfels over de veiligheid van

een product? Dan kunt u dat

doorgeven aan de VWA, zeven

dagen per week en 24 uur per

dag. Bel het gratis telefoon-

nummer: 0800 - 0488 of be-

zoek de website: www.vwa.nl.
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Nieuwjaarsduik 2007

Sinds 1 januari 1960 wordt in Zandvoort de oudste Nieuw-

jaarsduik ter wereld georganiseerd. Een groepje fanatieke

zwemmers van de Haarlemse zwemvereniging Njord '59 (nu

Rapid'82) hadden toentertijd bedacht dat zij het jaar fris wil-

den beginnen. Op 1 januari aanstaande wordt officieel voor

de 46ste keer deze traditie herhaald.

Na een explosieve groei in

2006, met ruim 400 zwemmers
en meer dan 3000 toeschou-

wers, kon de Nieuwjaarsduik

niet meer ontbreken op de ge-

meentelijke evenementenka-

lender. Sterker nog, het bleek

het grootste Zandvoortse eve-

nement te zijn gedurende de

wintermaanden.

Take Five

Voor de tweede maal vindt

de duik plaats op het strand

bij strandpaviljoen Take Five

aan Zee. Gestart zal worden

met een warming up welke

wordt ondersteund door een

DJ. Vervolgens zal het start-

schotvan de duik door burge-

meester Hester Maij worden

gegeven.

Optreden Dries Roelvink

Het evenement houdt niet

opnadeduikinde zee. Naast

het strandpaviljoen zal een

grote tent zijn opgebouwd
waar ruimte geboden wordt

voor sponsors en toeschou-

wers. Na de duik vindt hier

aansluitend een spetterend

liveoptreden plaats van Dries

Roelvink.

Is zeelucht wel zo gezond?

Een aantal weken geleden stond er in het vakblad Uitvaart

Media een opmerkelijke tabel. Het vakblad voor de uitvaart-

branche had onderzocht in welke gemeente van Nederland

de meeste danwei de minste mensen per 1000 inwoners

overlijden.

De gemeente Zeewolde heeft

relatief de laagste sterfte

van Nederland, de gemeente

Laren (N-H) relatief de hoog-

ste. Dat blijkt uit de publicatie

van het Centraal Bureau voor

de Statistiek 'Demografische

kerncijfers per gemeente
2006'. De publicatie geeftvoor

alle Nederlandse gemeenten

een overzicht van de ontwik-

kelingen in de belangrijkste

statistische beschrijvingen

van sociale en politieke ver-

schijnselen.

Zandvoort 8ste plek

Zeewolde heeft dit jaar de

gemeente Valkenburg (Z-H)

verdrongen als gemeente
met het laagste sterftecijfer.

Valkenburg is zelfs uit de top

10 verdwenen. Ook de top 10

van gemeenten met de hoogte

sterfte is veranderd. Een paar

jaarterugstond Warmond nog

bovenaan (22,9). Nu is die ge-

meente gezakt naar de zesde

plaat. Onze woon plaats vin den

we terug op nummer acht van

de top 10 van hoogste sterfte,

dit ondanks de aanwezigheid

van de gezonde zeelucht.

Gemeenten met
relatief de hoogste sterfte

per 1000 inwoners

1 Laren (N-H) 19,1

2 Thorn 15.1

3 Haren 15

4 Bennebroek 15

5 Doorn 143
6 Warmond 14,2

7 Bolsward 14

8 Zandvoort 12,8

9 Rheden 12,7

10 Sluis 12,5

Gemeenten met de

relatief laagste sterfte

per 1000 inwoners

1 Zeewolde

2 Eemnes

3 Bleiswijk

4 Urk

3.1

36

3,7

4,1

5 Drechterland 4,1

6 Hunsel 4,2

7 Wijk bij Duurstede 4,4

8 Houten 4,5

9 Montfoort 4,6

10 And ijk 4,7

Bron: Vakblad Uitvaart Media



Kerstsnoppen natuurlijk bij

"osarito.

De leukste kleding en de
mooiste lingerie!

Grote Krocht 20B Zandvoort 023-5715697 \**\ 'AcfttSÏWCÜ ItX * 204

§eefvoor de

feestdagen een

QCavyersèon

cadeau]

Jos Spierieus

06-2195094$

§ecy>end: dinsdag

mm

<t&
&p

Bonbonntere \

*5&Ê&
lel 0Ï3-5' 15584,

Voor de

feestdagen

hebben

wij heerlijke

wWdpaté'e

nu met

gratis saus!

Haltestraat 36
2042 LN Zandvoort

Tel./Fax (023) 571 50 00

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

LftokG» Ie) VjX G cf blG T
(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmanhen • in diverse kleuren

Guirlandes • vanaf € 4,95
Kerstbomen! • njet -van echt te

c^uj^cfliéfden

^-^felKerststukken

y&öf 4 kaarsèn^€l 2, 50
Nuj_2 Jmlen^^betalen

^rSöbandf^isprijzen!

Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

06-50 44 80 95

NG New Man Casual

Hele maand december:
20% korting

op de gehele wintercollectie

en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Kerst bij £tos
Gratis laten opmaken en huidadvies

Vrijdag 29 december
Beautyconsu lente vanaf 12.00 uur

Wij zijn 2 e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Zömdvoort
KLEDING REPARATIE & STOMERIJ

Grote Krocht

2042 LT Zandvoort

Tel. 023 - 571 98 41

Mobiel: 0624-500 624

www.zandvoort-kledingreparatie.nl

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

QQOO0OQ
Nog 23 duizend euro te gaan

Het Knipscheer-orgel van de monumentale dorpskerk aan het

Kerkplein in Zandvoort is op 16 december 1849 officieel in gebruik

genomen. Het orgel is in aanleg een fraai instrument. Technisch

verkeert het echter in zeer slechte staat.

door Nel Kerkman

Op 18 september

jl. is het beroemde

Kn ipscheer-orgel

van de Protestantse

kerk naar de be-

kende orgelres-

taurateur Pels &
Van Leeuwen in 's

Hertogenbosch ge-

bracht. Men heeft Onderhoud aan het Knipscheerorgel

een jaar nodig om dit unieke zes jaar onderzoek de nood-

orgel met 1300 orgelpijpen te

restaureren. Er is een omvang-

rijk restauratieplan opgesteld

en daar zijn hoge kosten mee
gemoeid. Naar de men ing van

deskundigen is de technische

staat van het orgel zodanig

dat de aanpak ervan hoge pri-

oriteit verdient. Het orgel is

het meer dan waard om het

ook klanktechnisch in volle

luister te herstellen.

Noodzaak
De Gemeente Zandvoort, de

Provincie Noord - Holland

en de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg hebben na

zaak tot restauratie van het

orgel volledig erkend. De to-

tale kosten worden begroot

op €320.000. De Rijksdienst

heeft de totale subsidiabele

restauratiekosten vastgesteld

op €184.000. Het restant

moet door de eigenaar van

het orgel worden opgebracht.

De Protestantse Kerk heeft in

de afgelopen jaren een be-

drag gespaard van €50.000,

mede door de opbrengsten

van de Kerkpleinconcerten van

Stichting Classic Concerts. Al

met al is er dus nog een tekort

van €85.000. Om dat tekort

op korte termijn bij elkaar

Komt allen tezamen
Op zondagmiddag 17 december, aanvang 15.00 uur, wordt

iedereen van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse Kerkplein

Kerstconcert met samenzang in de Protestantse kerk.

door Nel Kerkman

Stichting Classic Concerts

staat garantvooreen geweldig

muzikale middag, met mede-

werkingvan het Zandvoortse

Vrouwen- en Mannenkoor en

met declamatie van Nico Knap

en Toos Berger.

Kerstrepert oire

Sinds september repeteren

de beide koren elke week
gezamenlijk. De dirigenten

van de koren, Wim de Vries

en Ed Wertwijn, hebben voor

het concert een mooi reper-

toire uitgekozen met Franse,

Duitstalige en heel bijzonder,

Zuid -Afrikaanse kerstliederen.

Natuurlijk ontbreken de be-

kende kerstliedjes niet, waarbij

iedereen magen kan meezin-

gen. Met elkaar de overbeken-

de liedjes zingen geeft een be-

paalde band. Het Zandvoortse

Vrouwen- en Mannenkoor
zingt vier keer gezamenlijk een

lied en tevens zingt elk koor

apart nog een eigen selectie.

In totaliteit worden 11 kerstlie-

deren gezongen. Volgens voor-

zitter Willem v.d. Moolen en

de nieuwe voorzitter van het

vrouwenkoor Marijke Mutter

is een kerst zondereen samen-

zang geen echte kerst. In een

sfeervolle kerk kunt u genie-

ten van een mooi concert met

'Kerst' als thema. Kom op tijd

te krijgen is er een 'Stichting

Restauratie Knipscheerorgel'

opgericht. De stichting be-

staat uitMinkevan derMeulen

(voorzitter)Jan Keizer (secreta-

ris) en PieterJoustra (penning-

meester). In 3 maanden tijd is

al een bedrag van €62.000

ontvangen! Een geweldig re-

sultaat dat voor 95% bijeen-

gebracht is door particulieren

uit Zandvoort. Voor het restbe-

drag, €23.000, is de Stichting

nog op zoek naar gulle gevers.

Red het orgel

Wilt u meehelpen? U kunt een

orgelpijp van €2000, €1000,

of €750 per stuk adopteren

als su pervriend. Tevens is er de

mogelijkheid om als vriend een

bedrag van minimaal €250 te

schenken. Maar u kuntookals

begunstiger een bedrag vari-

ërend van €10 tot €100 over-

maken. In de kerk zal volgend

jaar een plaquette worden

bevestigd waarop alle namen
staan van de supervrienden

en vrienden. Staat uw naam
er straks ook bij?

U kunt uw bijdrage storten

op bankrekeningnummer
56 57 65 833 t.n.v. Protestantse

kerk Zandvoort, onder vermel-

ding'restauratie orgel'.

want vol is vol. Aan het eind

van het concert is zoals altijd

de open sch aalcollecte voorde

restauratie van het Knipscheer-

orgel.

Zangstemmen gezocht

De koren zijn op zoek naar

nieuwe leden, dus heeft u ge-

noten van het kerstconcert en

twijfelt u om uw stem niet al-

leen tijdens de samenzangte

gebruiken? Neem dan contact

op met de voorzitters van de

koren voor meer informatie.

De mannen zoeken vooral

tenoren en gaan in 2007 hun

repertoire veranderen in licht

klassiek. Bij de dames zijn on-

der andere de sopranen van

harte welkom. Op dinsdag-

avond repeteren de mannen
in het Gemeenschapshuis
en de dames beoefenen hun

zangkunst op woensdagavond

in gebouw de Krocht. Jong en

oud is welkom.
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Muzikaal concert met
Madeline Bell

Even leek het erop dat het concert van Madeline Bell, afgelo-

pen zondag in De Krocht, zou worden gespeeld zonder ritmi-

sche begeleiding. Eenzaam stonden vleugel en contrabas op

het podium. Vlak voor half drie snelde Frits Landesbergen bin-

nen, gevolgd door Madeline plus een uitdragerij vol ritmische

apparatuur. "Kunnen jullie ook eens zien hoe een drumstel in

elkaar wordt gezet", grapte Landesbergen.

Madeline Bell was niet stuk te krijgen ondanks haar drukke programma

door Lienke Brugman

De lange file richting

Zandvoort (wegomleiding bij

Bentveld) was er de oorzaak

van dat het duo zo laat bin-

nenkwam. Later hoorde ikdat

Frits en Madeline nét terug-

kwamen van een optreden

in de Doelen te Rotterdam.

En dat de begaafde zange-

res de avond ervoor optrad

in Londen. Ga er maar aan

staan om dan opnieuw je

repertoire te zingen in een

badplaats aan zee genaamd
Zandvoort!

Maar Madeline was niet stuk

te krijgen! Alleen was aan

haar wat lagere, hese stem

te horen (I have a voice like a

man) dat er een slijtageslag

heeft plaatsgevonden. Wat
een energie zit er in dat frêle

figuurtje! Grapjes makend
met musici en publiek, zingt

Bell bekende kerstsongs van

Elvis Presley, Billy Holliday,

Elton John en andere groot-

heden. Dansend door de

zaal, hier en daar een knuffel

of hand gevend óf zo maar
naast iemand op een vrije

stoel gaan zitten. Het kan bij

haar allemaal. Ditmaal is de

pianobegeleiding in handen

van Rob Kreeveld omdatJohan

Clement verhinderd was
door een optreden in België.

Kreeveld is niet de eerste de

beste, hij is een begenadigd

pianist die na de pauze het

solostuk 'Wals voor Debby'

ten gehore brengt. Maar ook

Landesbergen speelt een mix

van kerstsongs op de vibra-

foon, zelfs Eric Timmermans
'mag'even solo spelen.

Na de pauze laat Madeline

Bell horen dat ze tóch nog

goed bij stem is als ze zon-

der begeleiding solo zingt.

Perfect en ontroerend. Met
Holy Night (vibrafoon, con-

trabas, vleugel en zang) we-

ten we het zeker: hier staat

een rasartieste die, misschien

met iets minder volume dan

anders, de muziek in haar li-

chaam heeft én dat ook over

kan brengen aan het enthou-

siaste publiek. En hier staat

ook een muzikaal trio dat

maandelijks meer aandacht

verdient. De bloemen voor

Madeline na afloop van het

concert heeft ze zeker ver-

diend. En wij? We zijn einde-

lijk in Kerstsfeer.

Zondag 14 januari 2007 is

Hermine Deurlo te gast bij

Jazz in Zandvoort.

www.jazzinzandvoort.nl



öx^i^oOKt Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

geen zandvoortpi onderstaande

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie

Ivoor Zandvoort Pas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110

Geopend: 17.00 - 22.00

(ma. en di. gesloten)

tZXSfflk
De Oude Halt

Vondellaan iB,

5^KT tel.023-5716527

4^^ Aanbieding voor

ZandvoortPas houders:

Bij besteding van € 15,-

aan snacks een gratis ijstaartje!

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS
GKILtïL ÏPtClALtTU

vleesspecialisl - traiteur

Donderdag 14 dec.t/m woensdag 20 december

HaasfiletRollade
1 kilo €9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

IIIIIIIIIITTTTm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje r

bij een diner gratis' ^_

Latcre-d ^-Uardbf

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een zeer grote

collectie meubelen binnen

in diverse stijlen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

€ 25 KORTING
bij boeking van uw vakantie!
Alleen \oor Zartfvoorl Pas-hüutlurs

Vraag naar do voofwaardun.

Grote Krocht £1 - 2 3-5 7 1 2560
zandvoort@ZQnvaarl.nl

f-toerkoop.nlss»

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

TROMP
GRQTI KROCHT 1\ 2ANDVOOR1

Kerst Kaas Kado
Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiteti

nu voor maar € 14,95

Zeespiegel
Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

1 0% korting op
de Kerstartikelenü

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

bteemcH aan zee
Met ZandvoortPas 5% kortingop alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen

Haltestraat 30 -Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

O

tfoenq Geaning Service KCS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

\_
www.koenecleaning.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Diverse artikelen

30% afgeprijsd!
s0imiXiï:

Haltestraat 45

Zandvoort

023 571 27 05

ta- Clothinq Company~ EMOTION BY

& ESPRI1
Van 14 december t/m 27 december op vertoon van de ZandvoortPas:

10% korting op accessoires 10% korting op lingerie
m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen)

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73

'Dtutéieéteu&taatIttotUe&e*.
Voor houders van de Zandvoortpas:

Bij een diner een gratis welkomstcocktail!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

(tr l'URL >AfCC'Ml Ï.IAS

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

HONO KONG
Welkomstdrankje

alleen bij diner in restaurant

voor ZandvoortPashouders

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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.

EÏ^ANDVOORT
. . —

.fa.: t*j Ji _".Liidwwmi**

Deze pas is geldig vanaf i december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

3-featfïer
Aanbieding voor pas houders

Wintersale
25% korting!!!
Kerkstraat 38a - 023 573 26 50

C/Vieuw pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

gratis cadeautje

w,, voor pashouders

Strandweg 1

Tfel: (OH) J7Ï 87 40

FOTO MENNO GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera twu és.m

voor
Z,V.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

C-rait, tamht BS • ZandhtMrt . Tal 073 5T3«Kiq

nvflndag Ifrn üilonjpg vimaT lt 30 uur

www.fotomenniogorter.nl

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

YAFDAlfin
yOMACCtSSÜlRtS

Op vertoon van ZandvoortPas

10% kortingop Feestcollectie

Kerkstraat 3a

A 150 gram
Filet Americain

150 gram
Selleriesalade

voor V
VREEBURG &Zn €4- v

TOPSLAGER

Haltestraat 54 - T. 023-5712451 f'

Thids & <Pi[[ows
Voor Zandvoortpasfwuders

5% kgrting opgordijnen.

************
'Dr. J.gMezgerstraat32 TeC: 5715084

wwxv.p'etrasplaicfspidozvs.nl

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• • • • •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

mm^^fft üi^*^

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel: 023-57125 54

Voor de ZandvoortPas Videoland Zandvoort

huur 3 new releases^1—
V/OOr €10," 0235712070

Geldig van heden tot 3 1 dec 2006 www.videoland.nl

Niet geldig in com binatie met saldokaart VIDEOLAND
wij zijn elke dag open van 15.00-21.00

liïtoP
Italiaanse Met uw
ipttidlileilèn Zandvoort Pas

thuis of ap locatie "
i korti ng

CiaoPirwVacirca op onze taie.fi ng

T;0fi 144 487 20

E^rattoriavaóKa yplBnet.nl

A/» ONNQ VAN MIDDELKOOP

(Ö) FOTOGRAFIE
REPORTAGES EVENEMENTEN PORTRETTEN

20 % korting op portret'

en gezinsreportage

Tetefee*vM -4 1 1 2S7 62

E-ma 11: info^ovmfotografte.nl

WWW.OVMFOTOORAFI EJU

Zandvoort en ZondvooHer* or> «n
bijzondere manier in beeld

* Orocpslnto'j vnn v-iacgcr b^nEimHVtaikDlfliK&r

fAST&^fANr ©FOTOGRAFIE

L

TASTE OF TEXAS
STEAK HOUSE

VOOR ZANDVOORTPASHOUDERS:
BIJ DINER EERSTE DRANKJE GRATIS
TEVENS THUISBEZORGING

SPARE RIBS€ 15,

-

HALTESTRAAT 18, 2042 LM ZANDVOORT
TEL.:023-57 32 1U

I il i

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

WWW. ZANTJVOORT IN BE£LD-N l

www.visschotels.nl
Koude luxe visschotel 35 cm € 25,00

45 cm € 37,50

55 cm € 50,00 Krnj
Luxe salade visschotel 35 cm € 27,50 ^~ ^j. '

*

45 cm € 42,50 H&v^m
55 cm € 55,00

V"v^_
Haringschotel 10 st.

20 st.

€ 15,00

€ 30,00
1

Zandvoort pashouders krijgen bij een bestelling van
een schotel een mini haringstrippenkaart cadeau.

U kunt de bestelling ook plaatsen op onze site:

www.dezeemeermin.com of www.visschotels.nl

Indien u nog andere vragen of wensen heeft kunt u altijd bij ons

informeren.wij zullen u graag te woord staan.

Onze folders zijn beschikbaar op onze viskraam.

Patrick en Mandy Berg

06-51353653

7 De •

Zeemeermin
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Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice
§<£f\|

Wat is een Zeehaan? \\£j
Degene die het best omschreven antwoord

geeft, wordt beloond meteen heerlijke verrassing.

Stuur uw oplossing uiterlijk 31 december 2006

naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK

te Zan dvoort. Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoon urn mer te vermelden!

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

A
heeft ti

Facl

uw

Burg. Er

Tel.: (

dministratiekantoc

jd voor uw admini
ureren, BTW-aangi
gehele administra

gelbertsstraat 30, 2042 KN Zar

123-5739272 • Mob.: 06-45304

E-mail: kittywillemse@planetnl

»r

stratie.

fte,

tie.

dvoort
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Kerstdiner Zandvoortse Courant
De redactie van deze krant heeft een Kerstmenu samengesteld dat u tijdens een

van de Kerstdagen zelf thuis kunt voorschotelen aan uw gasten.

Bij elke gang vindt u een bijpassende wijnsuggestie, uitgezocht door onze vinoloog Judith van Gelder.

Tartaar van zalm met crèmefraïche
Wijn:

Glas Champagne ofCrémant.
Lekker en feestelijk aperitief, heerlijk voor bij een amuse.

Vitello Tonato
Wijn:

Chardonnay (wit) uit Chili ofZuid Frankrijk: volle, rijke wijn met klein beetje hout.

Stevig genoeg voor bij vitello tonato.

Of
Valpolicella (rood): elegante wijn met goede structuur, licht mar toch iets kruidig.

Bospaddenstoelenbouillon

Coquilles met tomatensalsa
Wijn:

Crüner Veltliner-.frisse, droge wijn met voldoende zuren dus goede combinatie

met tomatensalsa en iets peperigs, lekker bij gegrilde coquilles en koriander.

Suprème van scharrelkip met gekarameliseerde witlof,

krokante aardappel en truffelsaus

Wijn:

Mooie, ronde, volle, stevige Bourgogne wit of rood bij kip met truffel heerlijk.

De wijnen zijn stevig maarfruitig wat goed past bij gekarameliseerde witlof.

Ananas in butterscotchsaus
Wijn:

Orange Muscat: prachtige zoet/zuur balans met abrikozen smaak.

Heerlijk bijfrisse van ananas met zoete van butterscotch.

Koffie met likeur en bonbons

1

i

©JELIGHTS 4

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Sa

-<

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is

sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door

de vele apres ski mogelijkheden.

Hotel Platzer, een gezellig familiehotel ligt midden in het centrum van Gerlos

met de skibus halte voor de deur. Skiën tot aan de deur!

SPECIALE AANBIEDING: van 6 tot 27 januari 2007 en vanaf 17 maart 2007

7 dagen hotel inclusief ontbijt en een 4 gangen keuze menu
+ een 6 daagse skipas voor de gehele Zillertal Arena,

€ 616,80 p.p. op basis van een 2 pers.kamer

ZandvoortPashouders : bij uw eerste diner een fles wijn.

Boekingen: info@hotelplatzer.at tel 0043 52845204 fax 00435284520444

café oomstee

Heinekeris

Café Oomstee
16 december...
Het eerste jaar

Oomstee!
met

Ton Ariesen

22 december klaverjassen

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

(

cKippet/tap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Kerstrhenu Zandvoortse Courant
Diner voor 4 personen. Uiteraard hoeft u zich niet aan het hele menu te houden.

U kunt ook een aantal gangen nemen, zoals bijvoorbeeld, een voorgerecht een hoofdgerecht en het dessert.

Amuse:

Tartaar van zalm met crème fraïche

Ingrediënten: ^ jo & sjalot

80 gr. verse zalm, 80 gr. ger
citroensap of

zalmeitjes.

ïïïJSlm en de gerookte zalm zeer fijn tot tartaar.

tjl overheen en serveer de lepel op een bordje.

Vitello Tonato

Ingrediënten:

Bereiding:

de oven van 2ocÏ n c 1̂ o ^ '"M v™warm-

Bospaddenstoelenbouillon

Trekzelfeen mooie bouillon of maak gebruikvan runder-

fond. Snijdt 100 gr. gemengde bospaddestoelen klem

nadat u ze voorzichtig hebt schoongemaakt. Blancheer

de paddenstoelen even in kokende bouillon. Verdeel de

bospaddenstoelen over de soepkoppen en schenk de hete

bouillon erover.

Coquilles met tomatensalsa
Ingrediënten:

8 coquilles; 3 el. Olijfolie; 1 fijngesnipperde sjalot;

50 gr. tomaat concassé; 50 gr. zongedroogde tomaten in

blokjes;! el.Balsamicoazijn;0,5 el. fijngehakte koriander;

0,5 tl. Suiker; 1 bolletje mozzarella.

Bereiding:

Fruit de sjalotsnippers in 2 el olijfolie, voeg tomatenblok-

jes, azijn, koriander en suiker toe en breng het geheel

op smaak met zout en peper. Bak de coquilles kort in de

overige olijfolie en plaats ze op een ovenschaaltje. Leg er

een zeer dun plakje mozzarella op en daarop iets toma-

tensalsa. Zet dit 1 min onder de grill en serveer direct.

Ingrediënten:

4 struikjes witlof; zout' a Iraitanio u
Gevogeltefond- o dPslapm

J Champ,gnonS;
''S dl.

4 scharrelklpfiets' circa f
'' ?5 f k° Ude rao^oter

:

2 el. Olijfolie, 20 g'
s u kerl eetf 7 ^^*^^

Bereiding:

minuten gaa oken \l
l'

rT ""*" "" Z° Ut Witlof in « 8

keukenpapier en heeitad, f

mPig
^

nS SCh°°m^n met
en slagroom aan d e kook b P

""" ^P'P"™ met fond

helft lalnK n" n ^„^J"
°P
T,

de,hoo8 vuur tot

de kipfilets in ca 10 min In h
P *

ek b°ter vernitte " en

keren
P
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?
ï ^^^ Snijden

' '"

krokant bakken intuss nï e

f

n

f
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kara
;"

el ' sere "- Witlof

snijden en door saus kloppen (daarna H,
^ '" k '° ntjeS

vuur zetten om schiften t 7 3US n ' et meer °P het

truffelolie,zouTen pePe OnZ ^ °P Smaak bren^ -et

«P - places sn
K

* 'fctuZT^*'*"peppen en bestrooi mltkl^X ^^
Ananas in butterscotchsaus

Ingrediënten:

1 verse ananas; 50 gram boter; versgemalen zwarte peper;

poedersuiker; 6 bollen.van il le-ijs.

Voor de saus:

75 gr. suiker; 125 ml. slagroom; 1 borrelglas bruine rum; 25 gr. boter.

Voorbereiden:

Schil de ananas en snijd uit het midden 8 mooie plakken. Verwijder

de harde kern uit het midden va ni ede re plakmet behulp va neen

uitsteekvormpje. Doe de suikervoor de saus met een eetlepel water

in een steelpan en laat zonder roeren karameliseren tot de stroop

goudbruin van kleur is. Voeg de slagroom toe (de suikerstroop is

zeer heet! Pas op voor spatten!) en blijf roeren tot het een gladde

saus is. Voeg de rum toe en klop er kort voor het serveren met een

garde de boter door.

Bereiden:

Zet het ijs circa 30 minuten voor het serveren van de diepvries in

de koelkast. Verhit de boter in een grote koekenpan. Leg de plakken

ananas in de pan, bestrooi ze met wat peperen poedersuikeren keer

ze om. Bestrooi ze opnieuw met poedersuiker en bak ze aan beide

kanten tot ze beginnen te kleuren. Bak zonodig in twee porties of in

twee pannen. Verdeel de ananas over de borden, giet er de warme
saus over en schep er een bolletje ijs bij.

Koffie of thee met likeur en bonbons

Tip: probeert u eens een goede single malt whisky bij uw koffie



Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Taste of Texas - Haltestraat

Trattoria Vacirca catering - 06 144 48/20
Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair & Leather wear-Grate Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTukCompany- 0648111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaidsen Pillows- 0235715084
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantv oort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

<&

pluspunt
ti«

Vtebijnsorg""; rt

voorZanfl
v

Locatie Noord
Flemingstraat 1 80

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

NIEUW, NIEUW, NIEUW, NIEUW 2007
In het nieuwe jaar start Stichting Pluspunt weer met
een aantal nieuwe cursussen, zo starten we met een

LIJN/AFSLANKCLUB.Aan de hand van een door

u zelf gestelde doelstelling werkt u gedurende een

periode van acht weken een gericht lijn programma.

U krijgt hierbij ondersteuning van uw mede cursus-

genoten en een deskundige begeleidster.

Ook starten we een CURSUS SCRAPPEN. Wilt

u ook uw foto's op een creatieve manier inplakken,

zodat het nog leuker wordt om deze weer terug te

kijken? Dan kan dat. Door middel van deze cursus

leert u verschillende scraptechnieken. In Amerika is

deze manier van foto's inplakken al een ware rage!!

Op veler verzoek wordt in het voorjaar de CURSUS
EXCEL voor beginners georganiseerd. Na afloop

kunt u door middel van dit programma zelf allerlei

overzichten maken.

Tot slot organiseren we een CURSUS AROMA-
THERAPIE Informatie over deze cursussen kunt in

de komende tijd in deze ladder van Stichting Pluspunt

terugvinden.

GASTOUDERBUREAU
Opvang door opa ofoma levert geld op.'

Wist u dat opvang door opa of oma via De Boomhut
geld oplevert! Wanneer u zich inschrijft bij ons gast-

ouderbureau, voldoet de opvang door opa en oma
aan de regels van de Wet Kinderopvang.

U krijgt voor opvang via De Boomhut een toeslag

van de Belastingdienst en meestal ook een bijdrage

van de werkgevers. Opa of oma krijgen daarbij extra

inkomsten die op kunnen lopen tot vele duizenden

euro's per jaar.

Voor meer informatie neemt u contact op met

De Boomhut.

EETCAFÉ ZOEKT MEDEWERKER KEUKEN
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die

houdt van koken en het leuk vindt om dit samen met

mensen te doen die hierin begeleiding nodig hebben.

Kunt u een stukje begeleiding geven? Dan zijn wij op

zoek naar u. Vanuit Pluspunt krijgt u ondersteuning

van een beroepskracht. Daarnaast maakt u deel uit

van een gezellig team van vrijwilligers.

Informatie bij Renz Koning - 023 - 571 71 I 3 of

e-mail: r.koning@pluspuntzandvoort.nl

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft

geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast

op de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord
(Flemingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrij-

dagochtend van 9.30 tot I 1 .30 uur de mogelijkheid

om gebruik te maken van de aanwezige computers.

Op deze uren is ook een begeleidster aanwezig die

u verder kan helpen met uw vragen of wanneer u

vastgelopen bent op de computer. De computer

inloopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u

(nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien

wij uw komst tegemoet.

Filmprogramma
14 t/m 20 december
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.*j^* HOROSCOOP * **
V RAM

21 mrt. -20 apr.

Het lijkt erop dat je serieuzer

wordt en genoeg hebt van al die

losse flirts.Je gaat steeds meer

voor een hechte band waarbij je

samen iets kunt opbouwen. Best

eng, maar wel een grote uitda-

ging, Rammetje!

\£ STIER

^^ 21 apr. -20 mei

Heb je eindelijk dat leuke vriendje,

vinden je ouders hem helemaal

niks! Of je vriendinnen hebben er

moeite mee. Of ben je zelf degene

die nog wat aarzelt? Hoeft niet!

Het is een mooie tijd om het leuk

te hebben.

Tweelingen

21 mei - 20 juni

De week begint geweldig. Wat la-

ter heb je steeds meer ruzie of ga

je twijfelen. Zoek eerst uit hoe iets

in elkaar zit voordatje gaar mop-

peren. Want in de meeste gevallen

is het gewoon een misverstand.

Opletten dus!

{J*5 Kreeft

*' 21 juni - 22 juli

Je ziet hem helemaal zitten. Je

bent verliefd tot over je oren. Erg

belangrijk dat je je niet als een gek

gaat aanpassen omdat je het ge-

voel hebt dat hij je zo wil. Laat hem

verliefd worden op jou en niet op

een beeld datje schept.

a Leeuw

21 juli - 22 aug.

Het is nu helemaal geweldig of

juist afschuwelijk. Neem wel de

tijd om uit te zoeken hoe het in

elkaar zit. Heb je het idee dat hij

niet eerlijk is? Trek dan niet te vlug

je conclusies, je zou je kunnen ver-

gissen.

F*** Maagd^ 23 aug. - 22 sept.

Die nieuwe vlam van je lijkt het he-

lemaal te zijn. Maar is dat echt zo

ofvoelt het zo omdat hij zo anders

is dan de vorige? Je valt op een wat

andere type, wilt meer afwisseling.

Grappig wantje ontdekt al snel wat

je nu eigenlijk zoekt. Verbaasd?

jpk Weegschaal

^m 23 sept.- 22 okt.

Die nieuwe vriendschap bevalt

je steeds beter. Je kijkt ook graag

nog wat om je heen, maar bent

daar niet al te duidelijk over. Vind

je het nu echt zielig of ben je ge-

woon wat berekenend en houd je

hem als reserve?

H_ Schorpioen

23 okt. - 22 nov.

Aan de ene kant wil je wel eens

wat anders en zoek je het graag

buitenjegewone leven. Maar aan

de andere kant ben je trouwen wil

je hem niet kwijt. Het kan ook zijn

datje hem hopeloos vindt, terwijl

je eerder dacht in hem de ware

gevonden te hebben.

J Boogschutter y^& 23 nov. - 21 dec .

Als je té graag iemand wilt, dan

lukt het meestal niet zo. Maar als

je bang bent dat niemand je leuk

vindt, maakje ook een fout. Het

enige wat je nodig hebt is het

vertrouwen dat er voor alles een

tijd is.

^^k Steenbok
&* 22 dec. - 20 jan.

Het is een geweldige tijd voor

de liefde. Jullie kunnen het goed

met elkaar vinden en eigenlijk

gaat het steeds beter. Door hem

leer je om meer leuke dingen te

ondernemen en niet altijd zo se-

rieus te zijn.

Waterman
21 jan. -igfeb.

Roerige tijden! Ruzie metjefamilie

of met je lief? Flirt je vriendin met

jouw vriendje? Of is het juist dat

vriendje van je vriendin die je zo

leuk vindt? Hoe dan ook, je zit al

snel in lastige situaties, maar die

lossen zich vanzelf op.

H Vissen

20 feb. 20 mrt.

Je leven verandert nogal als je

verliefd bent. Een leuke vriend-

schap lijkt uit te draaien op iets

meer dan dat, maar je bent nog

niet zeker of hij dat ook zo voelt.

Dat geeft je dan weer slapeloze

nachten!

DE TIEN
Deze week zullen de top-tien

productenje de ultieme party

vanje leven bezorgen:

1 Nagellak: Chanel Le

Vernis no. 227 €19,50

2 Transparante crème-

poeder: DiorSkin Icöne

Photo Perfect € 36,99

3 Voetcrème; Vichy

Podexine €7,95

4 Oogschaduw:

Clarins Colourful

Horizons Express

€35r

5 Lipgloss: DiorCloss

Show Backstage no. 71

€45,40

6 Deoroller: Nivea€ 3,95

7 Gezichtscrème: Freeze

24-7anti-wrinkle

cream €119,-

8 Bodylotion: Hema
ParisChic € 5,49

9 Mascara: Maybelline

New York Lash Stylist

Volume lifting comb
mascara €10,99

10 Oogpotlood: Bourjois

Paris Baguette

Magique eye pencil

€ 6,20

Column

WH
Kostbare Halsband

Heb je zelf een hond en

wil je die verwennen? Kijk

dan even op de website

van NorthernMoods.Dit

label ontwerpt prach-

tige, handgemaakte
honden halsbanden.

Ze zijn chic én com-

fortabel voor je lieve-

lingshuisdier. De leren

banden zijn verkrijg-

baar in verschillende

kleuren en maten en

je kunt er een bijpas-

sende riem bij kopen!

Het kan niet leuker!

Helaas kost deze

grap wel een hand vol geld: de

halsbanden zijn vanaf €80
te koop.

lnfo:www.nort hernmoods.com

S NEW ND WH
Tsunamika

Altijd al een goed doel willen

steunen? Ga dan kijken op

de website van het modela-

bel Object Collectors: www.
objectci.com. Dit label com-

bineert mode met een goed

doel. Objectci bedacht items

voor haar nieuwste wintercol-

lectie, waaronder de tsunami-

ka, een kleurrijk handgemaakt

poppetje. De poppetjes zijn

gemaakt door vrouwen van

wie het leven na de tsunami

van 2004 voorgoed veranderd

is. De poppetjes fungeren als

broche en zijn op een deel van

de collectie gespeld. De tsuna-

mika fungeert als symbool

ter herinnering aan de ver-

woestendevloedgolf. Een deel

van de opbrengst gaat naar

de vrouwen die ze gemaakt

hebben.

Let It Snow?

Zondag 10 december. In heel

Zandvoort worden kerstbo-

men gekocht en versierd.

Lichtjes worden opgehan-

gen, voortuintjes veranderen

in een Amerikaans-achtig

kerstspektakel met rendie-

ren, kerstmannen en licht-

shows. Overal om je heen

hoor je mensen praten over

bij wie ze dit jaar Eerste dan

wel Tweede Kerstdag gaan

doorbrengen en of de wens-

kaarten al gekocht en ge-

schreven moeten worden.

Maandag 11 december. Het

wordt niet meer licht. Laat

de lichtjes in de tuin de hele

dag maar aan staan, zeiden

ze bij mij thuis. De donkere

dagen voor Kerst zijn aan-

gebroken. Donker, somber

en steeds kouder. 's Middags

zit ik gelukkig in het vliegtuig

richtingSan José, Costa Rica,

Midden-Amerika...! Ik ben zo

benieuwd hoe het daar zal

zijn rond de Kerstdagen.

Zullen daar de tuinen en

huizen ook versierd zijn met

allemaal lichtjes? Zullen ze

daar op de radio ook 'Let

It Sn ow, Let It Snow, Let It

Snow'draaien?

Terwijl ik deze tekst aan het

schrijven ben, zit ikopi0400

meter hoogte. Ik kan de slaap

niet vatten in het vliegtuig

waarin mijn plekveelte klein

is voor mijn benen, vijftien

uur lang. (Gelukkig kan ik

op een televisieschermpje

kijken naar fantastische

programma's als 'Everybody

Loves Raymond' en 'The

Loveboat'...) Nog maar een

paar uurtjes en dan land ik

in San José. Pu ra Vida is daar

de lijfspreuk. Het pure leven.

Veel natuur, veel genieten.

Over een paar dagen komt

een vriendin mij vergezellen

tijdens de lichte, zonnige

dagen rond Kerst hier. Over

twee weken schrijf ik op deze

plek in de krant of het leven

in Costa Rica echt zo puur

is en hoe zij en wij hier de

feestdagen doorbrengen. Bij

deze alvast gezellige dagen

toegewenst!

Stéphcwwe/
V J
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Five

Voor een heerlijk kopje koffie

met keuze uit diverse taart e

uxe gebak.

Tweede Kerstdag geopend vh

10.00 uur

Kerstmenu 5 gangen €38,50

Reserveren gewenst

Haltestraat 13/0235714738

IANdvoorT

Bou levard Pau lus Loot, pav. 5 Zan dvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic van

coouilles met een parfum van vanille

• • •
LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS

EN EEN CRÈME BRÜLÉEVAN FAZANTEN EENDENLEVER

• ••
PATA NECRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
CRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

METMINT-ACAR
• • •

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
GEITENKAAS IN MOSCATO DASTI

• • •
een spelvan verleiding, passie,

liefde en een kus

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

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

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic

van coouilles met een parfum van vanille

• • •
PATA NEGRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

• • •
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE,

LIEFDE EN EEN KUS

voorkinderen hebben we een drie gangen menu a € 16,50

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

fy

loko JDintang, Traditionele Indonesische keuken
Wokkie Bintang, zijn de wok gerechten uit Azië die op elke hoek van de straat bereid worden.

Nu vanaf €0,50 bij Toko Bintang

natuurlijk zijn wij met ae kerst en oud en nieuw geivoon open
^L 7 dagen per week 13:00 / 22:00 uur. Haltestraat 34. 023-5712800 /

*&

'(Boudoir (m sara'

'Wist u

dat wij ook^kukfi

kerstcadeautjes

fieÉèm?

O.a. cadeauÉonnen

voor kunstnagek

(jeopend: dhndaa t/m _

en di]

ïlcfenitt] la * 2042 X'ri Zmidvcart * 'ril. i>2i-S7? 2$

fff
oS^^MMn»,/-?*^

\7r/

Kerstavond tot 20.00 uur open
Ie Kerstdag zijn wij gesloten

2e Kerstdag bent u van harte welkom
voor een hapje en een drankje

(Restaurant gesloten)

Woensdags
en Donderdags:
Dagmenu

Keuken: di. t/m

zo. open van
17.00- tot

22.00 uur

(Maandags
gesloten)

Gasthuisplein 10

2042 JM
Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

ZATERDAG 16 DECEMBER
21.00 UUR:

LIVE BAND
"THE INVISIBLE GIULS"

G DAGEN PEK WEEK GEOPEND

MA. GESLOTEN - 1)1 T/M ZA

VAN 15.00- TOT 03.00 UUR
ZONDAG

VAN 15.00- TOT 03.00 UUR

GASTHIJISPLEIN 9A, 2042 JM ZANDVOORT
TEL.:023-5719205

-QPh

Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Eerste Kamer akkoord met
voorschot bijstandsaanvragers

Een voorschot op de bijstandsuitkering. Zo wordt voorko-

men dat mensen die een bijstanduitkering hebben aange-

vraagd een tijd zonder geld zitten en nóg dieper in de pro-

blemen raken.

Mensen die bij de gemeente
bijstand aanvragen, krijgen

met ingang van volgend jaar

recht op een voorschot van

minimaal 90 procent van de

bijstandsuitkering. Het voor-

schot moet binnen vier we-

ken na de aanvraag worden
uitbetaald en wordt iedere

vier weken herhaald totdat

de uitkering ingaat. De Eerste

Kamer is akkoord gegaan
met dit voorstel van demis-

sionair staatssecretaris Van

Hoof van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Het voor-

schot voorkomt dat mensen
die bijstand hebben aange-

vraagd een periode zonder

inkomsten zitten.

Gemeenten hebben tijd no-

dig om vastte stellen of aan-

vragers recht hebben op een

uitkering. In die periode is het

voor deze kwetsbare groep

belangrijk dat ze inkomsten

hebben om hun eerste le-

vensbehoeften, zoals voed-

sel, kleding en huisvesting

te kunnen blijven betalen.

Betalingsachterstanden kun-

nen bij hen snel leiden tot

structurele financiële pro-

blemen. Tot nu toe mochten

gemeenten zelf bepalen om
al dan niet een voorschot te

verstrekken tijdens de acht

weken die de wet hen geeft

om de aanvraag af te han-

delen.

Het voorschot wordt ver-

strekt als renteloze lening.

Zodra de gemeente heeft

vastgesteld dat de aanvra-

ger recht heeft op bijstand,

stopt het verstrekken van

voorschotten en gaat de

bijstandsuitkering in met
reguliere maandelijkse be-

talingen. Als blijkt dat de

aanvrager geen recht heeft

op bijstand, moet hij de voor-

schotten terugbetalen.

Het eventueel teveel ontvan-

gen bedrag moet worden te-

rugbetaald.

De Eerste Kamer is ook ak-

koord gegaan met het voor-

stel van Van Hoof om ge-

meenten die samenwerken
bij de uitvoering van de Wet
werken bijstand niet langer

gezamenlijk te financieren.

In plaats daarvan krijgen de

gemeenten ieder een eigen

bijstandsbudget. Daardoor

worden de colleges en de ge-

meenteraden meer betrok-

ken bij de uitvoering van de

bijstand en kunnen ze daar

beter invloed en controle op

uitoefenen.

Denken over ouderen moet radicaal anders

Een actieplan 'nieuwe' ouderen. Een drastische ommezwaai

in denken over de vergrijzing van Nederland is noodzakelijk.

Het onlangs verschenen boek 'Generatie op Komst' is een

bijdrage aan het op gang brengen van de discussie over dit

onderwerp.

Vraagstukken rond ouderen,

gezondheid en arbeidsmarkt

op een rij. Bij het schetsen

van toekomstscenario's is

uitgegaan van aanwezig
talent en maatschappelijk

kapitaal onder ouderen.

De vergrijzing die voor de

deur staat vraagt om een

ingrijpende omslag in het

beleid. Landelijk gezien zal

het aantal ouderen in het

jaar 2050 oplopen tot onge-

veervier miljoen 65-plussers.

Voor die groep moeten er

nieuwe woon-, zorg- en ar-

beidsvoorzieningen komen.

In Zandvoort liggen defeiten

anders. De groep 55Plussers

stijgt licht van 5.500 nu tot

naar verwachting 6.500 in

2030. Het totale inwoners-

aantal van de badplaats zal

naarverwachting nauwelijks

toenemen. Toch moet het

huidige denken over ouder-

dom veranderen. Het aanbod

aan voorzieningen past niet

bij de groeiende groep ou-

deren. De burgers tussen de

55 en 75 J
aar z Ü n vaak hoger

opgeleid, actief, mondig, nog

gezond en draagkrachtig.

'Aan die feitelijkheden moet
het beleid voorwonen, finan-

ciën, sociale zaken, welzijn en

gezondheid worden gekop-

peld' stellen de auteurs van

het boek. De nota noemt drie

acties die de overheid moet
nemen om het stijgende

aantal ouderen positief te

benutten:

1. Bereid in een gedurfde pu-

bliekscampagne de burger

voor op het moderne ouder-

dom,

2. Stimuleer het maatschap-

pelijk ondernemerschap van

vitale senioren,

3. Zorg voor een hogere ar-

beidsdeelnamevan ouderen;

er is immers veel onbenut

talent.

Het boek beargumenteert de

noodzaakvan een omslag in

denken en schetst de con-

touren van een ambitieus

overheidsbeleid. Het onder-

zoeksrapport is een initiatief

van het discussieplatform

ILC Zorg voor ater. De pu-

blicatie is verzorgd door het

Verwey-Jonker Instituut voor

Maatschappelijke vraagstuk-

ken. De studie wil vergrijzing

positief benaderen, leeftijds-

discriminatie tegengaan en

keuzemogelijkheden vergro-

ten zodat ouderen langer

gezond en actief kunnen
blijven. Zie www.zorgvoor-

later.com en www.verwey-
jonker.nl
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Meetlat ouderenvriendelijk beleid

Ouderenbond Unie KBO organiseerde onlangs een debat over

toekomstige, landelijke problemen. Vergrijzing en gezong-

heidszorg waren de hoofdthema's. Het resulteerde in een

manhoge 'ouderenmeetlat'.

Het debat ging over de thema's

van 50-plussers. Aan de orde

kwamen punten als vergrij-

zing, gezondheidszorg, koop-

kracht, arbeidsdeelname en

gratis openbaarvervoer. Uit de

discussie tussen oud-Tweede

Kamerleden bleek dat vergrij-

zing te veel in de hoekvan pro-

blemen getrokken wordt, ter-

wijl vergrijzing veel meer een

positieve ontwikkeling is.

Voor inventieve geesten ontwik-

kelen zich nu mogelijkheden

en kansen op ouderenbeleid.

Senioren vertegenwoordigen

een ongekende bron van ken-

nis en kunde. Ook was iedereen

het erover eens dat 65-plussers

evenredig moeten delen in de

groei van de welvaart. Voorts

is uitgebreid gesproken over

hoe de bureaucratie in de ge-

zondheidszorg kan worden

aangepakt en hoe de arbeids-

deelnamevan 50-plussers kan

worden bevorderd. Over gratis

open baar vervoer voor 65-plus-

sers waren de meningen sterk

verdeeld: de leden van CDA en

VVD bleken tegen en die van

PvdA en SP voor het voorstel.

Meteen één meter hoge 'oude-

renmeetlat'en een bijbehorend

manifest, kan het toekomstige

regeerakkoord beoordeeld wor-

den op ouderenvriendelijk be-

leid. Zo vermeldt het manifest

zes zwaarwegende punten:

1. Verhoging van de arbeids-

participatie van ouderen via

positieve maatregelen als het

bevorderen van een leeftijdsbe-

wust personeelsbeleid;

2. Koopkracht van ouderen ge-

lijk laten stijgen met die van de

markt;

3. Instandhouding AOW en

goed pensioenstelsel zoals me-

dezeggenschap van gepensio-

neerden in pensioenbesturen;

4. Voldoende geschikte en be-

taalbare woningen voor seni-

oren;

5. Versterking deelname aan

het maatschappelijk gebeu-

ren door o.a. gratis openbaar

vervoer voor 65-plussers;

6. Verbetering kwaliteit van

zorg- en welzijnsvoorzienin-

gen door meer aandacht voor

de menselijke maat.

Actief ouder worden: hoe doe je dat?

Wie heeft een goed idee? Hoe verwezenlijk je een plan om als

oudere bezig te blijven; kwiek, fris en vrolijk? Niet de plichtma-

tige bingo of het zoveelste gezelschapsspel, maar een inventief

en bovenal werkzaam project waar senioren warm voor lopen.

Het probleem is: waar zijn die

ouderen die zo graag actief zijn

maar zelf onvoldoende initia-

tief nemen bij deelname aan

de samenleving? Hoe spreek je

ze aan en zorg je dat ze plezie-

rig actief blijven? Welke belem-

meringen dienen te worden

overwonnen? Het Oranjefonds

is het grootste fond sop sociaal

gebied: per jaar keert het ruim

€ 20 miljoen uit op het terrein

van maatschappelijk welzijn.

Met name aan projecten die

desociale samenhang kunnen

bevorderen.

Het Oranjefonds en NIZW
hebben gezamenlijk het pro-

ject 'Actief ouder worden' uit-

geschreven. Dit ondersteunt

lokale en regionale organi-

saties met adviezen en een

startbedrag bij het opzetten

van een vernieuwend idee om
maatschappelijke inzet van se-

nioren te stimuleren.

Uitgangspunt van het fonds

is om te profiteren van erva-

ring van ouderen: de nieuwe

generatie ouderen staat ac-

tief en ondernemend in het

leven. Senioren willen zo lang

mogelijk hun kennis en kunde,

hun levens-en werkervaring in

dienst stellen voor het verbete-

ren van de kwaliteit van onze

Nederlandse samenleving.

Heeft u dus een goed idee dat

uitwerking verdient draal niet

maarmeldt hetvoori5februari

2007 aan bij het Oranjefonds:

www.actiefouderworden.nl.
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Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 5 de-

cember en de verdere in week 49 door het college

genomen besluiten zijn 12 december vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Wijziging ophalen huisvuil

Op 25 december 2006 en 26 december 2006 wordt

i.v.m. de Kerst geen huisvuil opgehaald. De wijziging

betreft een verschuiving: ie Kerstdag wordt 27 decem-

ber en de 2e Kerstdag wordt 27 december.

Gewijzigde openingstijden Raadhuis

Woensdag 20 december - open tot 20.00 uur

Donderdag 21 december -vanaf 12.30 uur gesloten

en geen avondopenstelling

Vrijdag 22 december - open tot 12.30 uur

Maandag 25 en dinsdag 26 december gesloten

Dinsdag 2januari - open vanaf 10.30 uur

Wmo-raad: reglement en bemensing

In de vergadering van 5 december 2006 heeft het

college van Zandvoort het Reglement voor de andere

commissies- II vastgesteld. Dit reglement treedt in

werking op 1 januari 2007 en ligt vanaf 14 december

2006 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale

Balie in het Raadhuis en staat op de website. Het

reglement gaat over de adviescommissies van het

college. Het reglement is aangepast omdat het col-

lege besloten heeft de Wmo-raad op te richten en de

Seniorenraad op te heffen.

De Wmo-raad gaat het college adviseren over zaken

die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

aangaan. Het gaat bijvoorbeeld over voorzienin-

gen voor mensen met een handicap, jeugdbeleid,

ouderenbeleid en vrijwilligersbeleid. De leden van

deze raad zijn vertegenwoordigers van cliënten en

burgers. Het college heeft de volgende personen

benoemd in deze raad: Dhr. H. Wiedijk, Mw. van

Dij k-Wal lich,Dhr.J.Kerkman,Mw.Y. Roosendaal, Mw.

H.J. M. Boddaert-Geerards, Dhr. H. van Brero, Mw. J.

van de Mast, Dhr. A.M.L.D. Hoenderdos, Dhr. T.Tim-

mermans en Dhr. P.M.J. Brugman. Meer informatie

over de Wmo-raad vindt u op de website van de

gemeente.

Herhaalde oproep

Wet maatschappelijke ondersteuning - Huishou-

delijke hulp

Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de

gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren

van de huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden.

Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen

en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-

nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een

chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?

Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit

heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt rechtop

deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-

tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.

Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds

huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente

opnieuw op welke hulp de cliënt recht heeft. Vóór-

dat het huidige indicatiebesluit afloopt, moet dan

een nieuwe indicatie aangevraagd worden bij de

gemeente.

Wat verandert er?

Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp gele-

verd gaat worden door aanbieders die de gemeente

heeft geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft

samen met de andere gemeenten in deze regio ge-

kozen voor zes aanbieders. Bij het maken van de

selectie hebben wij vooral goed gekeken naar de

kwaliteit van het personeel en de kwaliteit van de

huishoudelijke hulp. Iedereen die nu huishoude-

lijke hulp ontvangt zal een keuze moeten maken uit

de zes geselecteerde aanbieders. Deze aanbieders

voldoen alle aan de door de gemeente gestelde

kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest voor een zo-

genoemd Persoons Gebonden Budget (PGB). In plaats

van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag

waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent

wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet

regelen. Voor meer informatie over het PGB kunt u

contact opnemen met het Achmea Zorgkantoor via

telefoonnummer 010-2446298.

Wat moet u doen als u nu huishoudelijke hulp krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu

huishoudelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Mocht

u deze brief nog niet hebben beantwoord, doet u dat

dan vandaag nog. Wij hebben uw antwoord nodig

omtekunnengaranderendatuooknaijanuari 2007

hulp krijgt.

Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan direct

met het specia Ie Wmo-telefoon numm er: 023-5740440,

elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U

kunt ook een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort

Hoe kunt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bij Loket Zandvoort kunt u huishoudelijke hulp aan-

vragen. U kunt hier terecht met al uw vragen over

wonen welzijn en zorg. Loket Zandvoort is elke werk-

dag geopend van 9:00 tot 12:30 uur en bevindt zich

in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te

Zandvoort. U kunt ook bellen 023-5740450 of mailen

loket@zandvoort.nl.

Vaststellen diverse verordeningen

Op 5 december 2006 zijn door het college van Burge-

meester en Wethouders van Zandvoort de volgende

nadere regelingen, inclusief toelichting vastgesteld:

- Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en

gedenkplaatsen begraafplaats 2007.

- Uitvoeringsbesluit Voor de grafbedekkingen be-

graafplaats 2007.

- Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging

algemene dierenbegraafplaats Zandvoort 2007.

- Uitvoeringsbesluit Voor de grafbedekkingen op

de algemene dierenbegraafplaats van Zandvoort

2007.

De verordeningen en de uitvoeringsbesluiten treden in

werking op 1 januari 2007. De stukken liggen tijdens de

reguliere openingstijden (zie elders in deze publicatie)

kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het Raad-

huis en staat op de website. Eenieder kan op verzoek

tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift

verkrijgen. In de verordeningen worden voorschriften

omschreven omtrent het gebruik van graven, graf-

bedekkingen en het beheer op de begraafplaats. De

uitvoeringsbesluiten zijn een nadere uitwerking van

de betreffende verordeningen.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Haltestraat 22,splitsen van woonruimte, ingekomen

04 december 2006, 2006-204SP.

- Haltestraat 22,veranderen woning /winkel, ingeko-

men 04 december 2006, 2006-205LV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouw-

verordening kan worden verleend, kan tegen ons

voornemen daartoe een zienswijze kenbaar wor-

den gemaakt. Een voornemen tot het verlenen

van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Deze publicatie betekent ook niet dat u een be-

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Vervolg gemeentepublicatie week 50

zwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebben-

den bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Orden ing vrijstel-

ling te verlenen voor het:

- plaatsen van een aanbouw op het perceel Ooster-

parkstraat 19 te 2042 AP Zandvoort (bouwaanvraag-

nummer: 2006-166LV).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 15

december 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de

openingstijden.

Gedurende de termijnvan de terinzage ligging kan een

ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-

vraag kenbaar maken bij het college van Burgemees-

ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U

dient in de rechter bovenhoek van uw brief "ziens-

wijze" te vermelden.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Duintjesveldweg 5, vernieuwen fundering clubhuis,

verzonden 05 december 20o6,20o6-i85Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning.

Indien het geen vergunning betreft is dit de pu-

blicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met

vermelding van "bezwaar" inde rechterbovenhoek

van uw brief aan het college van Burgemeester

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking

van het besluit waartegen het is gericht. In geval

van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk ver-

zoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van

het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete ofgewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergun ningverl en ing op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Voetbal

SV Zandvoort krijgt te weinig

Zondag hebben de voetballers

van de zondagafdeling van SV

Zandvoort zich van hun beste

kant laten zien. Helaas was

dat niet goed genoeg om mi-

nimaal één punt uit het duel

met De Brug te halen. Ze verlo-

ren met 1-2 waardoor De Brug

opstoomt richting de top van

de vierde klasse.

De eerste helft liet een gretig en

goed combinerend Zandvoort

zien. Gesteund door een ste-

vige wind in de rug werden de

Haarlemmers regelmatig op

hun eigen helft vastgezet. Dat

Zandvoort niet tot scoren kon

komen,was echt onverklaarbaar.

Kleine en grote kansen wissel-

den elkaar in een rap tempo af,

maar de bal mocht de doellijn

niet passeren. Het dichtst bij

een treffer was de hardwerkend

Justin Robert die zijn kogel op

de staander uiteen zag spatten.

Achterin kreeg de verdediging
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SV Zandvoort mag een vrije schop nemen

ook het een en anderte verwer-

ken maaronderaanvoeringvan

Aron Kuilder werden tot de rust

de Haarlemse aanvallen in de

kiem gesmoord.

Direct na rust konden onze

plaatsgenoten al juichen. Bij

de eerste de beste aanval kon

Michael Kuijl de bal op enigs-

zins gelukkige wijze de bal

meenemen na een regelrechte

aanslag op zijn enkels. Met een

simpele kapbeweging zette hij

de keperop het verkeerde been

en bracht zijn ploeg, volkomen

terecht,aan de leiding. Nu is De

Brug niet bepaald een ploeg

die zich zomaar overgeeft aan

de tegenstander. Als het moet

komt de botte bijl tevoorschijn

en gaat er gehakt worden. Ook

nu weer. Grove charges en

intimiderend voetbal van de

Haarlemse kant zorgde ervoor

dat Zandvoort terug moest.

Het kon dan ook niet uitblijven

dat een aantal minuten na de

Zandvoortse treffer, doelman

Edward de Jonghe Urbach, licht

aan de heup geblesseerd, de

gang naar het net moest ma-

ken. Een fout in zijn verdediging

was de aanzet voor het eerste

Haarlemse doelpunt.

Zandvoort, dat de punten zeer

goed kan gebruiken, moest er

nu weer voor zorgen dat ze op-

nieuw op voorsprong kwamen.

Het zou niet gelukken. Sterker

nog, De Jonge Urbach moest

uiteindelijk nog een keer buigen

en de zege helaas uit handen

geven.

Een goede wedstrijd van het

jonge elftal van trainer Berry

Buytenhek, die waarschijnlijk

reikhalzend naarde winterstop

verlangd. Met name de eerste

helft gaf zeer attractief voetbal

te zien met mooie combina-

ties.

Komende week de laatste wed-

strijd voor de winterstop. In

Nieuw Vennep staat om 14.30

uur (!) DIOS klaar Zandvoort te

ontvangen. DIOS had tot het af-

gelopen weekend nul punten uit

elf wedstrijden! Zondag echter

zagen zij het licht en speelden

gelijk tegen Olympia Haarlem

met 2-2. Oppassen dus!

FUTSAL

Lastige overwin-

ning ZSC'04
Deontmoetingtussen ZSC'o4en

DSS was er voor eerstgenoem-

de eentje om met gemengde

gevoelens naar terug te kijken.

Daar waar het andere keren

meezat, zat het de ploeg van

Marcel Paap en de geblesseerde

Vincent Fleers nu flink tegen.

Door de opvallende coaching

van Marcel Paap en van keeper

Sandervan derWal, verloren de

Zandvoorters nog net niet het

hoofd, in een wedstrijd waar

uiteindelijk de mentaliteit bij

de Zandvoorters beter was

dan bij de Haarlemmers. De

beginfase was voor DSS, maar

nadat ZSC'04 met 2 ~ 2 °P 8 e
~

lij ke hoogte kwam, knokten de

Zandvoorters door om de over-

winning binnen te halen.

Nadat ZSC'04 °P voorsprong

kwam, liet het nog bij vlagen

zien dat het goed kon voetbal-

len. Uiteindelijk werd de eind-

stand bepaald op 5-3.
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GROTER
DAN DE UWE!!!!!!

Haal tijdig uw bestelformulier voor hartige

gerechten, wijn en gebak voor de Kerstdagen.

Voor hartige gerechten is de uiterlijke

inleverdatum 1 8 december voor 1 8.00 en voor

uw kerstgebak is dit donderdag 21 december

voor 11.00 uur.

LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt uw Kerst-versbestelling bij ons ophalen

tot zondag 24 december voor 1 7.00 uur.

Hema - Raadhuisplein 1 - Zandvoort
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ereribun
Parfumerie

Haltestraat 1 - Zandvoort

Heeft Kerstkoopavonden op

Woensdag 20 Donderdag 21 en Vrijdag 22 December

Profiteer nog tot en met 17 December van onze

TAX FREE SHOPPING WEEK*
*Vmng naar de actiepöorwaardat in de winkel

filLj

:

vrijer.• • •

Niet alleen vrouwen lijden onder overtollige

haargroei of haargoei op ongewenste plaatsen.

Scheren, harsen, epileren en ontharingscrèmes

behoren tot het verleden door een nieuwe

ontharingsmethode met de...

Ellipse

DUURZAAM ONTHAREN:

•Uitstekende resuftatert;

Uit ervaring en klinisch onderzoek blijkt dat

Ellipse zeer goede resultaten geeft.

'Professioneel;

Behandeling en begeleiding door goed
opgeleide specialisten.

'Zeer snel;

Zelfs grotere gebieden als ruggen, benen
en armen kunnen in korte tijd behandeld

worden.
• Uitermate veilig;

Unieke filters, die alleen in de Ellipse

gebruikt worden, zorgen voor een
optimale bescherming van de huid.

Voor meer informatie over de
behandelingen en voor het maken
van een afspraak:

de

^/ÓO(U104^
Personal Styling

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort

Tel: 023-573 60 2 J, Mob: 06-546 40714

Bovenrug
Borst

Schouders

€ 125,

€ 125,

€90,-

Basketbal

Lions heren verzuimen Zeemacht
te verpletteren

De heren van Lions hebben zaterdagavond in de Korverhal ver-

zuimd tegenstander Zeemacht een verpletterende nederlaag

met meer dan honderd punten toe te brengen. De uiteinde-

lijke score: 86-55. Opmerkelijk was dat in de vierde en laatste

periode Lions het hoofd volledig kwijt was. Niet alleen werd

slechts drie keer de bal door de ring gewerkt, bovendien raak-

ten de spelers meerdere malen in onnodig conflict met tegen-

standers en wedstrijdleiding.

Biljart

Het begin van de wedstrijd

was helemaal voor het team

van speler-coach Marvin

Martina. Zeemacht had geen

enkel antwoord op de snelle

breaks die consequent van-

uit een gesloten verdediging

werden uitgevoerd. De 23-4

voorsprong gaf de verhou-

dingen in het veld zeer dui-

delijk weer. Ook in de tweede

periode hield Lions het heft

volledig in handen. Ron van

der Meij (27 pnt.) en Marvin

Martina (23 pnt.) leidden hun

team naar een zeer comforta-

bele 47-14 ruststand.

Ook na de basketwisseling

bleven de Lions heren het

publiek boeien met snel en

productief basketbal vanuit

een goed sluitende verdedi-

ging. Dat de voorsprong aan

het eind van de derde peri-

ode was opgelopen tot 50

punten (82-32) was meer dan

verdiend. Niets leek het pas-

seren van de 100 punten nog

in de weg te staan.

In de laatste periode was
Lions onherkenbaar ten op-

zichte van het voorgaande

deel van het duel. Oorzaak:

irritaties met tegenstan-

ders en de scheidsrechters

die zich aan het eind van de

derde periode al aftekenden.

Zeemacht maakte dankbaar

gebruik van het onbeheerste

optreden van Lions en wist de

achterstand terug te brengen

tot 33. In plaats van een ver-

pletterende nederlaag met
een score boven de honderd

punten werd het nu 'slechts'

88-55. Misschien dat de Lions

heren in de komende wed-
strijden zich wat professione-

ler op moeten stellen, als het

gaat om in hun ogen irritant

optreden van tegenstanders

en /of scheidsrechters.

Fraaie winst dames
De Lions dames hebben
zaterdagavond laten zien

wel over de juiste instelling

te beschikken om tegen-

slagen op te vangen. Het

door langdurige blessures

van basisspeelsters Sabine

Dijkstra en Marinela Pranic

geteisterde team van coach

Johan Beerepoot, die op het

laatste moment ook niet kon

beschikken over Aniecke van

Litsenburg, bleef de dames
van Zeemacht uit Den Helder

met 54-43 de baas zonder ook

maareen momenttegen een

achterstand te hebben aan-

gekeken.

Martina Loos nam haarteam

in de eerste periode op sleep-

touw waar het ging om het

scoren. De 13-9 voorsprong

na de eerste tien minuten

kwamen voor het overgrote

deel op haar conto. Ook in

de tweede periode bleven de

Zandvoortse dames gecon-

centreerd spelen en manifes-

teerde de jeugdige Tessa de

Boer zich zowel aanvallend

als verdedigend onderde bas-

kets. Het stelde Lions in staat

de voorsprong uit te bouwen
tot 27-19 bij rust.

Na de hervatting kwam Lions

geen moment in de proble-

men. José Koper, Ingrid de

Boer en Miranda Dijkstra

hielden met hun routine goed

stand, terwijl dejongePauline

Zwemmer en de op het laat-

ste moment opgeroepen Yuen

Yee Lozich prima vervangsters

toonden. Na rust leefde Loos

haar scoringsdrift nog eens

optimaal uit waardoor, na

40-28 in de derde periode, de

eindstand werd bereikt van

54-43. Gezien de tegenslagen

een voortreffelijke overwin-

ning.

Café De Lamstrael grote winnaar 2006

Rinus Schaarsbergen van café de Lamstrael is afgelopen vrij-

dag in het afgeladen café Oomstee, winnaar geworden van

het toernooi om het Driebanden Kampioenschap 2006 van

Zandvoort. Rob Tan (Basta) werd tweede en Hans Rubeling (de

Lamstrael) wist derde te worden. De 'Cafétrofee' kwam even-

eens in handen van Café de Lamstrael. In deze competitie wer-

den de cafés Bluys en Hollandia tweede en derde.
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Winnaar 2006 Rinus Schaarsbergen

Dirk van Dam (de Lamstrael'

die bij het ingaan van defina

Kippetrap).Ottho was zeer ge-

concentreerd bezigen liet Van

Dam geen kans. De laatste dui-

kelde daardoor naar de vierde

plaats en viel, onverwacht, van

het podium.

Henk v.d. Linden (Hollandia)

en Louis v.d. Mije (Bluys) leg-

den beiden een fantastische

partij op de tafel. Luid toege-

juicht door de enthousiaste

toeschouwers maakten ze in

zes beurten hun partijen, van

respectievelijk elfen tien ca-

ramboles, uit.

Een speciaal woord van dank

was er voor de organisa-

toren Harry Vosse en Henk

Kinneging. Het Driebanden

Kampioenschap 2006 is mede
door hun inzet een groot suc-

ces geworden. Een prima

in zijn nek voelde, verloor in opstapje voor volgend jaar

de allerlaatste partij van het wanneer dit toernooi voor de

leronde bovenaan stond en kampioenschap 2006 van een tiende maal gespeeld zal wor-

de adem van Schaarsbergen ontketende Addie Ottho (de den.

Handbal

Handbalsters weer naar winst

De handbalsters van ZSC

handhaafden hun ongeslagen

status in de 3e klasse van het

nog prille zaalhandbalseizoen.

Na dat vorige week de uitwed-

strijd tegen de naaste concur-

rent TOP/DSS 3 met 15-10 was

verloren, werd afgelopen zon-

dag het uitduel met Wijk aan

Zee in een 19-17 overwinning

omgezet.

Een gehandicapt ZSC, waarin

Debbie Tibboel ontbrak en

Lucia v.d. Drift onder de lat

stond in plaats van de gebles-

seerde Diana Agten, nam van

meet af een 0-3 voorsprong,

die, nadat de thuisclub was

teruggekomen tot 3-4, bij rust

weer was opgelopen tot 6-12.

Ook in de tweede helft bleef

de voorsprong op niveau en

bedroeg na 15 minuten zeven

doelpunten (9-16). In de slot-

fase wist Wijk aan Zee echter

nog terug te komen tot op drie

punten (14-17). Via 14-19 kwam

de eindstand ten slotte uit op

een 17-19 overwinning voor

de dames van coach Hans

Zwemmer. Romena Daniels

was het meest productief met

7goals,Suzanne Zwemmeren
Laura Koning scoorden ieder 5

maal, Martina Balken Kristel

Gaazenbeek brachten het

Zandvoortse totaal op 19 tref-

fers. Komende zondag wordt

om 13.00 uur in de Korverhal

opnieuw tegen Wijk aan Zee

2 gespeeld.

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor K.Willemse Hotel Platzer, Gerlos Kerstactie:

Asian Delights IJzerhandel Zantvoort

Auto Strijder K.V.5.A. Boudoir by Sara Juwelier Jim Draaijer

Autobedrijf Zandvoort Kippetrap Boudoir Pers.& Kledingreparatie &
Bertram & Brood P.van Kleeff Inter Styling Stomerij Zandvoort

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Pedicure Weldaad CaféAlex Kroon Mode

Boudewijn's Visservice Pluspunt Corry's Kaashoek La Bonbonnière

Café Oomstee Selekt Mail Del Mar, Café NG New man Casual

Cense en van Lingen Toneelver. Wim Hildering Restaurant Parfumerie Moerenburg

Circus Zandvoort VanderValk& Ellen Creatief Rosarito

CNG Groep Swart notarissen Etos Take Five

Danzee Van Vessem & Le Patichou Hema Toko Bintang

Gemeente Zandvoort Willemse Elektrotechniek Herenkapsalon Videoland

Hairstudio Serenay Zandvoort Optiek Ton Goossens Wapen van Zandvoort

Haverkort Juweliers Jos Spierieus
J

&
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DORPSPLEIN 1 ZANDVOORT

• Goed onderhouden woning gelegen midden in het

karakteristieke en gezellige centrum van Zandvoort

• 4 slaapkamers, werkkamer en moderne badkamer
• Voorzien van originele details zoals paneeldeuren,

glas in lood en plafonds met sierlijsten

Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

• Woonoppervlakte ca. 138 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2', tevens hoogste etage gelegen 3-kamer

appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

1 Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon,

ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

1 Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin

• Kleinschalig complex gebouwd in 2002

'Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 249.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

TJERK HIDDESSTRAAT 2/4 ZANDVOORT

• Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement

met rondom uitzicht op zee!

• Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen

• Luxe open woonkeuken, sfeervolle woonkamer
v.v. openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer

• Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

,1 « . n

SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette

•Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats

• Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,

moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

• Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen

• Modern en strak afgewerkt

•Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 279.000,-

ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa

• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres, 5 slaap-

kamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto's

• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis

te houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m 2
, inhoud ca. 645 m3

,
perceelopp. 476 m 2

Vraagprijs: € 698.000,-

r irru?|

BENTVELDZANDVOORTSELAAN 343

• Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa

met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

• Royale living van ca. 60 m 2
, 5 slaapkamers, 2 luxe badkamers

en een moderne woonkeuken met kookeiland

• Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!

• Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen!

• Woonopp. ca. 215 m 2
, Perceelopp. 421 m 2

Vraagprijs: € 679.000,-

STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 3-kamer

bovenwoning, v.v. hoge plafonds en paneeldeuren

Moderne keuken en moderne badkamer, 2 slaapkamers

en een studeerruimte

Royaal dakterras van ca. 30 m 2

Een appartement om zo te betrekken!

Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 2 19.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE "
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715
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inwoners laten zich bepaald

niet onbetuigd als het gaat

over het versieren van alles

dat maar verlichting kan dra-

gen, leder jaar weer worden

er meer woningen versiert en

hier en daar zijn zelfs aanslui-

tende versieringen naar de

buren te zien.

Het gaat echter nog niet zover

als in de Verenigde Staten en

Canada. Daar is het, vooral op

het platteland en in de kleinere

dorpjes en steden, gewoonte

om ieder huis uitbundig aan de

buitenkant te verlichten.

Ondernemers
Ook de Zandvoortse onderne-

mers doen een behoorlijke duit

in het zakje. Veel verlichting en

stemmig aangeklede winkels en

horecabedrijven zorgen ervoor

dat de klanten in de juiste stem-

ming komen. In veel restaurants

zal een kerstmenu worden ge-

serveerd, maar sommigen zijn

gesloten op beide of een van de

kerstdagen.

De Mannetjes

Zes kerstbomen
van gemeente

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van kerst-

verlichting is natuurlijkafhanke-

I ijk van water brandt. Eneco.dat

tot september dit jaar sponsor

was van het SBS 6 programma

'Stralend Nederland', is om die

reden gestopt met de sponso-

ring. Kerstverlichting kopen is

goedkoop,maardekostenz itte n

vooral in het verbruik. Een ge-

middeld huishouden geeft 100

per jaar uit aan verlichting (van

lampen tot armaturen). Milieu

Centraal heeft uitgerekend dat

uitbundige kerstverlichting dit

bedrag bijna kan verdubbelen.

Nadeel

Kerstverlichting heeft soms ook

andere nadelen. Met een van de

meer relevante onderzoeken

in 2006 stelden onderzoekers

van Airmagnet (producent

van apparatuur om draadloze

internetverbingingen te on-

derzoeken) vast dat de sterkte

van WiFi-signalen (zorgen voor

draadloze verbindingen met

Internet) met 25 procent kel-

dert als de kerstversieringen in

bomen hangen.
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Geldig t/m zondag 24 december

• Bucheron € 0,95

• 10 Oliebollen €4,95

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Verse koffie. Jus d'orange
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

nog enkele weken

ALLE MONTUREN
50% KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

'Ze hebben zeker spijt

dat er zoveel gekapt
zijn de laatste tijd'

criG GROERNL
fisasciai. smvicrs

Op dinsdag 2 januari aanstaande houdt

gemeente Zandvoort zijn officiële nieuwjaars-

receptie. De receptie is van 19.00 uur tot 20.30

uur in de raadszaal van het raadhuis.

U bent Van harte Welkom Gemeente Zandvoort

Vragen over huishoudelijke hulp?

Loket Zandvoort

023-5740440

9:00 tot 12:30 uur

Meer informatie in

de advertentie van

de Gemeente Zandvoort

Gemeente Zandvoort
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Na een arbeidzaam leven met veel

inzet is plotseling overleden onze

moeder, schoonmoeder, grootmoeder en

overgrootmoeder

Johanna Marinus
van Diemen - Terol

Zandvoort, 31 augustus 1927

Haarlem, 13 december 2006

Gerard en Marijke

Irene en Marco

Shanna

Gerard

Eric

Atie en Jan

Jaap en Günther

Joyce

Nina

Jan

Willem

Joke en Maurice

Richard en Kimberley

Alexander

A.J. van der Moolenstraat 35

2041 NC Zandvoort

Correspondentieadres:

A.J.M, van Diemen

Vondellaan 18

2041 BD Zandvoort

x
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven,

ons betoond na het heengaan van

Jacob Zwemmer
betuigen wij u onze oprechte dank.

Anna Zwemmer - Zwart

Tim t

Olie en Eva

Marit en Derek

Ab en Paula

Zandvoort, december 2006

Kerkdiensten
iiiii

ZONDAG 24 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

Geen morgendienst

19.00 uur Kinderkerstfeest

22.00 uur Kerstnachtdienst ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

Geen morgendienst

19.00 uur Kinderkerstviering pastor D. Duijves

23.00 uur Kerstnachtdienst pastores D. Duijves en

C.van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan y, Aerdenhout

Geen morgendienst

22.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

Geen morgendienst

19.00 uur Kinderkerstviering pastor C.van Polvliet

21.00 uur Kerstnachtdienst pastores D. Duijves en

C.van Polvliet

MAANDAG 25 DECEMBER (Ie kerstdag)

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout

Leeuwerikenlaan j, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.00 uur pastor C.van Polvliet

5K Christmas Beach Run
Het Wim Certenbach College heeft voor en door

haar leerlingen een strandloop georganiseerd. Het

is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende

wedstrijd wordt voor de Zandvoortse leerlingen.

Omdat dit de eerste strand tegenover het

keer is, krijgen alleen de

leerlingen van hetWGC
de gelegenheid om
mee te doen. Het ligt

in de lijn der verwach-

tingen dat komend jaar

alle Zandvoortse basis-

scholen een uitnodiging

krijgen. De wedstrijd is

over5 kilometeren start

en finish liggen op het

Victoriaanse kerstmarkt

NH Hoteles, waarvan-

daan in zuidelijke rich-

ting wordt gelopen. Een

BZ'er zal vrijdag 22 de-

cember aanstaande om
09.30 uur het startschot

geven en aan de finish

worden de atleten ge-

trakteerd op warme
chocolademelk en kerst-

kransjes.

OTZ
Ouderen Tartij Zandvoort

Belangrijke mededeling:

OPZ betreurt het, dat zowel in het ontwerpbe-

stemmingsplan Middenboulevard uitgangs-

punten voorkomen, als in de bijlage bij de

bewonersbrief Ontwerp bestemmingsplan

'Middenboulevard' commentaren op de in-

spraakreacties zijn gegeven, die wij niet on-

derschrijven. En die naar onze mening niet

overeenkomen met zowel de gemaakte

afspraken als met de raadsopdracht.

OPZ kan daar niet mee akkoord gaan!

Bestuur en fraktie

wensen U fijne Kerstdagen!

r\ Colofon «Zandvoortse
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Dit jaar was 'Charles Dickens'

het thema van de kerstmarkt op

de Brinckvan Nieuw Unicum.

De beroemde Engelse schrijver

was afwezig maar daarvoor in

de plaats waren de vrijwil ligers

fraai uitgedost in deze stijl.

Midden op het ontmoetings-

plein stond de kerststal met

echte kippen en een schaap. De

medewerkersvan de boerderij

van het wooncentrum waren

als Maria, Jozef en een herder

verkleed. Het was gezellig druk

en het verkoopaanbod was di-

vers; mooie zilveren sieraden,

zijden sjaals, kerstkaarten, ter

plekke opgemaakte kerststuk-

jes. Voor de inwendige mens

was er glühwein en lekkere

zelfgemaakte hapjes. Op het

toneel beschilderden mede-

werkers en vrijwilligers een

mooi Anton Pieck decor. Het

Stilte Centrum was een prima

plaats voor de expositie met

kerst-iconen. Al metal weereen

zeer geslaagde kerstmarkt.

Levende kerststal in Nieuw Unicum

Buitenschoolse opvang De Boomhut

f|U S p 11 |J
f- Vaste, flexibele en vakantieopvang

4* voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor

uw kind buiten schooltijd en in de vakanties

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen

• Huiselijke sfeer

• Plezier

• Nieuwe dingen leren info@pluspuntzandvoort.nl
• Creatieve activiteiten www.pluspuntzandvoort.nl

(

Informatie:

Stichting

Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 180

2041 VP Zandvoort

Tel: 023 571 7113

Cartoon Hans van Pelt

www.zandvoortsecourant.nl

"Pension Schier" een echte klucht

Door toneelvereniging Wim Hildering werd op 15 en 16 de-

cember de klucht "Pension Schier" opgevoerd. Dit toneelge-

zelschap heeft bewezen om ook met een klucht de touwtjes

goed in handen te kunnen houden.

Column

Paul Olieslager (r) als 'prachtige dame'

door Lienke Brugman

"Het lijkt zo makkelijk maar

niets is moeilijker dan dit

genre te spelen", vertelt re-

gisseur Ed Fransen na afloop

van de voorstelling. "Als je

geen strenge lijnen aangeeft

kan zo een stuk flink uit de

hand lopen en dat is niet de

bedoeling."

Het verhaal

Het opgevoerde toneelstuk

lijkt eenvoudig en simpel

maar zit ook weer zó inge-

wikkeld in elkaar dat het je

duizelt als je erover na gaat

denken. Ex-inbreker Koos

Klep heeft de voordeur gefor-

ceerd van een pensionnetje

waar hij gaat logeren met
echtgenote Marie Klep. Als

plotseling ook andere gasten

arriveren, doet Koos zich voor

als eigenaar en int vrolijk het

pensiongeld. Moeilijk wordt

het, als de officier van Justitie

op het toneel verschijnt die

Koos herkent als delinquent.

Ook de zus van de officier,

Marcha, is verbaasd maar ze

spelen beiden het spelletje

mee. Dat Koos zich hiermee

in de nesten werkt is een

ding dat zeker is. Koos doet

zich voor als Marie's zuster

Jantina en weet zo de offi-

cier te verleiden. Als de échte

Jantina verschijnt is de ver-

warring compleet.

De spelers

Jantina én inbreker Koos

worden meesterlijk vertolkt

door Paul Olieslagers. Ik heb

nog nooit zo een prachtige

dame (travestiet) op het

toneel gezien. Zwikkend op

te hoge naaldhakken weet

Olieslagers op de lachspieren

van het publiek te werken.

Carolien Bluijs als echtgenote

Marie speelde hierbij ook een

ijzersterke rol. Tekstvast en

stabiel beeldde ze de stoere,

wat bazige vrouw uit. Klasse!

Ook een compliment voor

de twee jeugdspelers Liëndo

Bos en Aruni Schultz. Liëndo

speelde meesterlijk een slo-

me pensiongast. Lucie Peet

als de verleidelijke overbuur-

vrouw was goed in vorm. Ze

kwam zelfs als beeldige bruid

het toneel op: "Ik met m'n

ouwe kop maar het moest
van de regisseur", schatert

ze na afloop. Ook Ina Vos en

Peter Bluijs (kampeerders)

werkten op de lachspieren.

Ankie Joustra speelde op

haar bekende manier: ge-

woon goed.

De begeleiding

Opvallend detail was dat het

hele team tekstvast was, zo-

dat souffleuse Sylvia Holsteijn

het 'gemakkelijk' had in haar

benauwde schuilplaats.

Knap werk ook van Herman
Leijsing die Paul transfor-

meerde tot beeldige Jantina.

Decorbouwers, licht en geluid

waren weer in bekende han-

den. Na afloop van de voorstel-

ling hadden achtvan detwaalf

bezoekers die nog geen dona-

teur waren, zich als lid opge-

geven. Tot tevredenheid van

voorzitter Pieter Joustra. De

prijzen na afloop van de lote-

rij waren weer "om te smullen"

met dankaan de ondernemers

van Zandvoort.

Volgens mij...

was ik opslag verliefd op Jozef.

Samen met Maria stond hij in

de etalage van het bloemen-

winkeltje. Het is geen stalletje

met magere figuurtjes maar

één die gezelligheid uitstraalt.

Maria is een lief moeke en de

herders zijn mollig. Zelfs de

dieren zijn vetgemest. Na lang

zoeken heb ik eindelijk mijn

kerststal gevonden!

"Gaan we het uitpakken oma",

vraagt kleindochter Eva. Het

is nog geen Kerst, maar ach

wat geeft dat. Voorzichtig

pakken we de figuurtjes uit.

Ondertussen vertel ikhet kerst-

ver ha al. "Kijk dit is de stal. Daar

wonen pappa, mamma en de

baby. Net zoals de koe en het

schaapje. Zet ze maar neer."

Hoe meer kerstfiguren erbij

komen, hoe moeilijker mijn ver-

haal wordt. Intussen maakt Eva

een kring rondom de baby en

luistert (heel verstandig) niet

naar mijn geklets. "En dit is de

koning, hij geeft baby Jezus een

cadeautje." Eva's vraag wat in

het pakje zit is een valkuil, want

hoe leg je aan een driejarige uit

wat mirre is? "Dat is heerlijke

zalf of was het nou olie?" Ik

twijfel even, maar zonder aar-

zeling vervolg ik mijn geïmpro-

viseerde kerstverhaal.

Stel je nou eens voor dat Jozef

en Maria in deze eeuw leef-

den? Dan waren ze de zoveel-

ste asielzoekers geweest. De

opsporingsdienst had de stal

via de satelliet ontdekt. En vrij-

willigers brachten warme de-

kens, een voedselpakket plus

een integratiecursus naar de

vluchtelingen. "Oma, staan ze

zo goed?" Met een schok kom ik

terug op aarde en kijk naar mijn

kerststal. Jozef en Maria lachen

me vriendelijk toe. Zij zouden

het wel gered hebben in deze

chaotische wereld. Ik geef Jozef

een knipoog. Met Eva zet ik een

kerstCD op 'Nu zijt wellekome'.

Van mij mag de kerst komen,

mijn stalletje staat klaar.

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

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic van

coouilles met een parfum van vanille

• • •
LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS

EN EEN CRÈME BRÜLÉEVAN FAZANTEN EENDENLEVER

• ••
PATA NECRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
CRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

METMINT-ACAR
• • •

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
GEITENKAAS IN MOSCATO DASTI

• • •
een spelvan verleiding, passie,

liefde en een kus

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl
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KERSTAVOND X-MA.5 PARTY

AANVANC 2O.00 UUR
LIVE MUSJC

The Charge
Eerste k erstdac gesloten

Tweede kerstdag
GEOPEND V.A. ll.OOUÜR

V_A. 17.00 RESTALJRA-MT CEDPEND
WIJ SERVEREN EEN 4 GA.NGEN

Kerstdiner
RESERVEREN CEWEHST

—li tci mi . *L~r 1 i~i 11 J—LL.TEL 023 - 57 137 22

n

Kerstavond tot 20.00 uur open
Ie Kerstdag zijn wij gesloten

2e Kerstdag bent u van harte welkom
voor een hapje en een drankje

(Restaurant gesloten)

Eerste zaterdag

van de maand
Live Muziek

Keuken: di. t/m

zo. open van
17.00- tot

22.00 uur

(Maandags
gesloten)

Gasthuisplein 10

2042 JM
Zandvoort

Tel. 023-5714638

Fax. 023-5731454

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

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

amuse
tagliatelle van kreeftenbouillon op een lauwwarme aspic

van coouilles met een parfum van vanille

• • •
PATA NEGRA MET "SUSHI"

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
METKNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

• • •
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

• • •
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

• • •
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE,

LIEFDE EN EEN KUS

voorkinderen hebben we een drie gangen menu a € 16,50

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

2?tütétiSÜSl4fl&*t?

Wij zijn gesloten van
25 december t/m 4 januari 2007

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49

www.mollieenco.nl

lef & Henk

Voor een mooie sfeer-

volle warme Kerst!

Wij wensen 14 prettige

Kerstdagen

H^bestrcKit ft JUindvoorthJ.: OïS-tflZDéO
^=^=
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Heinekeris

Café Oomstee

Prettige
Kerstdagen

en een
Gelukkig

Nieuwjaar!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27
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ctie van het jaar

Kerst-
bonus
We zijn genomineerd voor 'Bakkerij van het jaar'!

Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt _,,••

gratis 5 'Nominaatjes' ophalen in de winkel, f ,
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen!

/jf*/

Eigenlijk geven we dus geld weg.... |5 i

Komt dat even mo

l/U PatichnA
LX» c ,AI„oUH"

Vraag naar de actievoorwa arden of kijk op www. wip.

Tevredenheid over AiGP
De commssie Projecten & Thema's toonde zich afgelopen woens-

dag tevreden over het verloop van de AiGP, dat in het weekend

van i oktober plaatsvond. De vergadering, die voor het eerst on-

dervoorzitterschap stond van PvdA-er Nico Stammis, zwaaide de

verantwoordelijk wethouder en zijn medewerkers lof toe.

verbeterd kan worden en datToch was er ook wat kritiek.

Zo was er onvrede over de

samenwerking met de NS,

die niet tijdig heeft kunnen

inspelen op het zeer grote

aantal reizigers dat gebruik

maakte van het openbaar

vervoer. Wethouder Tates

beaamde deze kritiek, maar

wees daarbij ook op de

flexibiliteit die zowel NS als

Connexxion hebben getoond.

Uit de discussie bleek tevens

dat ook de ma nier van werken

van de verkeersbegeleiders

de geschatte inkomsten voor

de gemeente niet gehaald

zijn. De opmerking van een

aantal commssieleden dat

het erfpacht contract met
het Circuit Park Zandoort ge-

zien de goede economische

resultaten voor dit bedrijf nu

herzien moet worden, werd

doorTates bestreden. "Je gaat

toch ookvan andere bedrijven

die goed draaien niet zomaar

de erfpacht verhogen", repli-

ceerde de wethouder.

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00)- Pasnr

.

Woonadres+huisnr.

.

Postcode Telefoon.

(Handtekening)..

EIZandVOORT

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag [contant) toe en geef

deze af bij:

- Bril na Balkenende, Grote Krocht n8

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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 vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt,tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

:i

f* TEGOEDBON «i
', VOOR 1 GRATIS J

3 ZANDKORREL [ii

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

De gemeente heeft geen één

maar zes kerstbomen in en

rond het centrum geplaatst.

Er staat zelfs een boom op

het Stationsplein als glinste-

rende welkomstgroet voor

de reizigers. Misschien kan

hij als verfraaiing tot aan de

zomer blijven staan? Maar

de kerstboom op het Raad-

huisplein verdient echt de

schoonheidsprijs. Wat een

knoert van een boom!

LDCvlag
Met de mooie kerstboom op

het Raadhuisplein valt de

grote vlaggenmast met de

LDC vlag pal voor het raad-

huis een beetje uit de toon.

Trouwens... waarom moet

die nou juist daar staan?

Verleden jaar verzocht de

heerT. Ba ke Is aan de gemeen-

te om bij de herinrichting van

het plein geen lantarenpaal

vlak voor het raadhuis te zet-

ten. Zijn verzoek werd geho-

noreerd. Zo kan iedereen het

monumentale gebouw goed

fotograferen zonder een sto-

rende lichtmast. Nogmaals

een verzoekje; kan de mast

plus vlag verplaatst worden

naar de plek waar hij hoort

te staan? Namelijk in het LDC

gebied bij het busstation.

Kersttips in Zandvoort

Voor iedereen die graag tij-

dens de kerstvakantie met

familie en/of kinderen iets

wil ondernemen zijn er leuke

activiteiten in Zandvoort en

omgeving. *Het Juttersmu-

ZEE-um is op 2e kerstdag en

tijdens de kerstvakantie van

13.00 t/m 17.00 uur geopend.

*ln het Zandvoorts museum
is de tentoonstelling 'kera-

mische objecten' van Rina

Suykerbuyk in combinatie

met bekende foto's van Bakels

nogte bewonderen. Het mu-

seum is elke woensdag t/m

zondag van 13.00-17.00 uur

geopend (beide kerstdagen

gesloten). *Op 23 december

wordt door de Babbelwagen

foto's en bewegende beel-

den getoond met 'jong en

oud' als thema. Hotel Faber,

Kostverlorenst raat 15, aanvang

20.00 uur. *Op kerstavond 24

december is van 21.00 tot 21.30

uur op het Kerkplein voor de

zevende keer een gezamen-

lijke kerstzang. De organisatie

en zangondersteuning zijn

in handen van het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.

*Ook op kerstavond 24 decem-

ber is er een kinderdienst in de

Protestantse kerk met de kerst-

Verdrietig

Familie du Pau woont in de

Van Ostadestraat. Het is een

smal straatje met auto's aan

beide kanten van de weg
geparkeerd, waardoor het

vrije uitzicht belemmerd
wordt. In het gebied geldt

een 30 km zone en er won en

kindjes, oudere mensen en

er fietsen veel mensen. Het

is geen straat om snel te rij-

den! Helaas is toch in deze

rustige buurt op zondag 26

november de kat van familie

rii. <*

fff*

De prachtige kerstboom op het Raadhuisplein

musical 'de Ster ren kijker', aan-

vang 19.00 uur. "Tenslotte is op

eerste kerstdag in de Agathakerk

het traditionele 'Kindje wiegen',

aanvangi5.oo uur.

Kersttips in de Regio

In het bezoekerscentrum de

Zandwaaier aan de Zeeweg
in Overveen is er een ten-

toonstelling de 'Toverbodem',

geschiktvoor kinderen vanaf 4
jaar. De Zandwaaier is dinsdag

t/m zondag van 12.00-17.00

uur open. *Op 27 en 29 decem-

beren 3en 5 ja n ua ri is in het

Duincafé naast de Zandwaaier

speciaal voor de kerstvakantie

een poppenkastvoorstelling.

Kinderen (4+) en ouders kun-

nen genieten van Jan Klaassen

en Katrijn. De'poppenkast van

de Dam' speelt van 14.00 tot

15.30 uur. Kaartjes kosten 7,50

p.p. inclusief poffertjes met

ranja voor de kinderen. Voor

de ouders is er een kopje kof-

fie of thee. Reserveren via het

Nationaal Park (023) 5411129

(nietopma.):VOL=VOU

du Pau door een auto voor

hun deur doodgereden. De

bestuurder van de auto, die

veel te hard reed, is doorge-

reden. "Telkens", zo schrijft

Marije du Pau, "bij het naar

buiten stappen en thuisko-

men worden we herinnerd

aan het gebeurde. In onze

gedachten zien we poes

Ben op de bank liggen, zien

haaraan komen lopen, den-

ken haar te horen. De hele

familie is verdrietig en mist

haar." Daarom hierbij haar

boodschap aan alle inwo-

ners van Zandvoort: "Dit

keer is het een poes straks

misschien een kind. Pas je

snelheid aan in de talloze

pittoreske straatjes mis-

schien ben je 2 minuutjes

later thuis! En misschien,

heel misschien leest de laf-

bek die het leven van onze

poes beëindigd heeft en

daarna zo kil is doorgereden

dit stukje, en denkt dan even

na over wat hij of zij gedaan

heeft."
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MAAK NU KENNIS MET
DE REIZENDE REISADVISEUR VAN

vanaf nu kunt u een afspraak maken met onze reis-

adviseur Daniella Quaytaal, zij komt bij u thuis of op

een andere locatie, op het moment dat het u schikt,

zodat u in alle rust de juiste keuze kunt maken voor

een heerlijke vakantie!

bel 06 - 43440929
StarTravel Reisburo • Velserhof 109 • IJmuiden
0255 - 547999 • ijmuiden(a)startravel.nl

Zandvoorter van het Jaar 2006

Op 3 februari 2007 zal de bekendmaking van de Zandvoorter

van het Jaar 2006 plaatsvinden in NH Hoteles. Tijdens een

feestelijke 'Zandvoortse middag', tussen 15.00 uur en 18.00

uur, zal de jury bekend maken wie deze eretitel een jaar lang

mag dragen.

Wilt u ook bij de uitreiking

aanwezig zijn? Binnenkort

kunt u zich aanmelden, houdt

hiervoorde publicaties in deze

krant in de gaten. Er zal een

beperkt aantal vip-kaarten

worden verloot onder de aan-

meldingen.

Genomineerden Uitgelicht:

Conny Lodewijk

"Iedereen kan dansen, van jong

tot oud", zegt balletdanseres

en -lerares Conny Lodewijk.

De allerkleinsten in haardans-

uitstrevend. Toen Zandvoort

700 jaar bestond, creëerde ze

theater in de Zandvoortse dui-

nen met levende beelden. "Dat

was zo gaaf, zo prachtig, met

de spots en rookmachines",

vertelt Conny. "Ik houd van

uitdagingen." In april gaat de

balletschool naar een nieuw

gebouw, waar ook de muziek-

school in komt. Dan hoopt ze

dat ze de kunsten dans en mu-

ziek kan combineren.

Zelf zou Conny Lodewijk

iemand verkiezen tot

Conny Lodewijk met haar pupillen

school Studio 118 zijn vier jaar,

de oudste leerlinge is 73 jaar.

Lodewijk is erg gemotiveerd

om de kunst van het dansen

aan de man te brengen, daar-

om is zij genomineerd in de

categorie 'Kunst en Cultuur'.

Ze is geboren in Den Haag,

waar zij ook op de balletaca-

demie heeft gezeten. Tien jaar

lang heeft ze gedanst bij het

Nederlands Dans Theater. 21

Jaar geleden verhuisde Conny

naarZandvoort, waarzij begon

met Studio 11
8. "Voord at ik hier

kwam, werd er erg preuts les-

gegeven. Ik denk meer vooruit-

strevend, ik probeer van alles

uit. Bij mij kan altijd alles. Ik

vind bijvoorbeeld dat kinde-

ren een kans moeten krijgen

met hun eigen choreografie."

Maar Conny is wel stipt, niet

te laat komen of teveel kletsen

tijdens haar lessen.

Conny Lodewijk laat zien dat

de danskunst op uiteenlopen-

de manieren vertoond kunnen

worden, hierin is zij ook voor-

Zand voorter van Jaar die niet

op de nomi natielijst staat, na-

melijkMoniquevan derWerff

Monique was jarenlang leer-

linge bij Conny en is nu natio-

naal bekend als actrice, onder

andere in Zoop. "Ze kan goed

acteren, goed zingen en goed

dansen. Ze staat als enige

Zandvoorter ooit als was-

sen beeld (Taffie) in Madame
Toussoud."

Hilly Jansen

Al vanaf jonge leeftijd is Hilly

Jansen veel bezig met kunst.

Ze tekent en schildert veel en

heeft de ambitie om van deze

hobby haar werk te maken.

Inmiddels is zij 49 jaar en com-

bineert ze een parttime baan

bij de gemeente met haar

fulltime werk als kunstena-

res. Haar kunstenaarshand is

een nominatie in de categorie

'kunst en cultuur' waard.

De geboren Amsterdamse
verhuiste in haar jeugdjaren

naar Zandvoort. Na 15 jaar in

het buitenland te hebben ge-

woond, keerde ze op 35-jarige

leeftijd terug naar Zandvoort.

Vanaf dietijd is ze intensief be-

zig met schilderen. Hilly schil-

dert naar eigen zeggen "waar

ze zin in heeft", van vissen tot

aan buddha's. Sinds een paar

jaar heeft ze er een ambitie

bij; mozaïeken, waar ze mo-

menteel ook workshops over

geeft bij Pluspunt. Daarnaast

vinden er regelmatig exposi-

tiesvan haar werk plaats en is

ze druk in de weer met diverse

projecten.

Genomineerd is Hilly mede
vanwege de 'Dolfirama dolfij-

nen', de muurschildering op het

Burg. Van Fenemaplein die zij

zowel bedacht als uitgevoerd

heeft. Hilly vond dat er iets met

de muur moest gebeuren en

bood de gemeente in 2005 al

aan deze een nieuwe, frisse uit-

straling te geven. Uiteindelijk

mocht zij in 2006 aan de

slag. Ze koos ervoor de muur
te decoreren met springende

dolfijnen, geheel in hetthema

van de'Week van de Zee 2006'

waar Hilly aan deelnam.

Wie volgens Hilly'Zandvoorter

van het jaar' moet worden?

"Mijn buurman, Pim van

Col lem, natuurlijk! Ik heb hem
zelf genomineerd!",aldus Hilly.

Ze vindt de door hem gepro-

duceerde film Buddha's Lost

Children, "een geweldige, in-

drukwekkende film."

De Doljïjnenmuur van Hilly Jansen

M
Weekend

weerbericht

t>V<l

Zandvoort
en omgeving

Eindelijk normale temperaturen
Steeds sterker wordende hogedruk zwaait de scepter in

ons land deze week. Het is niet onmogelijk dat de huisba-

rometer in menig Zandvoorts of Bentvelds woonvertrek

komende vrijdag een waarde aanwijst van omstreeks 1045

millibar en zo'n zeer hoge stand komt niet ieder jaar voor.

Mochten we nog twee streepjes hoger komen flirten we
met de absolute recordwaarden zelfs.

Gunstig gevolg van zo'n krach-

tig gebied van hoge luchtdruk

boven onze hoofden is het

feit dat het voor de verande-

ring eens zo goed als de hele

week droog blijft in Zuid-

Kennemerland.Veel dynamiek

in de atmosfeer behoeven we
evenwel niet te verwachten,

want tenminste tot en met

komend Kerstweeke inde ver-

keren we in nogal gezapige

sferen met weinig wind, be-

hoorlijk wat lage wolken en

ook het mistrisico is groot.

De variatie in het weer is niet

groot van dag tot dag.

Feit is uiteindelijk wel dat we
kunnen zeggen dat de tem-

peraturen, die immers we-

kenlang op een veel te hoog

niveau lagen, op een normaal

peil zijn aangekomen voor

medio december.Zovroor het

maandagochtend alen ook in

de prille uurtjes op dinsdag (-2

in de duinen) en moesten de

autoruiten ontdaan worden

van een laagje primeurijs.

Consequentie in deze tijd van

het jaar waarop de zon het

laagst staat van het winter-

seizoen, is dat mist die in de

nacht ontstaat soms de hele

dag blijft hangen, of overgaat

in hardnekkige laaghangende

Do. Vr.

bewolking. Mocht dat deze

dagen ook het geval zijn op

bepaalde stekken, loopt de

temperatuur amper op en

zou pardoes kunnen blijven

steken bij 4 graden en dan is

het opeens ronduit kil.

Ruimen mist en wolken vol-

doende het veld en piept de

decemberzon er nog even

tussendoor, dan kan het nog

een graad of 7 en misschien

wel 8 worden op donderdag

en vrijdag.

Gevolg van zo'n situatie met

solide hogedruk op het pleit

is dat de uitwisseling van de

lucht op leefniveau met de

lucht hogerop moeizaam
verloopt. Vervuilende stoffen

als uitlaatgassen, maar ook

ziektekiemen hopen zich dan

meeren meerop met bijvoor-

beeld een toenemend risico

op een griepgolf

Het Kerstweer tenslotte be-

looft in nagenoeg dezelfde

sferen te verlopen als het

weerbeeld dat hierboven is

geschetst, dus de door velen

zo vurig verlangde witte, be-

sneeuwde wereld moeten we
er zelf maar bij bedenken.

Weerman Mare Putto

Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 6-7

Min 3

Neerslag 10%

Wind wnw 2

F^1 PTTi rTf^ FT^

^

6-7

3-4

10%

VAR. 2-3 VAR. 2-3 VAR. 2-3

7 5-6

4-5 3-4

10% 10%



r H. WILLEMSE
ELEKTROTECHNIEK
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Wenst u heel

fijne Kerstdagen
Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

^ van 3lU*\\

Prettige Feestdagen!

vè n Stol bergweg 1 Tel. 5 7 1 70 93

pluspunt

h°°"*"«. Buitene'
• ~ _ _ opva

Voor-, tussen, en buitenschoolse opvang

De Boomhut heeft een vacature voor

een leidster én voor

medewerkers voor
de tussenschoolse opvang!

Zie onze website www.pluspuntzandvoort.nl of

bel voor inlichtingen 023 57171 13

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaor Uw Spedslisl

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen rnontagedienst

bij U aan Huls

Tel: 023 - 571 24 IS

Montage volgens Kalrtie kwmwrlc Vbilig Wanen

MtHriirn . tn wiJ i UrrnMtMi • fmmtMmI* Zondvwr

f;

Pedicure

jjr lYel
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat

cliabetische -en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,

2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Autobedrijf Zandvoort
Hét APKkeurstatHpn

Wenst u heel

fijne Kerstdagen

www^utobedrijfzandvoort.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WILLEMSE

VU

fijn

Burg. Er

Tel.: (

fenst u he<

e Kerstdaj

gelbertsstraat 30, 2042 KN Zar

123-5739272 • Mob.: 06-45304

E-mail: kittywillemse@planet.nl

el

gen
dvoort

531

Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 u u r tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingang Willemstraat 20,

ie etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349

Baasjes & honden

een gezellige Kerst. Ik doe

ook in 2007voorjullie

weer mijn best! Uw hond

laten trimmen in zijn/

haar eigen huis? Gedipl.

hondentrimster komt bij

U thuis. Volg. afspr. tel:

5713368. Bellen met Ellen

(evt.voice-mail inspreken)

Te koop:

6 I ris h coffee glazen 5,00

• 6 krist, likeurglazen tulp-

model 12,50 • 12 onderzet-

ters in standaard 3,50 •

1 Gero broodzaag €4,50
• 1 smokingoverhemd

mt.43 €250 • Tel. 5713509

De Zandvoortse

Christenen,

kerken, wensen u fijne

Kerstdagen. Bent u ziek of

verdrietig? Belt u vooreen

luisterend oor of voor een

gebed met 06-16528655

of 023-5363804

Gevraagd:

lieve Siamese kater. Tel.

5730490 (na 19.30 uur)

Te huur:

Van 2 jan. tot 1 apr. leuk,

mooi 2K-app. 6 Min.

lopen van centrum.

Gemeubileerd, gestof-

feerd, parkeergelegen-

heid, 1 maand borg. €760
incl. Info: 06-18888564

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
SVP Elk cijfer, leesteken en elke letterofspatie 'm een apart vakje plaatsen

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Tevens door u in te VULLEN:

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

'der

ijdi

inl
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Corry en Wim
van Soolingen

wensen hun fijne

kinderen en kleinkinde-

ren, onze fantastische

familie, alsmede alle

mensen van de thuiszorg

en vrienden en kennis-

sen, heel fijne dagen

en een gezond 2007

Gezocht:

Huishoudelijke hulp

in leuk, klein apparte-

ment. Werkend stel,

in Vogelen buurt in

Zandvoort. Ook wat

strijkwerk, ramen lappen.

3 Uur op woensdag.

Tel. 5715859 of

06-4416 7487

Gevraagd:

Jonge dame voor ont-

spanningsmassage. €75
per keer. Tel. 5716998

Geniet van het leven,

want het duurt maar

even! Iedereen een

fijne Kerst en een

gelukkig en gezond

Nieuwjaar. Sonja van S.

Hoera!

www.moedersmetambitie.nl Ik heb een broertje, heel

Bij je gezin zijn en een klein. Hij krijgt een kusje,

eigen inkomen creëren! Vol trots willen wij u

Eigen werktijden bepalen, vertellen dat Jimi Koper is

Zelfstandig werken en geboren op 18 december

ondersteuning van een team te Zandvoort. Zoon van

www.moedersmetambitie.nl Stephan Koper en Marëlle

Koper-van der Zon, broer-

tjevan Kimberly Koper

SKiP'co
Pippeioennje Lll\ll p|uK

(Stichting Kinderdagverblijven

Pippeloentje - Pluk)

biedt kwalitatief goede kinderopvang (HKZ-gecertificeerd) voor

kinderen van tot 4 jaar op twee prachtige locaties in Zandvoort.

www.pippeloentje-pluk.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar
een nieuwe collega

groepsleid(st)er
(flexibel inzetbaar 8 tot 32 uur)

voor deze functie moet je:

• een op de functie gerichte mbo-opleiding afgerond hebben
• samen kunnen werken in een team dat goede kwaliteit wil bieden in het kinderdagverblijf

• beschikken over een positieve en enthousiaste instelling en goede contactuele vaardigheden

• flexibel inzetbaar zijn op onze diverse groepen

wij bieden je:

• een afwisselende baan in een enthousiast team met zorg voor verantwoorde kinderopvang

• een tijdelijk contract met zicht op een vaste aanstelling

• salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-kinderopvang

Heb je interesse?

Richt dan je sollicitatie, voorzien van cv., vóór 5 januari 2007 aan de sollicitatiecommissie,

p/a Burgemeester Nawijnlaan 101, 2042 PZ Zandvoort

Voor meer informatie vraag naar Relinde Adegeest: Vanaf2januari op dinsdag tot en met

vrijdagochtend tussen 9.00 - 12.00 uur, tel 023-5713665

Boudewiin's Visservice
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Kerstkadotip

In samenwerking met de ICT

afdelingvan het NOVAcol-

lege is een korte cursus ont-

wikkeld waarin, afgestemd

op de mogelijkheden en de

kennisvan ouderen, in een

paar bijeenkomsten wordt

geleerd hoe om te gaan

met een mobieltje. Bellen,

opnemen, een tekstbericht

schrijven en versturen,

gebruik van het adresboek.

Deze en andere zaken komen

aan bod in de cursus die

begin februari van start gaat.

Bent u,of is uwfamilielid,al be-

kend bijWonenPlus? Dan is de

cursus geheel gratis. Een leuke

tip voor de kerst is dus: geef

iemand een mobiele telefoon

kado, met een lidmaatschap

van WonenPlus erbij. Voor

meer informatie en aanmel-

ding kunt u contact opnemen

met WonenPlus, Flemingstraat

i8o,tel.57i7 220,e-mail:info@

wonenpluszandvoort.nl

Cane & Co
Onlangs hebben moeder en zoon Koster een

nieuw bedrijf op de Grote Krocht opgestart:

Cane & Co. Woonaccessoires in allerlei soorten

en maten en in allerlei prijsklassen staan er

uitgestald. Om een beetje kerst mee te geven,

hebben zij hun klanten onthaald op een lekker

glas glühwein en lekkere plakken kerststol, ruim

besmeerd met echte boter! Een leuke geste die

door menigeen werd geapprecieerd.

Stri^AstridJolienJessicaJolanda^haron,

Bianca^iesbetrvRoni en Roy van

KAPSALON
HEADSIGNS
WENSEN ALLE KLANTEN
EEN VROLIJK KERSTFEEST

EN EEN GEZOND,
TOLERANT 2007

en tevens willen de collega's

Roni Geusebroek feliciteren met haar

2de plaats bij de HAIRVISION JUNIOR
AWARD bij Wella.

Louis Davidsstraat 11 -Zandvoort

Tel.: 023-5716181



2006
^Boudoir by sara'

Wist u

dat wij ooklkuke

/kerstcadeautjes

hebben?

O.a. cadeaubonnen

voor Iqinstnagek

i

vï_ fclrntLti 3d

*%Z&y

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

December actie

voor iedereen

Van 22 december t/m

7 januari 2007

7 weekfilms voor €7

-

Openingstijden met de Feestdagen

1ste kerstdag gesloten

2de kerstdag van 13.00-18.00

31 december 11.00 18.00

1 januari 2007 15.00-21.00

Videoland wenst iedereen gezellige

kerstdagen en een Gelukkig 2007

Videoland Zandvoort,

L. Davidsstraat 13, 2042 LS Zandvoort
023-5712070

. VIDEOLAND , ,

| nu ieiiTJ HitÉ'fl

.

HEMA
Het personeel van HEMA Zandvoort

wenst u allen

FIJNE

KERSTDAGEN
en

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Hema - Raadhuisplein 1 - Zandvoort

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort

Tel: 023-5715574

|

Toko Jointang, Traditionele Indonesische keuken
Wokkie Bintang, zijn de wok gerechten uit Azië die op elke koek van de straat bereid worden.

Nu vanaf €Ó,oO bij Toko Bintang

natuurlijk zijn ivij met de kerst en oud en nieuiv gewoon open
7 dagen per week 1 3:00 / 22:00 uur. Haltestraat 34. 023-5712800

^^erenbim

rustratie
y.i-'k wn aindc aan ^ r.ul( lanarjma,
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Ettipse

Parfumerie
Haltestra at 1 - Zandvoort

Heeft Kerstkoopavonden op

Donderdag 21 en Vrijdag 22 december

Diverse aanbiedingen met kortingen tot 50%

!
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Beeldig Zandvoort
Beeldhouwwerk: visserman, 1964

Materiaal: Brons

Afmeting hoogte: 2.20 m
(incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Vinkenstraat

Beeldhouwer: Christina Put-Nijland

door Nel Kerkman

Visserman

Het beeldhouwwerk de'visser-

man'is één van de vijf beeldjes

die in ig64door burgemeester

Van Fenema onthuld werden.

Eigenlijk was het een familie-

feestje, want de man van de

kunstenares Christina Nijland

was Wilfried Put. Zijn beeld

de 'wasvrouw' staat iets ver-

derop in het plantsoen van

de Leeuwerikenstraat. Deze

beelden verfraaien het zuide-

lijke gedeelte van Zandvoort

dat ook wel de vogelbuurt

genoemd wordt. De andere

nieuwbouwbuurten zijn niet

zo rijkelijk bedeeld met fraaie

kunstwerken. Daarvoor moet

men meer richting Zandvoort

Noord gaan, waar in diverse

plantsoenen beelden geplaatst

zijn. Het object de 'visserman'

staat zeer toepasselijk in de

buurt van het Zwanenmeer
waarin grote karpers zwemmen.
Menige visserzaljaloers zijn op

dejongen die vanafde betonnen

sokkel zijn grote vangst toont.

Christina Put - Nijland

Het kunstenaarsechtpaar

Put woonde rond 1964 in

Amsterdam en ook Christina

ontving destijds voor haar

mooie beeld fl. 6000 van de

gemeente Zandvoort. Het be-

drag kwam uit het verfraai-

ingfonds die door goede ge-

vers en sponsoren aangevuld

was. De 'visserman' is stoer en

krachtig en is tevens mooi door

zijn eenvoud. Ook hier staat

de naam van de kunstenares

keurig op de sokkel vermeld.

Om het been van het beeld is

een lint geknoopt en verder

zit hetonderdevogelpoep. Een

schoonmaakbeurt zou beslist

aan te raden zijn. Verder is het

beeldhouwwerk een juweel-

tje waar de omwonenden
beslist trots op mogen zijn.

Christina Put - Nijland was
beeldhouwster-medailleur en

hield, net als haar man Wilfried,

zich bezig met penningkunst.

Waardige afsluiting Kerkplein

Concerten 2006
'Komt allen tezamen'. Een feestelijk kerstconcert was de

laatste in de reeks Kerkplein Concerten voor dit jaar. Afgelo-

pen zondagmiddag heeft de Stichting Classic Concerts weer

een majestueus concert verzorgd. Ditmaal met zang van het

Zandvoortse mannen- en vrouwenkoor, afgewisseld met sa-

menzang door een overvolle kerk.

recensie door

Ton Timmermans

Een luisterrijke middag, zo be-

looft het goed verzorgde pro-

grammaboekje. Het mannen-

koor staat onder leid ingvan Wim
de Vries, het vrouwenkoor heeft

als dirigent Ed Wertwijn terwijl

de declamaties verzorgd worden

doorToos Bergen en Nico Knap.

Kerstgevoel

Met de compositie 'Away in the

manger' laat het mannenkoor

zich van zijn beste kant horen,

wat resulteert ineen hymne van

hoge kwaliteit. In groots contrast

daarmee klinkt het vrouwen koor

met hetdaaropvolgende lied ui-

terst verfijnd. De teer klinkende

stemmen verweven zich met

elkaar als Brussels kant. De sa-

menzang van bekende liederen

als'Nu zijtwellekome'dragen bij

tot een onvervalst Kerstgevoel.

Wat de reden ervan is dat de

verlichting dooft tijdens het

lied 'Stille Nacht' is niet helder:

het heeft namelijk geen enkele

toegevoegde waarde.

Uniek

In de volgepakte kerk wijst

Pieter Joustra de mensen aan

waar nog plek te vinden is. De

penningmeester van Stichting

Restauratie Knipscheerorgel kan

tevreden zijn met zo'n grote be-

langstelling en dito financieel

resultaat. Hij opent het concert

dan ook met een dankwoord

aanToos Bergen en PeterTromp

van Classic Concerts. "Wat deze

mensen doen is uniekvoordeze

gemeente", stelt hij vol trots vast.

Voorde restauratie van het be-

roemde kerkorgel is inmiddels

een bedrag van 62.000 euro

ontvangen. "Daar worden wij

best emotioneel van", meldt de

uitgedeelde Nieuwsbrief "maar

we zoeken nog naar die beno-

digde laatste 23.000 euro."

Gedichten

Voor een humoristische noot,

compleet met kerstgedach-

te, zorgt Nico Knap met het

voorlezen van het gedicht 'De

Kerstboom'. Toos Bergen geeft

haartoehoorderseen boodschap

mee door het voordragen van

het kerstgedicht 'De vier kaar-

sen.'Het concert wordt besloten

met hetgezamenlijkzingen van

'Midden in deWinternacht'.

Het volgend optreden is op zon-

dagi4januari 2007.

ffilca
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Filmprogramma
21 t/m 27 december
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Donderdag 21 Dec.t/m woensdag 27 December

Alle STAMPPOTTEN
TWEEDE 500 GRAM: HALVE PRIJS!

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

iiwiii rrrrm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

'jij: n. IW*i*#l \

LanreQ *4ardif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een zeer grote

collectie meubelen binnen

in diverse stijlen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

CiATrf* VAKAUTïe A^ET
|

GÉ J£^Ar^0VÜÜtr"/>Af

WefeUse<vke in Reizen-

Comsiif Sleocrsstraat 4,
Zandvoörx, V. D80P 26355872.
1 tr*t-i PHr da -FbémÉr-din

dichtbij voor 'ver weg
www.reisbureaukvsa.nl

U{De ^Nieuwe 'Puur''

~Voor ZandvoortTasfïouders

61 Sir riet diner

drankje

'Maandag t/m
vrijdag

(niet geCdig

opfeestdagen)

Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
TeL: 023-5714497

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen zcmdvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

€ 25 KORTING
bfj taefctng vwi uw vahttnUaT

C*üUï Krocht 21 - 023-S-Ï1256D
zarMtviMrt^zanvurLFil

^toerkoop.nl ss

MTROMP

Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiten

nu voor maar € 14,95

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Winteropruiming
tot 50% korting!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

[cStofwrïj

Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% kortingop alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen. ^^~

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Koene Clcanrnq Service Kf.S

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

\_
www.koenecleaning.nl

ONNO VAN WIDPELKQOF

O FOTOGRAFIE
FWPOHTMES EVEWHEKTB1 PORTHTTIN

ZO % karling op portret-

en flezins-repüjlage

TtittatM-iU 3B.TSZ

i-nut InfrHfrHnfaCngiflfa mi

WWW.OVMFOTOORAFIi.NL

landvoor) t-n Zafidyoartfr* tip a+r>

bijzondere manier In beeld

Bjf 10 keer

een diner,

gratis

overnachting in

Hotel Danzee

voor Zandvoort

Pashouders.

fJYieaw pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek

,vi gratis cadeautje

WWW.ZAWOVOOftTrN«tLr>.NL

'1 ]4 voor pashouders

£ _ Strandweg 1

Tfel: (OH) Ï7J 87 40

Zandvoort Optiek

ALLE

ZONNEBRILLEN
25%

KORTING

Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Gratis
Een wegwerpcamera !«**»

voor
z.v.-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

10!. kk*mM • immmi • Tm 0» irjoeoo

manka Hn nta^Mp w«f S.n uur

www.fatnin tnn ogorttr^lril

Williams

Pub

Williams Pub
Presents

Live illusie

Radio accoustic

vrijdag 22-12

vanaf 21.00 uur

entree gratis

Houders van de
Zandvoort-pas

TcWJTTqTTr

gratis!

Haltestraat 44

Zandvoort

Greeven

y^N] Makelaardij o.g

m^ 12; 10% korting voor

ZandvoortPashouders op

een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MIMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

SEA OPTIEK
Voor ZandvoortPashouders

Bu aankoop van een bril

EEN GRATIS SIERAAD CADEAU!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV
Wenst u prettige

Kerstdagen

en een probleemloos

2007

I

m Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort

Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630

E-mail: info@spolders.nl

Om u zo goed mogelijk tegemoet te komen in het

nieuwe jaar krijgt u in de hele maand Januari

25% korting op alle buffetprijzen op vertoon

van uw ZandvoortPas (tot max 4 pers. per pas)

Dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

.V
Op vertoon van de pas

2 e consumptie:
halve prijs

.Vrolijke Feestdagen &
D* Ifiacïtil Gelukkig Nieuwjaar!

Raadhuisplein 1, (boven) Tel: 5712197

Take Five
Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Op vertoon van

de ZandvoortPas:
L H_ ir. -!-: 1+3

25% kortingop ons

assortiment Russell Athletic

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

TASTE OFM
STEAK HOUSE

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
TEVENS THUISBEZORGING

SPARE RIBS€ 15,-

HALTESTRAAT 18, 2042 LM ZANDVOORT
TEL.:023-57 32111

cjr

10% korting op de

dagspecfaLs op

het krijtbord in

Circies Restaurant.

Gasten van Cïrdes

Restaurant hebben

altijd gratis entree.

Zandvoort. Een mooie gelegen fceid cm uit te ca-an. tgu^-**

iPWi feil bt" ia ferj (fij/Ht yjn <Jp fteiitLhr^. H\f\ 5PVf>3 i" («mbi-ijtie t& jnMre « ti«ï

af tt«tingf. JUlwi tfMr pactaudrirc «n d» Ij n d40artw-l&u ruil er- : ban t*r [+ri':c*i.

3*« trt'* ft jtlriiq let #* «m ia dif*nb#i »M -«*-f¥*'#-i I-. t}t*r'ii.\ . \iiimuit\*f< r
:

GEERLING
Dandah an accu aerviea

7 dagen psr wssk!

accuservice 5% korting

voor

ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort

023-571 22 40

NG New Man Casual
Voor ZandvoortPashouders

20% korting op de herfst/wintercollectie
(uitgezonderd afgeprijsde artikelen en aanbiedingen)

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10
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HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

LbfekG IJ vjXGc/blGi
(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmannen • in diverse kleuren

Guirlandes • vanaf € 4,95
Kerstbomen • niet. van echt te

onderscheiden

77. UYT.
j besteding van

Tenminste 25 euro

5 euro korting tegen

inlevering van deze bon

Groothandelsprijzen!

Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur

zondag 12.00-17.00 uur

06-50 44 80 95

Voor de

feestdagen

hebben

wij heerlijke

wildpaté's

nu met

gratis saus!

Kerstsnoppen natuurlijk bij

x3ij inlevering van deze

advertentie 10% korting op
de hele ieestcollectie!

Grote Krockt 20B Zandvoort 023-5715697

Ca&é/\Ux

KERSTAVOND

IE KERSTDAG &

2E KERSTDAG GESLOTEN

6 DAGEN PEK WEEK GEOPEND

MA. GESLOTEN - Dl T/M ZA

VAN 15.00- TOT 03.00 IJIJlt

ZONDAG
VAN 15.00- TOT 03.00 IJIJlt

Gratis laten opmaken en huidadvies

Vrijdag 29 december
Beautyconsu lente vanaf 12.00 uur

Wij zijn 2 e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

NG New Man Casual

Hele maand december:
20% korting

op de gehele wintercollectie

en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

GASTHIJISPLEIN 9A, 2042 JM ZANDVOORT
TEL.:023-5719205

ami,

Kerstverhaal van de Zandvoortse Courant

Op weg naar nergens
Een man loopt door de gestaag neervallende sneeuw. Er zijn

weinig mensen op straat. Niet al leen door die verrekte sneeuw,

waardoor hij het nog kouder krijgt dan dat hij het al heeft.

Nee. Het is kerstnacht en de mensen zitten lekker warm in

hun huizen. Misschien kijken ze televisie misschien hebben

ze een video of een Dvd gehuurd. Wie zal het zeggen. Het zijn

zaken die hij, in een lang verleden, ook heeft gedaan en heeft

gehad. Samen met zijn gezin. Nu heeft hij niets meer. Alles is

weg. Zijn vrouw en kinderen hebben hem het huis uitgezet.

Toch is hij niet rancuneus. Achteraf begrijpt hij het wel. Altijd

werken, nooit tijd voor zijn gezin.

Rennen, vliegen draven; daar bestond zijn leven uit. Nu liep

hij hier, in een andere stad, in een andere tijd. Eten was zijn

grootste probleem. Hij schaamde zich voor zijn bestaan en

wilde niet leven van de bedeling. Denkende aan eten sjokte

hij verder. Turend door de steeds dikker wordende sneeuwval

zag hij ineens een gedaante op hem afkomen. Een gedaante

die met het hoofd omlaag liep. Zijn tegenligger had hem door

de sneeuwval nog niet gezien en hij kon de persoon nog maar

net ontwijken.

Het was een vrouw. Een ietsje kleiner dan hij. Dik ingepakt in

een schitterende lange winterjas. Ze bleef verschrikt staan en

excuseerde zich. "Geeft niet. U was diep in gedachten. Dat kan

gebeuren", zei hij. Ze keek hem aan en zag de ellende die van

hem afdroop. Ze vroeg hem:"Bent u misschien op weg naar

nergens?" Hij vond dat een ra re vraag. "Op weg naar nergens?"

De vrouw zag zijn verbazing. "Ik bedoel: zwerft u altijd op kerst-

avond rond? Blijkbaar nergens naartoe?" ging ze verder. Hij had

geen zin om zijn omstandigheden aan een totale vreemde uit

te leggen en verzon een smoes. "Ik kom niet uit deze plaats en

zoek de kerk, voor de avonddienst", loog hij. De vrouw keek hem
indringend aan en schudde haar hoofd. "Ik geloof u niet. Aan

de sta at van uw kledingtezien bent u een zwerver. Niets meer

en niets minder", was haar antwoord. Hij knikte en staarde

naarde grond. "Heeft u honger?" ging ze verder."lk heb sinds

gisterenavond niets meerte eten kunnen bemachtigen", was

zijn antwoord. De vrouw werd bijna blij toen ze dat hoorde. Hij

begreep er niets van. "Dat komt dan mooi uit. Ik wil u uitnodi-

gen om ons kerstdiner te komen delen", zei de vrouw. Met grote

ogen staarde hij haar aan. "Be., be..doelt u dat ik met u mee
magendatikeen kerstdiner..." stamelde hij. Voor het eerst in

zijn leven kon hij niet uit zijn worden komen. De vrouw knikte

en leidde hem de weg. Na een kwartiertje kwamen ze bij een

schitterend huis. Een warm gevoel liep door hem heen. Een

huis en eten en dat op kerstavond.

"Zo", zei ze toen ze binnen waren/eerst een douche. Ik zal wat

kleren voor u op laten zoeken en die voor u klaar laten leggen.

Daarna zie ik u hier beneden." De hete douche haalde allerlei

herinneringen bij hem op. Het was lang geleden dat hij een

stuk zeep inz ij n handen had ge hadendandacht hij nog niet

eens aan shampoo, dat was nog langer geleden. In de gasten-

kamer lag kleding toen hij klaar was. Hij kleedde zich aan en

keek in de spiegel. Hij keek naar een totale metamorfose.

Beneden gekomen wachtte de vrouw hem op en ging hem
voor naar de eetkamer. Een grote tafel was gedekt voor zes

personen. Prachtig da mast lag erop en een mooi servies, waar

zilveren couverts naast lagen, schitterde in het kaarslicht.

Kristallen glazen en een prachtig bloemstuk completeerden

het geheel. "Ikwil graagdat u aan het hoofd van detafel plaats

neemt, terwijl weopdeanderen wachten", zei zeen keek hem
glimlachend aan. Totaal van slag ging hij aan het hoofd van de

tafel zitten. De vrouw verliet de kamer en kwam even laterte-

rug metvierandere personen. Zij stelde hem haarechtgenoot,

dochteren zoon voor. De vierde persoon was een dame. Nadat

de echtgenoot wijn voor iedereen had ingeschonken, nam hij

het woord. "Ik begrijp dat u niet begrijpt wat er hier gebeurt. Ik

ben u dan ook een verklaring schuldig. Die wil ik echter pas na

het diner geven. U hoeft niet bang te zijn, er gebeurt u niets.

Dat beloof ik u", was het enige dat hij op dat moment kwijt

wilde. Wat volgde was een schitterend diner.

Na het diner was het de gastheer die het woord nam. Het

bleek dat die ooit een zwervend bestaan had geleden. Op een

goede dag was hij bij een boer komen te werken en was daar

gebleven. De boer was niet getrouwd en bleek geen familie

te hebben. Op een dag was de boer niet verschenen op de

deel en hij ging hem zoeken. In zijn slaapkamer vond hij hem.

Kuchend en proestend, de man was doodziek. Hij vroeg of de

knecht de dokter wilde laten komen en dat deed deze nat uur-

lijk. Ondertussen nam hij hem in vertrouwen :"lk maak het niet

lang meer. Ik ben oud en op. Het is mooi geweest. Ik ben de

laatste jaren zo aan je gehecht geraakt dat ik een maand of

wat geleden bij de notaris ben geweest en testamentair heb

laten vastleggen datjij mijn enige erfgenaam bent/Toen bleek

dat de verteller nooit meer hoefde te werken.

Hij trok naarde plaats waar hij nu woonde, kocht een oud pa-

triciërshuis en vond een vrouw. Ze trouwden en ze kregen twee

kinderen. Dat was zijn verhaal. De beide gasten van het gezin

begrepen er niet veel van en vroegen waarom zij nu juist op

deze avond hier waren. De uitleg was simpel volgens de vrouw

die het woord nam: "Mijn man en ikzijn nog steeds dankbaar,

leder jaar rond Kerstmis zoeken wij twee mensen die het een

stuk minder hebben dan wij. Mijn man zoekt een vrouw, die zit

nu tegenover u. Ik zoek een man en dat bent u.We bieden ze

aan om met ons het diner te delen. Ook vragen we of ze klaar

zijn om weer een geregeld leven te gaan leiden. Wij helpen

ze dan via het bedrijf van mijn manaan werk en dat doen we
nu al vele ja ren." De beide gasten wisten niet wat ze hoorden

en antwoorden op de door de echtgenoot gestelde vraag of

ze weer terugwilden naar een geregeld leven volmondig ja.

Eindelijk waren ze ergens!

op weg naar ergens
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Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2006

Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12

december en de verdere in week 50 door het college

genomen besluiten zijn 19 december vastgesteld. De

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op

de website.

Vergunningen Sluitingstijden Oud en Nieuw

Evenals voorgaande jaren verleent de burgemeester

van Zandvoort op grond van artikel 2.3.1.2, eerste lid

en 2.3.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening

Zandvoort 2005, toestemming tot het openhouden

van de horecabedrijven in de nacht van zondag 31

december 20o6op maandagi januari 2007tot05.oo

uur. Dit geldt tevens voor de snackbarhouders.

Intrekken oude en vaststellen nieuwe verordeningen

In de vergadering van 12 december 2006 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort ten aanzien van de na-

volgende verordeningen het volgende besloten:

Intrekken van onderstaande verordeningen:

- Marktverordening Zandvoort 2003.

De verordening betreft o.a. algemene bepalingen in-

zake de weekmarkt in zijn geheel, regelingen voor de

vergunningen.de procedure v.w.b. vaste standplaats,

dagplaats en standwerkersplaats en de algemene

verplichtingen voor de vergunninghouder.

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Zandvoort 2001

Deze verordening regelde de aanspraken van de

schoolbesturen op de gemeente voor het realiseren

van voorzieningen in de huisvesting. In verband met

gewijzigde wet- en regelgeving wordt deze verorde-

ning vervangen door een geactualiseerd exemplaar.

- Verordening regelende de vergoeding voor het ge-

bruik van school lokalen en lokalen bestemd voorde

lichamelijke oefening

Deze verordening regelde de te betalen vergoedin-

gen voor het gebruik van les- en gymlokalen, maar is

overbodig geworden omdat deze zaken thans worden

geregeld in de nieuwe verordeningvoorzieningen huis-

vesting onderwijs Zandvoort 2006.

- Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Ge-

meente Zandvoort.

- Brandbeveiligingsverordening;

Vaststellen van onderstaande verordeningen:

- Marktverordening 2006

Deze verordening betreft o.a. algemene bepalingen

inzake de weekmarkt in zijn geheel, regelingen voorde

vergunningen, de procedure v.w.b. vaste standplaats,

dagplaats en standwerkersplaats en de algemene

verplichtingen voor de vergunninghouder.

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Zandvoort 2006

Deze verordening regelt de aanspraken van de school-

besturen op de gemeente voor het realiseren van

voorzieningen in de huisvesting en regelt tevens het

(mede)geb ruik van leslokalen en gymnastiekruimten.

- Brandveiligheid- en Hulpverleningsverordening

2006.

Met het vaststellen van deze verordening wordt be-

oogd, dat gemeenten aangeven op welke wijze zij

hun verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid

gestalte geven. Het gaat daarbij direct om het (bra

nd)veiligheidsniveau. In deze verordening wordt dit

niveau aangegeven door de beschrijving van taken en

bevoegdheden op het gebied van de (brand)veiligheid

en de daaraan gekoppelde taakverdeling tussen de

gemeentelijke en regionale brandweer.

- De brandbeveiligingsverordening 2006.

Deze verordening betreft het brandveilig gebruik

van inrichtingen. De werkingssfeer is in artikel 12 van

de Brandweerwet 1985 aangegeven: de brandbevei-

ligingsverordening is van toepassing voor zover in

hetgeen zij regelt niet is voorzien bij of krachtens de

Woningwet of enige andere wet.

Deze verordeningen treden in werking per 1 januari

2007 en liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het

Raadhuis en staan op de website.

Vaststellen belastingverordeningen 200J

In de vergadering van 12 december 2006 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort de hieronder volgende

verordeningen, inclusief toelichting en eventuele ta-

rieventabel vastgesteld.

Begraafplaatsrechten 2007;

- Begraafplaatsrechten dierenbegraafplaatsrechten

2007;

- Brandweerrechten 2007;

- Hondenbelasting 2007;

- Leges 2007;

- Marktgeld 2007;

- Onroerende-zaakbelastingen 2007;

- Parkeerbelastingen 2007;

- Precariobelasting 2007;

- Reinigingsheffingen 2007;

- Rioolrecht 2007.

De verordeningen treden in werking op 1 januari 2007.

De stukken liggen tijdens de reguliere openingstijden

(zie elders in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de

Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website.

Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag

aan leges hiervan een afschrift verkrijgen. De verorde-

ningen betreffen onder meer een aan passing in verband

met nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2007.

Vestigen van voorkeursrecht gemeenten

Het college van de gemeente Zandvoort maakt in-

gevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht ge-

meenten bekend.dat zij de raad op 12 december 2006

hebben voorgesteld om de percelen die gelegen zijn

in het gebied Badhuisplein aan te wijzen als gron-

den waarop de artikelen 10-24, 2f5 en 27 van de Wet

voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De

aangewezen percelen zijn globaal gelegen tussen

deThorbeckestraat.de Seinpostweg, de boulevard en

de Strandweg. De aanwijzing heeft als planologische

basis het op 11 decem ber 2006 ter inzage gel egde ont-

werpbestemmingsplan Middenboulevard.De percelen

zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende

kaart en lijst van aangewezen percelen. Het voorstel

van 12 december 2006 treedt in werking een dag na

publicatie inde Staatcourantvani3 decem ber 2006, te

weten op 14 decem ber 2006, en geldt voor een termijn

van vijf maanden.

Zienswijzen

Ter voorbereiding van het besluit van de raad wor-

den belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om

schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren

te brengen tegen het voorstel van het college van 12

december 2006. De aanwijzing is namelijk nog niet

definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dat

gebeurt pas nadat de belanghebbenden zijn gehoord.

Uw schriftelijke en /of mondelinge zienswijzen kunt u

indienen van 14 december 2006 tot en met26januari

2007 bij de raad van de gemeente Zandvoort, Postbus

2, 2040 AA Zandvoort. Wilt u van de mogelijkheid ge-

bruik maken om zienswijzen mondeling naar voren te

brengen dan dient u zich uiterlijkop 26januari 2007

bij mevrouw mr. A.U.V de Bondt (telefoonnummer

023-5740195) aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op het voorstel tot het aanwijzen van de percelen ge-

legen in het gebied Badhuisplein als gronden waarop

een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescher-

ming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van

toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedu-

rende zes weken na dagtekening van deze publicatie in

de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift

kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift

moet worden opgenomen: de naam en het adres van

de belanghebbende.de datum, een omschrijving van

het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de

gronden van het bezwaar (de motivering). Het be-

zwaarschrift dient aan het college van de gemeente

Zandvoort gericht te worden. Adres: Postbus 2, 2040

AA Zandvoort. Vervolgens kunnen belanghebbenden,

indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het

bezwaarschrift, beroep instellen bij de rechtbank te

Haarlem.

Gemeente Zandvoort
Vervolg gemeentepublioatie week 51

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit,

bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzienin-

genrechter van de rechtbank Haarlem te verzoeken

om een voorlopige voorziening te treffen. De voor-

zieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk

verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan

worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is

gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst

van aangewezen percelen en de kadastrale tekening

van aangewezen percelen) liggen vanaf 14 december

2006 tijdens kantooruren ter inzage in het Gemeen-

tehuis bij de Centralebalie (Swalüestraat 2 te Zand-

voort). De openingstijden van het Gemeentehuis zijn

maandag tot en met woensdag van 8.00 tot 16.00

uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van

8.30 tot 12.20 uur.

Voorts houdt de gemeente een registratie bij. Deze

registratie bevat gegevens per perceel of perceelsge-

deelte die nodig zijn voor het verkrijgen van een goed

inzicht in het gevestigde voorkeursrecht. Ook deze

registratie ligt met ingang van 14 december 2006 ter

inzage in het Gemeentehuis.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich rich-

ten tot mevrouw mr. A.U.V.de Bondt (telefoonnummer

023-5740195).

12 december 2006 - het college van burgemeester en

wethouders de gemeente Zandvoort.

Wet maatschappelijke
ondersteuning -

Huishoudelijke hulp

Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de

gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren

van de huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is hulp bij het huishouden. Denk

aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen en ra-

men wassen. De hulp wordt gegeven door organisaties

die thuiszorg leveren aan mensen met een chronische

ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?

Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit

heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op

deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang het indica-

tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.

Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds

huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente

opnieuw op welke hulp de cliënt recht heeft. Vóórdat

het huidige indicatiebesluit afloopt, moet een nieuwe

indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.

Wat verandert er?

Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp geleverd

gaat worden door aanbieders die de gemeente heeft

geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft samen

met de andere gemeenten in deze regio gekozen voor

zes aanbieders. Bij het maken van de selectie hebben

wij vooral goed gekeken naar de kwaliteit van het

personeel en de kwaliteitvan de huishoudelijke hulp.

Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal een

keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-

bieders. Deze aanbieders voldoen alleaandedoorde

gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest vooreen zo-

genoemd Persoons Gebonden Budget (PGB).ln plaats

van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag

waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent

wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet

regelen. Voor meer informatie over het PGB kunt u

contact opnemen met het Achmea Zorgkantoor via

telefoonnummer 010-2446298.

Wat moet u doen als u nu huishoudelijke hulp

krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu

huishoudelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Mocht

u deze brief nog niet hebben beantwoord, doet u dat

dan vandaag nog. Wij hebben uw antwoord nodig

omtekunnengaranderendatuooknaijanuari 2007

hulp krijgt.

Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan direct

met het speciale Wmo-telefoonnummer: 023-5740440,

elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U

kunt ook een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

Hoe kunt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bij Loket Zandvoort kunt u huishoudelijke hulp aan-

vragen. U kunt hier terecht met al uw vragen over

wonen welzijn en zorg. Loket Zandvoort is elke werk-

dag geopend van 9:00 tot 12:30 uur en bevindt zich

in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te

Zandvoort. U kunt ook bellen 023-5740450 of mailen

loket@zandvoort.nl.

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Julianaweg 2a, wijziging op eerder verleend e bouw-

vergunning (2006 -093 Rv), ingekomen 11 december

2006, 2006-206RV.

- Thorbeckestraat 22, wijzigen puien, ingekomen 12

december 2006, 2006-207LV.

- Zandvoortselaan 123, vergroten woning, ingekomen

12 december 2006, 2006-208 Rv.

- Kerkstraat 15, vergroten winkel, ingekomen 13 de-

cember 20o6,20o6-2ogRviefase.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-

ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt

deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-

vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts

indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het

bestemmingsplan of bouwverordening kan worden

verleend, kan tegen onsvoornemen daartoe een ziens-

wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning

of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd

- Westerduinweg 32, 27 dennenbomen, aanvraag

ingekomen op 6 december 2006, ivm verjonging

bosperceel, wel herpla ntplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-

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

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-

nen binnen een termijn van zes weken na publicatie

hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het

college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040

AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend

- Algemene Begraafplaats,Tollensstraat,i2 coniferen

en 40 dennenbomen, verleend 21 december 2006.

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 956,

2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift

heeft geen schorsende werking. Een schorsende

werking wordt pas bereikt nadat de president van

de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de

president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk

verzoekschrift dientvergezeld te gaan van een kopie

van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

-Kerkstra at 30, wijzigen winkelpui en plaatsen gevel re-

clame, verzonden 11 december 2006, 2006-182RV.

- Em maweg 1, plaatsen serre, verzonden 12 december

2006, 2006-200LV.
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Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen besluiten liggen bij de Centrale Bal ie ter 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

metvermeldingvan"bezwaar"in de rechterbovenhoek

van uw brief aan het collegevan BurgemeesterenWet-

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 956, 2003 RZ 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.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naarde klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen overconcrete ofgewenste bouwplannen

is de werkeenheid Verg unningverl en ing op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

VoorWMO naar Loket Zandvoort

Wethouder Gert Toonen zegt dat Loket Zandvoort, het loket

waar allerlei disciplines in vertegenwoordigd zijn, de plaats is

om WMO hulp aan te vragen. Alle medewerkers zijn geschoold

en klaar om de beoordeling van aanvragen voor huishoudelijke

hulp te gaan doen. Het Loket, dat gevestigd is in het Gemeen-

schapshuis, zal bovendien uitgebreid worden met een Wmo-

consulent die volledig op de hoogte is van alle ins en outs van

met name de huishoudelijke hulp.

Door Joop van Nesjr.

Dat is in het kort waar het de

komende tijd om zal draaien.

"De afgelopen maand hebben

ambtenaren een grote klus

geklaard door bijna alle men-

sen (96%) die op dit moment
aangewezen zijn op huishou-

delijke hulp, persoonlijk te be-

naderen en hun gegevens in

kaart te brengen. In het kader

van de WMO zullen de taken,

die in het verleden door het

rijk werden verzorgd, naar

de gemeenten gaan, ook de

huishoudelijke hulp. Daartoe

was er een aanbesteding die

de gemeente Zandvoort sa-

men met de regiogemeenten

heeft uitgeschreven. De gun-

ning is toen niet gekomen bij

het regionaal samenwerken-

de Zandvoortse ZorgContact

maar naarde VIVA! Zorggroep,

Stichting Thuiszorg Van Gooi,

Take Good Care, CCC Zorg

Valent en Amstel ring. Mensen

die nu huishoudelijke hulp krij-

gen, hebben dus moeten kie-

zen voor een van deze 6. Men
was daar vol ledig vrij in. Wild e

men niet kiezen voor een van

deze 6, dan isernogde moge-

lijkheid van een persoonsge-

bonden budget (PGB) en dan

zelf hulp inkopen. Uiteraard

geldt dit ook voor de mensen

die in de loop van het volgend

jaar huishoudelijke hulp no-

dig hebben. Daardoor waren

de vaak wat oudere klanten

bang dat de vertrouwde hulp,

die vaak al jaren in huis komt,

zou verdwijnen. Deze gemeen-

te garandeert dezelfde hulp

die men gewend is geweest.

In een enkel geval zal het ver-

trouwde gezicht misschien

niet meerverschijnen maarge-

streefd wordt naar een zo klein

mogelijke overgang naar het

nieuwe systeem, mede omdat

een groot aantal werknemers

van Zorgbalans overgenomen

wordt door VIVA!" aldus wet-

houder Gert Toonen.

Ook voor jongeren

Toonen, die de 'operatie'WMO
in zijn portefeuille heeft, gaat

door: "De plaats waar de

Zandvoorters naartoe moeten

om hulp aan te vragen, in wat

voor discipline dan ook, is Loket

Zandvoort. Daarin participe-

ren niet alleen de eerder ge-

noemde huishoudelijke hulp

organisaties maar veel meer

organisaties en op allerlei ge-

bied. Zo is het een fabeltje dat

Loket Zandvoort eralleen voor

ouderen, gehandicapten en

langdurig zie ken zou zijn. Niets

is minder waar. Ook jongeren

kunnenermethun problemen

terecht. Loket Zandvoort geeft

iedereen informatie en advies

op het gebied van wonen, zorg

en welzijn. Wij hebben nu een

sollicitatieprocedure achter de

rug om een gespecialiseerde

kracht aan te trekken voor

Loket Zandvoort. Deze persoon

is met name op het gebied van

de huishoudelijke hulp extra

geschoold. U kunt dus alle

informatie over de hulp daar

krijgen."

Nieuw beleid

De invoering van de WMO
heeft niet alleen bij de amb-

tenaren voor een berg werk

gezorgd. Ook het college moet

er hard aan trekken. Toonen:

"Het college moet in 2007
met een beleidsnota komen
waarin staat aangegeven in

welke volgorde en wanneer

de negen prestatievelden van

deWMO van nieuw beleid zul-

len zijn voorzien. Het is nu zo

dat op een aantal velden de

gemeente Zandvoort nieuw

en goed beleid heeft. Nu
moet beleid eens in de zoveel

tijd vernieuwd worden, maar

dat zal dan achteraan gebeu-

ren. De velden waar wij (nog)

niet voldoende beleid hebben,

gaan natuurlijk voor."

WMO Raad
Het college wordt vanaf 1 ja-

nuari aanstaande bijgestaan

door de WMO Raad die ge-

vraagd en ongevraagd advies

kan geven. In deze raad zitten

voorelkvan de prestatievelden

vertegenwoordigers. Het ont-

breekt echter op dit moment
nog aan vertegenwoordigers

van de jeugd. Het lijkt erop dat

zij niet inzien dat ook voor hun

het een en ander zou kunnen

gaan veranderen. De gemeen-

te zoekt dan ook dringend een

aantal jongeren dat mee kan

denken over deze zaken en in

de WMO raad zitting wil ne-

men.

Locatie

Loket Zandvoort is gevestigd

in het Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17, en is

geopend van maandag tot en

met vrijdag van 09.00 uurtot

12.30 uur. Via hun telefoon-

nummer (023-5740450) kunt

u ook afspraken maken voor

bezoekaan huis, indien u niet

in staat bent om daar naartoe

te gaan. Meer informatie kunt

u vinden op de gemeentelijke

website.
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Winteropruiming!

Spiegels tot 50% korting!

Lampenkappen en lampenvoeten
tot 20% korting!

Kleinmeubelen en Kerstartikelen

tot 50% korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur Maandags gesloten.Tel.: 023-5714441

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG CESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

In verband met de feestdagen is het kantoor van

Van der Valk c
jwartNotarissen

van 25 december t/m 1 januari a.s. gesloten

(vanaf 2 januari 2007 zijn wij weer geopend)

wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2007
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Koninginneweg 43 Zandvoort

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs:

€ 789.000,- k.k.

• Een uniek, vrijstaand woonhuis met maar liefst

5 (optie tot 6) verhuurbare appartementen,

gesitueerd in het "Groene hart" van Zandvoort!
• Indeling privé woongedeelte: entree, hal, toilet, sfeer-

volle woonkamer met schouw en openslaande deuren

naar de achtertuin, luxe keuken/eetkamer vzv div.

inbouwapp., kantoor, royale, luxe badkamer met lig-

bad en wastafelmeubel, separate doucheruimte, riante

slaapkamer en royale kelder;

• Alle 5 appartementen beschikken over een eigen keu-

ken met koelkast, kook-, koffie- en thee faciliteiten,

een eigen badkamer met douche en toilet, een TV, een

internetverbinding, een 2-persoonsbed en een

zit/eetgedeelte;

• 2 opritten die plaats bieden aan in totaal 6 auto's;

• Een royale, fraai aangelegde tuin (privé) met diverse

terrassen en zitgedeeltes en een overdekte tuinkamer

met open haard;

• Woonoppervlakte ca. 230 m 2
, perceel ca. 552 m 2

,

inhoud ca. 590 m 3
.

Burgemeester Nawijnlaan 34 Zandvoort

Van Lennepweg 65-37 Zandvoort

• Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden
hoekwoning bestaande uit 3 woonlagen met
riante uitbouw, inpandige garage en tuin op
het zuiden in kindvriendelijke woonomgeving'

• Indeling begane grond: entree, hal, toilet, zeer roy-

ale woonkamer met schuifpui naar balkon en een

aangrenzende eetkamer, luxe open keuken voor-

zien van diverse inbouwapparatuur;

• Indeling souterrain: entree, hal, royale slaapka-

mer/praktijkruimte met toegang tot de achtertuin,

berging met sauna, was/droogruimte, inpandige

garage voorzien van verwarming;
• Indeling 1ste verdieping: entree, hal, 3 slaapkamers,

moderne badkamer voorzien van ligbad, wastafel-

meubel en 2e toilet;

• Deze woning is uitermate geschikt voor

kantoor/praktijk aan huis, maar ook een gezin met
meerdere kinderen vindt in deze woning meer dan

voldoende ruimte!

• Woonoppervlakte ca. 190 m2
,
perceel ca. 126 m2

,

inhoud ca. 410 m3
.

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een
zeer besloten tuin (achtertuin op het zuiden),

met eigen oprit en garage!
• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het "Groene Hart" op een perceel van
ruim 350 m 2

;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,

keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,

eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onderhou-
den, royale tuin met een totale oppervlakte van
ca. 200 m2

;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2
, inhoud ca. 370 m 3

.

,

Raadhuisplein 10 Zandvoort

* Riant 3-kamer appartement met loggia en bal-

kon, gesitueerd middenin het hart van het

dorpscentrum van Zandvoort
* Het appartement maakt onderdeel uit van een
kleinschalig appartementencomplex (5 apparte-

menten) boven het Jupiter Plaza winkelcentrum
en is in 2002 gebouwd;

* Entree, zeer royale hal, zonnige woonkamer
opgesplitst in eetkamer met aangrenzende living

met toegang naar loggia, luxe, landelijke keuken
vzv div. inbouwapparatuur met toegang naar

balkon, bijkeuken, luxe badkamer voorzien van
whirlpool, sep. doucheruimte, wastafelmeubel,

wandcloset en vloerverwarming, 2 ruime slaap-

kamers;
* Appartement is op het zuidwesten gelegen, log-

gia en balkon zijn op het zuiden gelegen;
* Een luxe, in uitstekende staat verkerend, appar-

tement met gezellig uitzicht op het levendige

Raadhuisplein van Zandvoort!
* Woonoppervlakte ca. 135 m2

, inhoud ca. 340 m 3
.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond 2007!

Dankzij het door u in ons gestelde vertrouwen, is 2006 een enorm succes geworden!
Het heeft zelfs onze stoutste verwachtingen overtroffen. Ook in 2007 kunt u op ons rekenen:

een betrouwbaar makelaarskantoor waarbij persoonlijke aandacht boven alles gaat.

7 dagen per week, 365 dagen per jaar! Graag tot ziens in 2007.

Met vriendelijke groet, Nick ten Broeke

Wij zijn gewoon bereikbaar tussen kerst en oud & nieuw!

• Dé leukste courtage van Nederland *;

• No Cure, No Pay;

• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;

• Enorme database met kopers;

• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor

oversluiten;

• Bezoek de website voor ons totale aanbod
in Zandvoort eo;

• Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999
Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 - 5 732 007
M.:0655- 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

www.vrijehuizenmarkt.nl
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De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf i januari 20oy krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

Minder administratie

persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (pgb) vergt in de toekomst minder

formulieren. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid,Wel-

zijn en Sport (VWS)vorigeweek bekend.Voorts worden experimen-

ten gestart met pgb's die bestaan uit vrij te besteden bedragen.

Mensen die hun zorg zelf rege-

len meteen persoonsgebonden

budget, hoeven voortaan over

de eerste €2500 geen verant-

woording meer af te leggen.

Degenen met een jaarbudget

tot €5000 hoeven nog slechts

één keer per jaar aan te geven

hoe het budget is besteed. Alle

anderen kunnen volstaan met

nog maartwee in plaats van vier

keer perjaar.

'Zak met geld'

Deze maatregelen schreef

staatssecretaris Rossvorigeweek

aan deTweede Kamer. Voorts wil

de staatsecretaris dat in de loop

van 2007 de verantwoording

over het budget via internet kan

worden gedaan. Ook start VWS
samen met andere ministeries

een proef met een zogeheten

'partcipatiebudget'. Dat is een

'zak met geld' (een pgb) dat bin-

nen gestelde grenzen vrijelijkte

besteden is. Onderzocht wordt

of zo'n participatiebudget de

keuzemogelijkheden voor men-

sen vergroot en de administra-

tieve lasten vermindert.

Minder rompslomp
Ross reageert hiermee op voor-

stellen uiteen onderzoek van ITS.

HetlTS is gespecialiseerd in soci-

aal wetenschappelijk onderzoek,

beleidsadviseringen kennisover-

dracht. Het onderzoeksbureau

is verbonden aan de Radboud

Universiteit Nijmegen. Uit het

onderzoek is gebleken dat de

papieren rompslomp rond een

pgb dient te worden verminderd.

Ook kwam naar voren dat ruim

een kwart van de budgethouders

eenjaarbudget tot €2500 te be-

steden heeft. Afschaffingvan de

verantwoordingsplicht beslaat

daarmee een aanzienlijkegroep.

Daarnaast geldt hetvrij besteed-

bare bedrag ook voor alle ande-

ren met een hoger budget.

Internet

Verantwoordingvia internet zou

volgens het ITS veel tijdwinst

opleveren. Veel gegevens hoe-

ven dan slechts éénmaal inge-

voerd te worden. Daarop heeft

VWS het initiatief genomen
om metde partners, waaronder

Zorgverzekeraars Nederland en

de budgethoudersverenigingen,

een digitaalformulierteontwik-

kelen. Naast dit formulier zal

voorlopig ook een papieren ver-

antwoording blijven bestaan.

Belangrijke rol voor Kerken
binnen WMO

Alle hens aan dek. De nieuwe Wet Maatschappelijke Onder-

steuning (WMO) roept iedereen op actief deel te nemen aan

de samenleving. Binnenkort gaan verantwoordelijkheden

over naar de gemeenten en ook de burger moet actief bijdra-

gen. Evenzo moeten kerken meedoen aan de maatschappij.

"Verbazingwekkend eigenlijk

dat een ogenschijnlijk sim-

pele wet zoveel mensen op

de been brengt en zoveel ini-

tiatieven losmaakt. Politieke

kleuren doen erdan niet toe",

zo uitte een diaken zijn ver-

wondering, toen leden van

"De Wmo Ondersteuning

vraagt om een andere hou-

ding. Niet alleen de gemeen-

te, ook alle lokale partners,

zoals de Kerken, zullen hun

steentje moeten bijdragen.

De Kerken hebben ruime er-

va ring als het om de opbouw
de kerken op initiatief van van de samenleving gaat", zo

het Interkerkelijk Diakonaal benadrukte burgemeester

Beraad in november bijeen

kwamen. Kerkbestuurders,

diakenen en gemeentebe-

stuur wisselden van gedach-

ten over deWmoen haar uit-

Hermans.

Grote motivatie

J. Franken, Projectleider Wmo
van de protestantse organisa-

werkingen, in hun gemeente tie Kerk-in-actie, benadrukte

het eeuwenlange opkomen
van de kerk voor de belangen

van de meest kwetsbaren. Hij

stelde dat de kerk ook binnen

deze nieuwe wet die rol moet

Ridderkerk.

Lokale partners

De burgemeester onder-

streepte dat "de gemeente
de kerken nodig heeft" bij het blijven vervu Men. "Als Kerk

uitwerken van de nieuwe wet, bijdragen aan een sociale

die veel van het maatschap- cohesie, door participatie in

pelijke verkeer gaat regelen, besturen, het signaleren van

problemen en het beïnvloe-

den van de publiekeopinieen

de politiek."Als sterke punten

van de Kerk noemde hij een

grote motivatie van gelovi-

gen wat betreft welzijn en

zorg, de vele vrijwilligers, de

sociale cohesie en het heb-

ben van bruikbare locaties

als parochiehuizen. "Maar de

Kerk kent ook zwakke punten",

waarschuwde Franken, "veel

kerkelijke organisaties zijn

nog altijd teveel naar binnen

gekeerd."

Samenwerking
Desondanks ziet Franken

binnen de Wmo duidelijke

kansen voor de kerk. "De wet

biedt ondersteuning voor vrij-

willigers, mogelijkheden tot

financiering van projecten,

gelegenheid tot deelname
van kerkelijke vertegenwoor-

digers in Wmo-raden en er zal

meer aandacht van de over-

heid voor weizijnsvragen van-

uit de kerken zijn."Daarvoor is

het volgens Franken wel van

groot belangdat parochies sa-

menwerkingzoeken met maat-

schappelijke organisaties. Bron:

www.nieuwsbank.nl en

www.bisdom-roermond.nl

Scouting kan bijdragen aan WMO
'Scouting doet mee aan de WMO!' Op de VNC gemeentebeurs

werd vorige week het eerste exemplaar van de gelijknamige

brochure overhandigd aan Eerste Kamerlid Kim Putters (PvdA).

Doel van deWmo is het 'meedoen' van burgers aan de samenle-

ving. Ook Scouting is gericht op meedoen.

Jongeren die gehandicapt zijn, of

om een andere reden moeilijker

kunnen meedoen aan de maat-

schappij, krijgen bij Scouting

extra aandacht. Hierin kan de

vereniging dus een ondersteu-

nende rol spelen bij de opvoe-

ding. "Zo werken wij -indirect-

mee aan actief burgerschap en

de leefbaarheid in wijken", aldus

Fedde Boersma, woordvoerder

Scouting Nederland. Van de ne-

gen prestatievelden waaruit de

Wmo bestaat, hebben er vijf be-

trekking op inzet doorScouting.

Kansen voor jeugd

Gemeentelijk beleid rondjeugd-

en jongerenwerk en vrijwilligers-

werk vallen straks ook onder de

Wmo. Ook voor Scoutinggroe pen
kan dit gevolgen hebben. De in-

voering van de wet biedt daar-

naast kansen om in gesprek

te gaan met de gemeente om
Scouting binnen de gemeente

op de kaart te zetten. "Scouting

sluit uitstekend aan bij de nieu-

weWMO-taken van degemeen-

te."zegt Marijke Hodes, landelijk

coördinator Lokaal Jeugdbeleid

van Scouting Nederland. "De

WMO biedt volop kansen bijeen

goed lokaal jeugdbeleid; door

de nieuwe wet is onderlinge

samenwerking belangrijker en

urgenter geworden."

Scoutinggroepen

Scouting Nederland is een lande-

lijke vrijwilligersorganisatie voor

jeugd en

jongeren met zo'n 90.000 kinde-

ren en jongeren van 5 tot 23 jaar.

Erzijn ruim dertigduizend vrijwil-

ligers actief als leidinggevenden,

trainers.organisatoren en

bestuurders. Nederland telt 1.300

Scoutinggroe pen die activiteiten

organiseren

welke zijn gericht op samenwer-

ken, plezier, ontplooiing en avon-

tuur.Zaken die deWMO raken.

Bron: www.scouting.nl,

www.gemeente.nu en

www.speelruimte.scouting.nl

Bereken uw eigen bijdrage 2007
Volgend jaar gaat het Centraal Administratiekantoor (CAK) de

eigen bijdragen voor de hulp bij het huishouden innen. Via in-

ternet kunt u nu al vrij nauwkeurig aan de weet komen wat u

het volgend jaar gaat betalen.

Met het ingaan van deWmo wordt

volgend jaar voor huishoudelijke

hu lp een eigen bijdrage gevraagd.

Via internet kunt u gemakkelijk la-

ten berekenen hoeveel uw eigen

bijdrage ongeveer zal worden.

Anoniem
Op de website van het

Administratiekantoor kunt u en-

kele vragen beantwoorden over

uw persoonlijke situatie, zonder

dat naar uw naam of adres wordt

gevraagd. Daarmee wordt bere-

kend wat uw eigen bijdrage in

het zorgjaa r 2007 zou kunnen zijn.

Het opvragen van die berekening

doet u geheel anoniem. Het CAK

waarschuwtdatde uitkomst géén

exacte berekening is, maar een

benadering. Omdat uurtarieven

per zorginstelling anders kunnen

zijn, wordt uitgegaan van gemid-

delden.

Eigen bijdrage

Via duidelijke stappen leidt het

computerscherm u door de bere-

kening; het echte rekenwerk doet

de computer voor u. De hoogte

van uw eigen bijdrage isafhanke-

I ij k va n uw inkomen. Op basis van

uw inkomen en dat van uw even-

tuele partner berekent het CAK

uw maximale periodebijdrage.

"Deze bijdrage in de kosten van

de zorg noemen wij uw aandeel

in de zorgkosten."

Ziewebsitewww.cak-bz.nl.

Bron: Centraal Administratie

Kantoor Bijzondere Zorgkosten.

£>
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Wenst iedereen fijne

feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar.

Met de kerst zijn wij

natuurlijk geopend vanaf 22.00 uur

2de kerstdag van 22.00 tot 0.00

uur een X-mas Happy Hour

Oud & Nieuw geopend vanaf 00.15 uur

ZEESTRAAT 36

Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

Nieuwjaarsdag gesloten

Wij wensen iedereen

fijne Kerstdagen

en een goed nieuw jaar!

023-5734001

Dinsdags gesloten

,..•'

il

Vanaf heden zijn de

entree kaarten voor de

Oud en Nieuw party

verkrijgbaar aan de bar

ïrtUtif y-Jfft' *Ü iTJt ïrr

XÉttipkin 8

lek 073-5712252,

\

Wij wensen iedereen

gezellige Feestdagen

en een goed begin

voor 2007

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46

www.laurelenhardy.nl

I

C-ate KHT1S1

"

Helnekeris

Café Oomstee

22 December:

Kerst klaverjassen!

Aanvang: 19.30 uur

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

ASI'AWIRELIGHTS #*

m

i

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

B

Krant niet ontvangen?
DVOORTSE

. ffllüAVF _

Bel vrijdagmiddag
tussen 14.00 - 18.00 uur

571 61 05 of 06 121 361 31

Voetbal

SV Zandvoort legt het af tegen
fysiek geweld

Tegen het slechts met één punt onderaan de ranglijst benge-

lende DIOS heeft Zandvoort een teleurstellende 2-1 nederlaag

geleden. Opnieuw lieten de Zandvoorters zien tot een van de

meest technisch ploegen te behoren in de vierde klasse, maar

dat is geen garantie voor een overwinning.

De nederlaag betekent niet

dat Zandvoort in direct de-

gradatiegevaar beland is, maar

een paar overwinningen inde

tweede helft van de competi-

tie zouden welkom zijn. In de

voorgaande wedstrijd toonde

Zandvoort al aan dat er prima

gecombineerd kan worden.

Ook in de eerste helft tegen

DIOS gebeurde dat, maar als

de zestienmeterlijn van de

tegenstander bereikt is dan

weten de voorwaartsen geen

raad meer met de bal. Echte

en uitgespeelde kansen kreeg

Zandvoort dan ook niet en de

counters, vaak door DIOS op-

gezet met wilde trappen naar

voren, stichten noch enigszins

gevaar voor het Zandvoortse

doel. De rust werd bereikt met

een 0-0 stand.

Aderlating

In de tweede helft was Jan

Zonneveld vervangen door Aron

Kuilder. Zonneveld vertrok om
met klasgenoten op vakantie te

gaan. Dat betekende in aanval-

lend opzicht voor Zandvoort een

aderlating. Zonneveld ontpopt

zich steeds meer als de spelmaker

en liet dat ook met gave passes in

de eerste helft zien. Kuilder had

bovendien pech dat zijn eerste

overtreding werd bestraft met

een vrije trap, die in de kruising

werd geknald, 1-0.

Geweld
DIOS beschikt over een uiterst

matige ploeg, maar compen-

seerde het zwakke spel met

grof geweld. Bovendien had de

scheidsrechter er weinig moeite

mee. De Nieuw Venneppers gooi-

den er letterlijk en figuurlijk de

beuk in. Teksten als "pak ze aan"

en "de beuk erin" waren niet van

de luchten op het veld ging me-

nig Zandvoorterde lucht in.Stein

Stobbelaar was erslachtoffervan.

Met twee gestrekte benen van

een DIOS-speler, werd hij neer-

gesabeld. De scheidsrechter gaf

eerst geel en bedacht zich toen

om toch maar rood te geven.

Tekort tijd

Met een man meer probeerde

Zandvoort de gelijkmakerte for-

ceren. Kansjes kwamen er voor

Maarten Koper en Aron Kuilder

maar de bal wilde niet de juiste

weg volgen. Uit een hoekschop

werd het een kwartier voor het

einde 2-0. Zandvoort bleef aan-

dringen, zonder echt overtui-

gende daden te brengen. In de

slotfase kopte Patrick van den

Oord de Zandvoorters naar 2-1,

maar de tijd was te kort om tot

een beter resultaat te geraken.

De competitie ligt nu een maand

stil en dat komt Zandvoort wel

uit gezien de resultaten van de

laatste acht wedstrijd: zeven ne-

derlagen en een gelijkspel.

Handbal

Handbalsters schieten

met scherp
De handbalsters van ZSC hebben in de thuiswedstrijd tegen

Wijk aan Zee met scherp geschoten. Nadat vorige week de

uitwedstrijd tegen dezelfde dames met twee doelpunten ver-

schil werd gewonnen,was de marge zondagmiddag negentien

goals: 29-10. Het enige 'minpunt' was dat de dames van coach

Hans Zwemmer de dertig doelpunten niet haalden.

Het duel begon met een

Wijk aan Zee dat tweemaal
het houtwerk rond keepster

Nanoukden Breejen raakte.

Een voorbeeld dat Debbie

Tibboel nog voor het eer-

ste doelpunt namens ZSC

volgde. Het eerste doel-

punt kwam binnen twee
minuten van Martina Balk.

Haar treffer werd direct

beantwoord: 1-1, Suzanne
Zwemmer maakte daarna

2-1 en gaf daarmee het sein

voor een doelpuntenfestijn,

waarin Wijk aan Zee volledig

van het veld gespeeld werd.

Halverwege het eerste half

uur was het al 8-2, bij de

doelwisseling was de stand

15-5-

Ook in de tweede helft ging

ZSC rustig door met scoren.

Het publiek kon genieten van

een aantal fraaie acties, maar

ookvan het goed overwogen

opbouwen van de aanval.

Pas na 20-5 wist Wijk aan Zee

iets terug te doen, maar de

ZSC doelpuntenhonger was
groot. Na het eindsignaal kon

een klinkende 29-10 overwin-

ning op het wedstrijdfor-

mulier genoteerd worden.

DebbieTibboel schoot zeven

keer raak. De andere goals

kwamen van

Rome na Daniels (5), Suzanne

Zwemmer (5), Laura Koning

(5), Martine Balk (3), Kristel

Gaazenbeek (2) en Asia el

Bakkali (2).

Autosport

Goede race op Oschersleben

Tijdens de tweede race in het Winter Endurance Kampioen-

schap (WEK) op het circuit van Oschersleben, heeft de Em-

mense/Blaricumse/Zandvoortse equipe bestaande uit Bertus

Sanders, Mare Koster en Dillon Koster, een derde plek weten

binnen te halen in de divisie van de Renault Clio's. Deze divisie

geldt als een wat zwaardere dan die waar de BMW-equipe

tijdens de Zandvoort 500 was ingedeeld.

De Star Moto combinatie van de

Duitsers Stanco, Probst en Lu kas

was de allerbeste. De equipe reed

met een Porsche 997 GT3. De

equipe van Rob de Laat en Marcel

Broersma werd eerste in de d ivisie

2. De winst in divisie 3 ging naar de

equipevanAbreschen Dekkingen

in de divisie 4 was het de equipe

Zwart die de winst opstreek.

Voor de equipe Koster/Koster/

Sanders was de race op

Oschersleben een race die einde-

lijk goed verliep."De betrouwbaar-

heid van de BMW was ten opzich-

te van de Zandvoort 500 enorm

verbeterd",aldus Dillon Koster."De

race was er eindelijk een volgens

het boekje.lkhebhierendaarzelfs

strijd kunnen leveren en boven-

dien was de auto een stuk sneller",

aldus Mare Koster. "De winst ten

opzichte van de Clio's halen we
door onze brandstofinhoud. Wij

hoeven minder stops te ma-

ken. Voor de volgende race op

Zandvoort zullen we zien of het

dan weer werkt", aldus Bertus

Sanders.

Opde nieuwjaars racevanyjanua-

ri zal inderdaad moeten blijken of

de Sanders BMW is opgewassen

tegen de Renault Clio's. Aan het

drietal zal het niet liggen. De pres-

taties waren goed en dat komt de

teamspiritten goede.

Laura Koning in scoringspositie Foto: Cerard £

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor IJzerhandel Zantvoort

K.Willemse

Asian Delights

Kippetrap

Laurel & Hardy

Autobedrijf Zandvoort Ouderenpartij OPZ

Bertram & Brood P.van Kleeff

Boudewijn's Visservice Pedicure Weldaad

Café Oomstee Pluspunt Boomhut

Cane & Co Furniture SkiP Kinderdagverblijven

and Interiors StarTravel Reisburo

Cense en van Lingen Stichting ZorgContact

Chin Chin Van der Valk &
Circus Zandvoort Swart notarissen

CNG Groep Van Vessem & Le Patichou

Danzee Vrijehuizenmarkt.nl

De Heeren Willemse Elektrotechniek

Gemeenschapshuis Yanks Saloon

Gemeente Zandvoort Zandvoort Optiek

Headsigns Kapsalon Zeespiegel

Kerstactie:

Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs

Jos Spierieus

Juwelier Jim Draaijer

Boudoir by Sara

Boudoir Pers. &
Inter Styling

Kroon Mode

Mollie&Co

NG New man Casual

Café Alex Parfumerie Moerenburg
Café Neuf Rosarito (Ook Beach
Corry's Kaashoek

Del Mar, Café Restaurant

Ellen Creatief

Etos

and Horse)

Take Five

Toko Bintang

Videoland

Hema

Herenkapsalon Ton Goossens
Wapen van Zandvoort

J

& &



Makelaars &G.

CENSE
pgnLINGEN
Het Cense § Vfltt*

weiA&t ui eeit

Voorspoedig

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2(142 PR Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVLNU

NVM
fundü



0ZANDVOORTSE
Courant

Actueel actueel
P3 Nieuwjaarsduik P9 Startschot 5k Be

2e jaargang • nummer 52 • 28 december 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld

VI

'.'-iir+,V. 3C

CENSEI " I

ïwiLINGEN
lie onic advertentie op

dc fl^hl^rpflgina!

EMEEN
15-16-17 Jaaroverzicht

Autosport
P23 Nieuwjaarsrace

www.za ndvoortseco u ra nt . n I

Nummer

De Mannetjes

Nummer ioo

'Wij waren er bij.,

alle ioo keer'

U ziet het goed. Deze editie jaar geleden in het Zand-

heeft geen hoofdartikel op voortse speelde, wordt een

de voorpagina maar 'slechts' 100-jarige inwoonster van

een getal. Het is voor de uit- de gemeente aan het woord

gever en medewerkers van gelaten en leest u wat er

de Zandvoortse Courant dan door de eeuwen heen zoal

ook een bijzondere editie, is gebeurd op 28 december.

Voor u ligt namelijk nummer Wij hopen dat u er veel lees-

100. Hierin heeft een aantal plezier aan zult beleven en

journalisten van onze krant wensen u allen, namens de

een eigen blik gegeven over uitgever en alle medewer-

het getal 100. Zo wordt inge- kers, een gezond, gelukkig

gaan op datgene wat er 100 en een vredig 2007.

criG GROERNL
fisasciai. smivicrs

s X

Geldig t/m zondag 31 december
• Stokbrood €1,-

• Sneeuwbol €1,25

Dagverse oliebollen

en appelbeignets

Ook in 2007 bakken wij voor u

elke dag vers brood

Wij wensen u een gelukkig 2007!

Kijk ook eens op:

www.bertrambrood.nl

Raadhuisplein 14

V T. 023-573 64 61 - ZandvoortJ?

Zandvoort Optiek

Tot ziens

in 2007
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023 -57 12 466

Op dinsdag 2 januari aanstaande

houdt gemeente Zandvoort zijn

officiële nieuwjaarsreceptie.

De receptie is van 19.00 uut tot 20.30 uut in de

raadszaal van het raadhuis.

U bent van harte welkom.
Gemeente Zandvoort

De gezellige kerstboomverbranding

is op 10 januari. Lever uw bomen in

en doe mee met de loterij.

Lees het bericht in de gemeente-advertentie

in deze krant.

Gemeente Zandvoort



Zandvoortse Courant • nummer 52 • 28 DECEMBER 2006

Familieberichten
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Na een bloemrijk leven is geheel

onverwacht van ons heengegaan

mijn lieve man, onze dierbare vader en

trotse opa

Petrus Franciscus Loos
Piet

2 januari 1938 24 december 2006

J. C. Loos-de Jong

Kees en Simone

Manon, Fleur

Edwin en Sabine

Thijs

Grote Krocht 24 A
2042 LW Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en

condoleren op vrijdag 29 december van 19.00

uur tot 19.45 uur in het Uitvaartzorgcentrum

aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op

zaterdag 30 december 2006 om 11.00 uur in

de r.k. kerk H. Agatha aan de Grote Krocht

43 te Zandvoort, waarna de begrafenis zal

plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot

condoleren achterin de kerk.

In memoriam

Beelden verdwijnen,

gedachten vervagen,

dagen vliegen voorbij.

Het enige dat blijft,

is de herinnering aanjullie

01-01-1989 01-01-2007

mama

27-12-2003 27-12-2006

Papa

Liefs Marion

Burgerlijke stand

9 DECEMBER 2006 - 22 DECEMBER 2006

Geboren:

Isa be I Ie Catherine, dochter van: Dinger, Michael

Nicholas en: Robinson, Louise Antoinette Dorothy

Valentijn, zoon van: La uwen, Dan iel en: van Schee rs,

Suzanne

Maximiliaan Hendrik Joseph, zoon van: Beijne,

Bastiaan Michel en: de Wilde, Karina Christina

Jimi Wim Paul, zoon van: Koper, Stephan en: van der

Zon, Maria Henrica Helena

Aaber, zoon van: Abd El Menhem, Abd El-Fatah en:

Ghada Mohamed Tawfik Moustafa

Ondertrouwd:
van der Werff, Jan Jacob en: Brouwer.Tjitska Grietje

Gehuwd:
Mesman, Marcelus Maria en: de Graaft, Linda

Yvonne

Overleden:

van Elteren,geb. Bakker, Helena Hendrika.oud 97 jaar

van der Spijk, ge b. Bos, Mirjam Ingrid, oud 54 jaar

de Vos ge b. Engel, Laura, oud 67 ja ar

Hofland, Hendrika, oud 57 jaar

de M'an geb. Pinxteren, Adriana Maria Co rn el ia, oud

93jaar

Kerkhoven, Jacob us Johannes Antonis, oud 74 ja ar

van Diemen geb. Te rol, Johanna Marinus, oud 79 jaar

Gnjec, Mijo, oud 66 jaar

Muller, Antoon, oud 61 jaar

Kerkdiensten

ZONDAG 31 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort,

Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha,

Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout,

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.J. Smal brugge

RK Parochie Antonius & Paulus,

Sparrenlaan g, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

Wethouder biedt

excuses aan

Voor de microfoon van het ZFM radioprogramma

Goedemorgen Zandvoort, heeft Wethouder Gert

Toonen zaterdag zijn excuses aan de bewoners van

de strandhuisjes aangeboden.

Toonen had tijdens de

behandeling van de

nieuwe parkeertarie-

ven in de commissie

en de raad gezegd dat

veel bewoners van de

strandhuisjes langs het

Noordstrand illegaal

hun zomerverblijfjes

onder zouden verhu-

ren. Tesamen met een

parkeervergunning van

slechts €13,50, niet op

kenteken, zou dat een

aardige duit in het la-

tje brengen. Het zou één

van de redenen (gelukkig

niet de enige) zijn waar-

om het tarief exorbitant

zou moeten stijgen.

Sociale controle

Nadat Toonen door het

bestuur van de vereni-

gingen beter was inge-

licht, kwam hij tot de

slotsom dat zijn woor-

den bezijden de waar-

heid liggen. Er isdermate

veel sociale controle op

de kampeerterreinen

dat onderverhuren niet

zal gebeuren. Men kan

zijn vergunning kwijt-

raken en die krijg je niet

één,twee,drieterug met

de huidige wachtlijsten.

Het kan soms wel jaren

duren voordat er iemand

aan de beurt is.

Toonen heeft gelukkig

gemeend zijn excuses

aan te moeten bieden en

heeft zaterdagochtend

de daad bij het woord

gevoegd. Wel blijft de

verhoging in tact, zei

het pas over een aantal

jaren want vorig jaar is

een nieuwe driejarige

overeenkomst afgeslo-

ten met de drie kam-

peerverenigingen.

f
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Welverdiende complimenten

voor 'Kinderen van de Kust'

Het is inmiddels een traditie geworden. Elk jaar rondom de

kerstdagen verzorgt kinderkoor 'Kinderen van de Kust', in sa-

menwerking met de Kindernevendienst, een kerkdienst voor

zowel jong als oud. Dit jaar werd er gekozen voor musical 'De

Sterrenkijker'die werd uitgevoerd op kerstavond,voorafgaand

aan de kerstnachtmis.

Al een kwartiervoor het begin

van de voorstelling is ruim de

helft van de banken van de

Protestantse Kerk gevuld. Na

het gezamenlijk zingen van

een aantal kerstliederen en

het aansteken van de kaarsen,

begint 'eindelijk' de musical.

Want "de spanning zat er aar-

dig in", vertelt Nicoline Koper,

die de leiding heeft over het

koor. Ondanks die spanning

straalden de 'sterren' op het

podium en kan er worden te-

ruggekeken op een geslaagde

uitvoering.

Kinderen van de Kust

'Kinderen van de Kust' voert al

vele jaren met zowel Kerstmis

als Pasen een musical uit.

Een maand of vier van tevo-

ren wordt er gestart met de

wekelijkse repetities in het

Jeugdhuis van de Protestantse

Kerk. Het koor bestaat mo-

menteel uit twaalf kinderen

van verschillende leeftijden en

van verschillende scholen. Zo

zijn de jongsten rond de vier

jaar en is de oudste twaalf.

"Juist doordit leeftijdsverschil

ontstaat er een hechte groep",

zegt Nicoline Koper."De klein-

tjes gaan bij de ouderen op

schoot zitten en iedereen

helpt elkaar."

Complimenten
Na afloop van de musical volgt

een gebed en de avond wordt

afgesloten met het zingen van

'Ere zij God'. Hierna is het tijd

voor de welverdiende compli-

menten voor zowel de kinde-

ren als voor Nicoline. Na alle

spanningen vooral veel plezier,

is het voor de 'Kinderen van de

Kust' nu even genieten van de

vakantie. Daarna zal alweer

worden begonnen met de re-

petities voor de paasmusical.

Cartoon Hans van Pelt
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Nieuwjaarsduik bij Take Five

Het kan u niet ontgaan zijn. Ook dit jaar zal de traditionele

Nieuwjaarsduik bij het permanente strandpaviljoen Take Five

aan de boulevard Paulus Loot gehouden worden. Organiseren-

de vereniging Rapido '82 was dat vorig jaar zeer goed beval-

len. Omdat er nu voldoende tijd was om het een en ander te

organiseren, zal het dit jaar een stuk soepeler verlopen.

Column

Dat zijn de verwachtingen van

Chris Kuin van Take Five. "Vorig

jaar kregen wij pas een paar

dagen voor het evenement te

horen dat het hier vandaan

zou gebeuren. We hebben

toen met veel kunst- en vlieg-

werk wat kunnen doen. Nu
pakken we het veel groteraan.

Zo zal direct na de duik Dries

Roelvinkeen optreden van een

uur geven in een verwarmde

tent, staan er tenten van de

scouting die als kleedcabines

gebruikt kunnen worden, is

het parcours dat de duikers

gaan gebruiken afgezet, is er

een speciale vlonder waarop

de pers goed uitzicht heeft op

het gebeuren en zal de war-

ming-up door een diskjockey

van ZFM begeleid worden."

De toeschouwers worden bij

Take Five ontvangen in het van

nieuw meubilair voorziene

Grand Café gedeelte. Tevens is

de 'eerste etage' omgetoverd

in een lounge gedeelte met

een enorme zitbanken vrolijke

tafeltjes en stoelen. Niet alleen

dat gedeelte maarook het res-

taurant is in een nieuwe stijl

gezet. Waar de gasten in het

verleden op rieten stoelen di-

neerden, staan nu mooie leren

fauteuilles. Ook de dinerkaart

is aangepast. Mooie gerech-

ten voor een zeer schappe-

lijke prijs. Kuin:"Onze keuken-

brigade is zeer ambitieus. We
willen laten ziendatbijonsop

het Zandvoortse strand het

hele jaar door op hoog niveau

gekookt wordt, dus ook in de

winter. Ook onze Zandvoortse

gasten waarderen steeds meer

ons restaurant."

Als u in het weekend wilt dine-

ren, is het wel verstandig even

te reserveren. Dat kan via tel.

5716119.

Kerstsamenzang op Kerkplein

De jaarlijkse kerstsamenzang op het Kerkplein door het Ge-

mengd Zandvoorts Koper Ensemble lijkt ieder jaar weer een

grotere aantrekkingkracht op de Zandvoorters uit te oefenen.

Een drukte van jewelste op het Kerkplein

Waar een aantal jaren gele-

den misschien maareen stuk

of twintig belangstellenden

stonden te kijken en zingen,

waren er afgelopen zondag

een dikke twee honderd te tel-

len. Ook nu weer bestond het

repertoire van het ensemble

uit een aantal bekende kerst-

liedjes en toppers die iedereen

kan meezingen. Mocht men de

teksten niet kennen, dan was

er een tekstboekje voorhan-

den waarvan de opbrengst

voor een goed doel bestemd

is. Enige wanklank die men
kon horen was het volume van

het orgeltje dat gebruikt werd,

wat de zangers enigszins over-

stemde. Toch was het weer

een zeer geslaagde avond die

eindigde met een goed glas

hete glühwein en een lekkere

snee kerstbrood.

Honderdjarige

in Zandvoort
Honderd jaar. Ooit hoop ik het

te worden. Maar alleen als

ik gezond blijf. Nog kan zien.

Kan lopen. Met een rollator

natuurlijk. Mijn moeder, ónze

moeder moet ik zeggen, werd

94. Ook een respectabele leef-

tijd. Ze was nog goed bij geest.

Woonde in zorgcentrum Huis

in de Duinen. Zuster Kerkman

werd ze genoemd. Omdat ze

altijd aan het zorgen was. Voor

iedereen. Van haar kreeg ik de

tip. "Arendje Koper wordt 100.

Daar moet je naar toe." Een

afspraak was snel gemaakt.

Arendje was dol op bezoek.

Toen ik bij haar binnen kwam
werd ik meteen ondervraagd.

Was ik Zandvoortse? En van

wie was ik er eentje? Waar
had ik dan wel gewoond? Ze

wilde alles weten. Geloof me.

Ze had zó mijn plaats in kun-

nen nemen. Als journaliste.

Op 74 jarige leeftijd behaalde

ze nog twee zwemdiploma's.

Twee oorlogen had ze mee-

gemaakt. Wassen en strij-

ken deed ze nog steeds zélf.

Honderd jaar.. .."Lopen gaat

niet meer zo best/'Ze bekende

het eerlijk. "Maar mijn koppie

is gelukkig nog goed." En dat

was te merken. Hoe ik op deze

honderdjarige kom? Omdat
onze krant ook zijn eeuwfeest

viert. De honderdste uitgave.

Grappig is dat. Reken maar

mee: 3 februari 2005 zijn we
gestart. Met in dat jaar48 edi-

ties. En 52 nummers in dit jaar?

Telt samen 100.

Een mooi getal om even bij

wegte mijmeren. Detijd gaat

toch al razend snel. Zó is het

Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar.

Zó zit je weer in 2007

Ik heb het artikel van Arendje

Kopereven moeten opzoeken.

Bewaar heel trouw al mijn

stukjes. Nee, niet op schijf.

Gewoon ouderwets, in plak-

boeken. Deze was van half

maart 2002. Ik was wel de da-

tum vergeten. En de naam van

de honderdjarige. Tja, dat krijg

je ook. Je wordt vergeetachtig.

Toch maaróp naarde honderd.

Netzoalsde krant. Alleen duurt

het bij mensen wat langer om
deze m ijlpaal te bereiken! In ie-

der geval wens ik iedereen een

gezond en goed 2007.Maaker

iets moois van!

lienke 'Brugman
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

ATSI'ANiE>E'LIGHTS

Wij wensen u een gelukkig 2007!

Speciale actie!
• Onbeperkt Warm buffet +

vruchtendessert VOOr: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
vruchtendessert VOOr: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 1 1 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

7*»

'T.

i

'-"

*K-

Zandvoortse Courant • nummer 52 • 28 DECEMBER 2006

Take^Five
Bo u levard Pau lus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 30 december t/m 12 januari
€ 24,50

TAKEATAXITOTAKEFIVE (023-5712600)

VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!
NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR

EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

BEICNET VAN ZEEDUIVEL MET CHORON-MAYONAISE

Of
POULET AU VINAIGRETTE CHASSEUR

WAARIN CHAMPIGNONS.SPEK.SJALOTJES.WITTE WIJN EN COGNAC

Of
Fleur de courcette, peperpasta en basilicumroom

• • •
Bouillabaisse met Parmezaanse kaas,

rouille en croütons

Of
Langdurig gegaarde lamsschouder

metvanille sjalotten en pommes fondant

Of
Crêpe Parmentier

bououet brunoise met aardappel en mornaysaus

• • •
Dessert

Verleiding, Passie of Liefde

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere
zandkorrels 5 euro
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 euro
Indien uw advertentie niet voldoet aan de

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsin

Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Prijsvraag

bij Boudewijn's Visservice

Wat is een Zeehaain? rIIS

Degene die het best omschreven antwoord

geeft, wordt beloond meteen heerlijke verrassing.

Stuur uw oplossing uiterlijk 31 december 2006

naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1,2041 CK

te Zandvoort. Of stuur uw oplossing per email:

prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoon urn mer te vermelden!

ZANDKORRELS
Behang- en

schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek

vraagt te koop:

meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Te koop:

Compaq PC450MHZ,
10GB HD,

48X CD brander,

Soundblaster kit,

ZlPdrive, monitor,

toetsenbord, muis,

boxjes.

Prijs: €110.

Tel. 5718131 of

anjavani@casema.nl

AA Zandvoort:

elke donderdagavond

bijeenkomst, aanvang

20.00 u u r tot 22.00 uur,

Gemeenschapshuis

(ingangWillemstraat 20,

ie etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349

Te koop:

2 Witte wastafels +

kraan, p.st.€25

• Matras 90x200

zgan €20
• 2+3zits leren bank,

samen €100

Zonnehemel i.g.s.€ioo

• Strijkmach. Miele

van €1000 voor €450.

Tel. 023-8887141

www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een

eigen inkomen creëren!

Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en

ondersteuning van een team.

www.moedersmetambitie.nl

Te koop:

1 Herenkostuum

maat 28,

zuiver scheerwol,

BI. I.n., zeer goede

staat, €12,50
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)e actie van het jaar

inde-
jaars-
bonu

Alleen nog dit jaar: gratis 5 'Nominaatjes'

ophalen in de winkel. En met die Nominaatjes

kunt y echt betalenl Dat is natuurlijk nooit

weg, zo aan het eind van het jaar!

Vraag naar de actievoorwa arden of kijk op www. wip.

De slooproute van Zandvoort

Synoniem voor de Vondellaan en de verlengde Haltestraat.

Deze bijnaam hebben beide straten te danken aan het feit

dat uitgaanspubliek in de nachtelijke uren voor overlast

zorgt en een spoor van vernieling achterlaat, onderweg

vanuit het dorpscentrum richting Centerparks en Nieuw-

Noord.

Bewoners in dewijken Oud-
Noord en Park Duijnwijck

ervaren deze overlast als

ernstig en ergeren zich aan

het repeterende karakter

ervan. Studenten 'Integrale

Veiligheidskunde' van de

Hogeschool Utrecht gaan
een veiligheidsonderzoek

houden, waarin de sloop-

route centraal staat. Het

onderzoek staat onder
toezicht van dr. Egelkamp,

docent aan de Hogeschool

Utrecht.

Het primaire doel van het

onderzoek is het inventa-

riseren van de overlast die

de slooproute oplevert en

de invloed ervan op de leef-

baarheid in de wijken.

Daarnaast zal het bij elkaar

brengen van belangheb-

benden centraal staan om

te komen tot structureel

overleg en een gezamen-
lijke aanpak van het pro-

bleem.

In de laatste week van de-

cember en de eerste week
van januari nemen stu-

denten van de Hogeschool

enquêtes af onder de be-

woners van de genoemde
wijken. De resultaten wor-

den na analyse in een rap-

port samengevat. Het rap-

port kan gebruikt worden
als vertrekpunt voor het

eerder genoemde overleg.

Voor informatie, tips

of ideeën kunt u een
e-mail bericht sturen aan

Maarten de Rooij, maarten.

m.derooij@student.hu.nl.

De uitvoerende studenten

kunnen zich legitimeren.

Nieuwe directeur ZorgContact

De stichting ZorgContact krijgt per 1 maart 2007 een

nieuwe directeur. De heer Cer Mulder volgt de huidige

directeur René de Vries op, die na 17,5 jaar gebruik maakt van

de VUT-regeling.

Mulder wordt algemeen
directeur en voorzitter van

de raad van bestuur van

ZorgContact, dat in de ge-

meente Zandvoort het Huis

in de Duinen, het woon-
complex Kostverloren en in

Bentveld de Bodaan Stichting

onder beheer heeft.

De Vries zal na het aantre-

den van Mulder nog wel

enige tijd betrokken blijven

voorde begeleiding van een

aantal projecten. De alge-

mene leiding en de verant-

woordelijkheid liggen per

1 maart 2007 echter bij Ger

Mulder.

Met OOG en OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

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

Snertwandeling

Zandvoortsetraditie is om op

nieuwjaarsdag erwtensoep

(snert) te eten, maar heb je

geen zin om te koken dan is

hier een leuk alternatief. Ga

lekker met het hele gezin

stappen in de frisse winter-

lucht met na afloop een kop

snert! Voor de wandeling

kan je ter plekke kiezen uit

verschillende gebieden van

het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland. Onder leiding

van een boswachter gaan de

groepen op pad. Voor elk wat

wils dus! Naast de sporen

van allerlei dieren zijn er mis-

schien wel reeën

of damherten te

zien. Tijdens de

wandeling kan je

natuurlijk al jouw

vragen stellen aan

de boswachters.

De excursie start

vrijdag 29 decem-

ber om 14.00 uur

bij Duincentrum

De Zandwaaier,

aan de Zeeweg te

Overveen.Na de ex-

cursie kom je terug

in De Zandwaaier

en staat er in het

D u i n caf é een

heerlijke kop snert met rog-

gebrood klaar. Het geheel

duurt ongeveer 2 uuren kost

€7,50 per persoon, €6,50
voor kinderen/65-1-. Verplicht

aanmelden bij het Nationaal

Park Zuid-Ken nemerland Tel.

023-5411129 (niet op ma.).

De auto kan men betaald

parkeren bij ingang Koevla

k

Zeeweg.

Oliebollentocht

Ben je geen liefhebber van

snert dan is er nog een an-

dere mogelijkheid. Een gezel-

lige familiewandeling door

de duinen, onder leidingvan

gidsen die het gebied op

hun duimpje kennen. Na alle

feestdagen is een gezonde

duinwandeling in het nieu-

wejaar precies watje nodig

hebt. Frisse neuzen halen en

rode wangen oplopen in de

winterse duinwereld. Beleef

het mee! Na afloop duiken

we met elkaar het Duincafé

in voor een warme kop cho-

colademelk met een oliebol

erbij. Deze excursie start dins-

dag 2januari om 14.00 uur bij

Duincentrum De Zandwaaier,

aan de Zeeweg te Overveen.

Na de excursie komen we te-

rug in De Zandwaaier en is het

genieten in het Duincafé van

een oliebol met beker choco-

lademelk. Het geheel duurt

ongeveer 2 uur en kost €5,50

per persoon, €4,50 voor kinde-

ren/65-1-. Verplicht aanmelden

zie bovenstaand bericht.

Volle Agatha kerk

DeAgatha kerk was afgelopen

zondagavond tot de laatste

stoel bezet tijdens de speciale

kindermis. Het waren kinderen

die centraal stonden in de door

pastor Dick Duijves geleidde

dienst. Niet alleen werden de

kerstliedjes en andere gezan-

gen verzorgd door een kinder-

koor, ook rondom het altaar en

dwars door de kerk speelden

kleine kinderen alsof er niets

aan de hand was. Een heerlijke

ongedwongen sfeer werd hier-

door gecreëerd. Was het niet

Jezus die zei "laat de kinderen

tot mij komen?" Het werd op

kerstavond in de Agatha kerk

in de praktijk gebracht.

Stamboomgegevens
Ben je altijd nieuwsgierig ge-

weest waar je roots liggen?

Leden van de Nederlandse

Genealogische vereniging

afd. Kennemerland hebben

15.000 akten ingevoerd op de

computer met de begraaf,

huwel ij k-en doopboeken van

de Hervormde- en Katholieke

kerk en van de burgerlijke

stand van Zandvoort vanaf

1812 tot 1950. Met deze gege-

vens zijn er familieconstruc-

tie's gemaakt zodat er nu een

bestand beschikbaar is van

meer dan 23.000 personen.

Het bestand is op een Cd-

rom beschikbaar en is voor

€7,50 momenteel alleen

te koop bij dhr.L. J. de Jong

Kostverlorenstraat 109 A te

Zandvoort.

Strand afkaveling

Het strand richting

naaktstrand is da-

nig uitgekleed. De

afkaveling op dat

gedeelte toont

aardige overeen-

komst met de

situatie zoals bij

het strand van

Bloemendaal.
Daarentegen is er

momenteel veel

zand te vinden

bij reddingspost

Ernst Brokmeier.

'De zee geeft en

neemt' is ook hier

weer van toepas-

sing. Hopelijk herstelt de

natuurlijke zandtoevoer

zich in 2007. Anders wordt

het straks dringen geblazen

voor een plekje.

Bereikbaar

SOSTelefonische Hulpdienst

Haarlem is ook tijdens de

jaarwisseling 24 uur per dag

telefonisch bereikbaar voor

mensen die juist dan willen

praten over hun zorgen, een-

zaamheid, ofverdriet. Bellers

hoeven geen naam te noe-

men als ze hun hart even

willen luchten en kunnen

rekenen op geheimhouding.

Het telefoonnummer van

SOSTelefonische Hulpdienst

Haarlem is 023 - 5471471

en kan 7 dagen per week,

24uur per dag worden gebeld.

De hulpdienst is ook bereik-

baar via het landelijke num-

mer 0900- 0767 (5 cent per

minuut).
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Wenst iedereen een
Geurig en kleurig 2007

Haltestraat 1 Zandvoort 023-5716123
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MAAK NU KENNIS MET
DE REIZENDE REISADVISEUR VAN

vanaf nu kunt u een afspraak maken met onze reis-

adviseur Daniella Quaytaal, zij komt bij u thuis of op

een andere locatie, op het moment dat het u schikt,

zodat u in alle rust de juiste keuze kunt maken voor

een heerlijke vakantie!

bel 06 - 43440929
StarTravel Reisburo • Velserhof 109 • IJmuiden
0255 - 547999 • ijmuiden@startravel.nl

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:

Genomineerden Uitgelicht

Elke week worden twee genomineerden uitgelicht om ze aan u voor te stellen. Wie zijn zij? Wat

betekenen zij voor Zandvoort? Deze week uit de categorie 'Vernieuwende Ondernemers' Peter

Michalides, directeur van Holland Casino Zandvoort en cineast Pim van Collem, die een zeer

succesvolle filmdocumentaire heeft uitgebracht.
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Peter Michalides

Er is iets bijzonders aan zijn no-

minatievoor Zandvoorter van

hetJaar. Hijwoont namelijkof-

ficieel niet in Zandvoort maar

in het zuiden van het land, met

zijn vrouw en twee dochters.

Hij heeft wel een appartement

hier, want elke dag heen en

weer naar Maastricht is niet

tedoen natuurlijk. Michalides

is wel bekend met Zandvoort,

hij heeft hier namelijkvan zijn

zesde tot zijn achtentwintig-

ste gewoond en hij is met een

echte Zandvoortse getrouwd.

In 2005 kwam hij terug, als

directeur van Holland Casino,

nadat hij tien jaar directeur

was geweest van de vestiging

in Valkenburg.

Ondanks dat hij pas sinds 2005

weer bijna fulltime aanwezig is

in Zandvoort, heeft hij al veel

voor het dorp gedaan. Naast

het op elkaar afstemmen van

Pim van Collem

Peter Michalides

alle activiteiten in hetcasinoen

het oplossen van de problemen

tussen Holland Casino en de

gemeente, is hij ook nog voor-

zittervan Stichting Zandvoort

Promotion. "Het is onze taak

om Zandvoort positief op de

kaart brengen. Het casino-

fonds bedraagt €116.000 en

L
Pim van Collem

Na jaren in Amsterdam te

hebben gewoond, is Pim van

Collem sinds 7 jaar terug in

'ons dorp'. Net als zijn vader,

journalist en televisiemaker

Simon van Collem, belandt

Pim in de film- en televisie-

wereld. De afgelopen jaren

heeft Van Collem zich gestort

op een nieuw, groots project,

namelijk de filmdocumen-

taire 'Buddha's Lost C h i ld ren'.

Mede door dit project is de ci-

neast genomineerd in de ca-

tegorie'kunst

en cultuur'. In

Thailand treft

Van Collem3ee n mon-
nik die hem
zodanig in-

spireert, dat

hij het plan

ontwikkelt er

een filmdo-

cu menta i re

over te ma-

ken. Hij weet

tien man bij el-

kaar te vinden en gezamen-

lijk gaan ze aan de slag. Het

resultaat is een hartverwar-

mende filmdocumentaire

die het verhaal vertelt van

een "unieke boeddhistische

monnik die weeskinderen op-

vangt in zijn klooster en deze

een nieuw leven geeft", aldus

Van Collem. Het project bleek

een groot succes te worden.

De film, geproduceerd door

Van Collem, is niet alleen de

langstlopende film van het

daarmee kunnen

we verschillende

evenementen
en activiteiten

financieel steu-

nen. Bijvoorbeeld

de jaarmarkten,

Zandvoort (A) live,

de Wielerronde,

Classic Concerts,

enzovoorts", ver-

telt Michalides.

Ook als het casino

in de toekomst
naar Haarlem
gaat, belooft hij

dat de stichting

Zandvoort zal blij-

ven promoten.

Michalides zou zelf graag

de nieuwe generatie eve-

nementenbouwers zien als

Zandvoorter(s) van het Jaar.

Met name Arlan Berg en Ferry

Verbrugge: "Zij zorgen voor

een ouderwetse saamhorig-

heid onder de inwoners."

moment, maar heeft ook di-

verse prijzen opgeleverd waar-

onder de Kristallen Film op

het Nederlands Filmfestival.

Het project omvat echter

meer dan de filmdocumen-

taire alleen. Om de monnik

te steunen organiseert Van

Collem benefieten waarvan

de opbrengst in zijn geheel

naar het goede doel, name-
lijk de monnik en zijn kloos-

ter gaat. Zo was er onlangs

een actie in samenwerking

met de Rotaryclub Zandvoort

en heeft kunstenares Hilly

Jansen een aantal van haar

werken beschikbaar gesteld

voor een veiling.

Zelf vindt Van Collem dat de

eigenaar van het Juttersmu-

ZEE-eum de titel 'Zandvoorter

van hetJaar' verdient. Hij vindt

het museum "een prachtig

initiatief, geweldig voor de

kinderen en een bijzondere

oud-Zandvoortse traditie.

Weekend
weerbericht

t>v<i

Zandvoort
en omgeving

Zachter en wisselvalliger

Zelden beleefden we zo'n

kalme en ook buiten-

gewoon saaie Kerst op

weergebied. Een prach-

tige en goeddeels witte

Kerst was het in een ge-

bied waar je het nooit

zou verwachten, name-
lijk in het zuidwesten van

Frankrijk in de omgeving

van Bordeaux.

Dit gebied zat voortdu-

rend bezuiden het mach-

tige hogedrukgebied dat

ook ons land dagenlang in

de greep hield. Maar juist

daar zorgde de luchtdruk-

reus vooreen wat koudere

oostelijke stroming en de

mist, die in het bekende

wijngebied etmaal na et-

maal aanwezig was, zette

zich af op bomen en voor-

werpen (rijp) zodat het er

daar ongewoon winters

uitzag bij een tempera-

tuur steeds op een niveau

van twee of drie graden

beneden het vriespunt.

Ook bij ons werd het tij-

delijk wat kouder dins-

dag en woensdag, maar
vandaag beginnen we
weer aan een flinke tem-

peratuuropmars, waarbij

de wisselvalligheid ook

geleidelijk toeneemt.
Het kan met name later

vandaag waarschijnlijk

al wat regenen bij een

toenemende wind uit de

zuidwesthoek. Devrijdag

oogt overwegend droog.

Komende dagen, het

weekeinde en dus de

jaarwisseling incl uis, zijn

we weer helemaal terug

bij af. De inzettende

zuidwestpassaat voert

de vertrouwde zachte,

maritieme oceaanlucht

mee, waarin het gemak-

kelijk weer een graad of

10 tot 12 kan worden.

Ook de nachten gaan
mild verlopen met een

graad of zeven. En be-

hoorlijke regenkansen

op zowel zaterdag als

zondag. Waarschijnlijk

is het met een beetje ge-

luk net droog gedurende

de jaarwisseling, maar
waait het behoorlijkvoor

het vuurwerk.

De eerste week van 2007

zal in hetzelfde stramien

verlopen en de westcir-

culatie is weer heer en

meester, dus het parool

blijft dan ook 'zacht en

wisselvallig'. De mensen
die van winter houden

moeten hun engelenge-

duld nog even een week
oftwee (minstens) op de

proef stellen, want voor

die tijd zijn er geen ope-

ningen die tot een onver-

valste winterse setting

kunnen leiden. Zelfs de

eerste sneeuwvlok (vo-

rig jaar al in november)

moet nog gaan vallen...

Mare Putto

— *
Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8 7 11 11-12

Min 2 3 5 8-9

Neerslag 40% 25% 85% 90%

Wind zw. 4-5 zw 4-5 zw 4 west 4
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Wij wensen u een zeen

jmemge jaanwissehng en

al her goeds voon 2007
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Wewsf u een

smakelijk en gelukkig 2007!

Vanaf 4 januari 2007 heten wij

u weer van harte welkom.
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Wij willen graag dat heel Zandvoort

en Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede,

betrouwbare bezorgers onmisbaar!

A

Bent u de
krantenbezorger
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden

of meld u aan bij

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar

info@verspreidnet.nl

öZandvoortse
Courant

2

6

loopt op
het eind. Slechts

één wens voor 2007:
vooral gezelligheid. Bij

een goed glas bier of bij

warme chocolademelk.
Dit wensen wij onszelf.

En wat wensen wij

jou in 2007? Het
dubbele!

C café

detmmetvael'

Wenst iedereen een

stralend en dorstig 2007

Kees en Annemiek

ft \ rf*L^

Café Oomstee

Wij wensen u
een

gezond en
dorstig 2007

Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

^^^^ taf* «HTiJlea

Heinekeris

TAKE FIVE AAN ZEE & RAPIDO '82

PRESENTEREN

NIEUWJAARSDUIK

2007

1 Januari
Nieuwjaars borrel

vanaf 16.00 uur

Zaterdag
6 Januari
Adam Spoor

Kwartet
aanvang: 17.00 uur

Nieuw in 2007:

Gastkoken

in

Het Wapen!

^ Qf*pm nor &aatf^

Wij wensen iedereen

een gezond en
gezellig nieuwjaar!

Gasthuisplein 10 - 2042 J Zandvoort
Tel.: 023-5714638 Fax.: 023-5731454

MET EEN OPTREDEN VAN

DRIES ROELVINK
AANVANG: 13.30 UUR

LOCATIE: TAKE FIVE AAN ZEE
TER HOOGTE VAN DE WATERTOREN TE ZANDVOORT

Smit & Dorlas

Take Five DIJKSMAN
M*u*u%T hiy ia*hi i ü um \. ji% jjt HiMln^ fcvirl»w^ /J. L'.

1
S- j-i S IJJOl* TOYQTA

1WWW.TFAZ.NL
www.RAPID0a2.NL

Burgemeester geeft startschot

Vrijdag 22 december jongsleden heeft burgemeester Hester

Maij het startschot gegeven van de eerste 5K Christmas Run

van het Wim Certenbach College. Daarmee gaf zij tevens het

startschot voor het jubileumjaar van de Zandvoortse middel-

bare school. Op 22 december 1956 namelijk werd de school in

gebruikgenomen.

De 5K Christmas Run was dit

jaar exclusief voorbehouden

aan de leerlingen van de school.

Hoewel velen het evenement

niet zo serieus namen, was er

toch een behoorlijk aantal dat

de afstand van 5 kilometer bin-

nen een redelijketijd aflegde. Bij

de jongens was Cisco Cramer in

ruim 20 minuten verreweg de

snelste. Het snelste meisje was

Romy Drommel. Zij arriveerde

ruim 8 minuten na Cramer. Na

afloop stond er warme cho-

colademelk klaar en werden

er kerstkransjes rondgedeeld.

Het ligt in de bedoeling om
er een traditie van te maken

en dan uit te breiden met alle

groepen 8 van de Zandvoortse

basisscholen. Dit zal in het di-

recteurenoverleg voorgesteld

worden.

Het Wim Gertenbach College

heeft een commissie gevormd

om hetjubileumjaarte begelei-

den.Tevens willen zij een boek-

je met de geschiedenis van de

school samenstellen. Omdat
er niet veel bekend is uit met

name de beginperiode, vraagt

schooldirecteur Gerard Hokke

om reacties van lezers van deze

krant. Ook zijn bijvoorbeeld fo-

to's van harte welkom. U kunt

reageren via informatie@wim-

gertenbachcollege.nl

I Cantatori Allegri zorgden voor
een mooie kerstsfeer

Het kamerkoor I Cantatori Allegri, onder leiding van dirigent

Jan-Peter Versteege (genomineerd voor Zandvoorter van het

Jaar), heeft zaterdagmiddag voor een stemmige sfeer in het

centrum gezorgd. In Dickensiaanse kledij zong het negenkop-

pige koor Engelse, Franse en Italiaanse kerstliedjes. Met name

het winkelende publiek kon de stemmige Christmas Carols

zeer waarderen.

'0 Christmas tree, how lovely

areyour branches'. Het schalde

afgelopen zaterdag meerstem-

mig over het Raadhuisplein. De

negen zangers van kamerkoor I

Cantatori Allegri, die hun kun-

sten vertoonden onderde reus-

achtige kerstboom, hadden er

duidelijk zin in. Met hun optre-

den pogen ze tevens nieuwe

leden voor het koor te krijgen.

Tenoren en bassen zijn meer

dan welkom. Het publiek rea-

geerde enthousiast en gaf gul.

Mede vanwege een substanti-

eel bedrag van Holland Casino

en de Ondernemersvereniging

Zandvoort was de opbrengst

van de kerstactie.die ookdit jaar

naar de 'stille armen' van Zuid

Kennemerland gaat, bijna de

helft meer dan vorig jaar.

Versteege was dan ook duidelijk

in zijn nopjes toen hij het bedrag

dat in zijn 'pot' gedaan was be-

kend maakte. €700 Kan worden

overgemaakt op de rekening van

StichtingComité Bijzondere Hulp

Zuid Kennemerland. Het bestuur

ervan geeft na tips van pastores

en maatschappelijkwerkerseen

financieel steuntje inde rugaan

mensen die door persoonlijke

omstandigheden tussen wal en

schip dreigen te vallen.

V^ Honderd jaar geleden was

'Meester Kees' 40-jaaT onderwijzer

In de Zandvoortse Courant van 31 december 1906 wordt in het

openingsartikel aandacht besteed aan het 40-jarig onderwijs-

jubileum van de heer C.v.d. Werff Czn. In het dorp van destijds

werd hij 'Meester Kees' genoemd.

der Werff een aanstelling als

onderwijzer en plaatsvervan-

gend hoofd. Per 1 maart 1890

werd de jubilaris benoemd tot

hoofdonderwijzer van School

A. Het salaris van de jonge on-

derwijzerwas in de loop van de

jaren gestegen van 40 tot 500

gulden perjaar.

'Meester Kees'onderwees niet

alleen de Zandvoortse jeugd,

maar ook was hij ruim twin-

tig jaar onderwijzer van de

kinderen die tijdens de zomer-
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C. van de Werff

De onderwijsman, die in de

Zandvoortse historie een

begrip is, begon op 12-jarige

leeftijd zijn opleiding als kwe-

keling op de dorpsschool inde

Poststraat onder leiding van

het toenmalige hoofd de heer

J. E. Voet. Op 10 december 1866

werd Van derWerff met ingang

van 1 januari 1867 benoemd tot

hulponderwijzer.Toen de nieu-

we school aan de Hogeweg in

1885 werd geopend, kreeg Van

maanden verpleegd werden in

het Badhuis voor minvermo-

genden. Om zijn activiteiten

werd hij door de toenmalige

schoolautoriteiten zeer ge-

waardeerd en ook bij de plaat-

selijke bevolking was 'Meester

Kees' zeer populair. Dat bleek

ook al bij zijn 25-jarig jubileum

als onderwijzer.

Hetjubileumfeestwerd gehou-

den op 3 januari 1907 in Hotel

Driehuizen waarveleoud-leer-

lingen en ander dorpsgenoten

tussen 12.00 uur en 14.00 uur

'Meester Kees' geluk kwamen
wensen.

De gemeente Zandvoort eerde

deze locale onderwijspionier

na de oorlog door de laatste

zijstraat van de Dr. CA.

Gerkestraat de naam Corn.

van der Werffstraat te geven.

WE«FFSTIUi«

100 Jaar geleden, in

1906, was de Zand-

voortsche Courant

het 'Officieel Orgaan

der Gemeente en

Bad-Courant'. In dat

jaar kwamen 48 edi-

ties uit, waarvan dit

de laatste van het

jaar was. Destijds

verscheen de krant

in het toeristensei-

zoen tweemaal per

week. De krant was

overigens niet gra-

tis; een jaarabonne-

ment kostte maar-

liefst fl. 8,00

MOYOÜflïSCHf COUflANT.

officieel Orgaan der Cemeeiie en Bid-Cdurart



pluspunt

Locatie Noord
Flemingstraat I 80

204 1 VP Zandvoort

Tel: 023 571 71 13

Welzijnsorga" ri

VoorZan"
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Locatie Centrum
Willemstraat 20

2042VB Zandvoort

Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

info@pluspuntzandvoort.nl

In het nieuwe jaar zin om een leuke aantrekkelijke

of leerzame cursus te volgen. Dat kan!

Bij Pluspunt starten weer volop nieuwe activiteiten.

VOORDE KINDEREN
Voor de allerkleinste is er de cursus Peuters in beweging,

een gezellige cursus van acht lessen voor u en uw peu-

ter waarin muziek en bewegen centraal staat. Voor de

grotere kinderen worden cursussen georganiseerd zo-

als kinderen tekenen en schilderen, Je kunt alles maken

met de timmerclub (voor jongens en meisjes) en de

theaterclub.Wil je nog meedoen, meld je dan snel aan,

want vol = vol, telefoon 023 -57171 13.

NIEUWE CURSUSSEN
Een nieuw jaar met een nieuw aanbod aan cursussen,

te denken valt aan buikdansen, theatersport, authentiek

spreken, schrijfcursus voor beginners, workshop aroma-

therapie, workshop medische aromatherapie, scrappen,

Afrikaanse patronen schilderen op een mok, lezingen

over Kundalini Yoga en een computercursus Excel. Bent

u geïnteresseerd om een cursus te volgen, neem dan

contact met ons op, tel. 023 - 571 71 13 en wij kunnen u

er alles over vertellen.

CURSUSSEN WAAR NOG PLEK IS

Voor een aantal cursussen die al eerder dit jaar van start

gegaan zijn is er nog een extra mogelijkheid om aan te

melden. Bijvoorbeeld voor de cursussen zelf kleding

maken, schetsen en tekenen, bridge, yoga, houding en

conditie, Engels voor licht gevorderden, bridge voor licht

gevorderden, computer cursussen (interneten email, di-

gitale fotobewerking, word I en II). U kunt ons altijd bel-

len en vragen naar de mogelijkheden, tel 023 - 57171 13

AFSLANKCLUB
Voor iedereen die gemotiveerd is om extra kilo's kwijt

te raken. Onder deskundige begeleiding komt een aantal

thema's aan de orde die van belang zijn bij het afvallen,

zoals, energie en uit welke voedingsmiddelen haal je die,

voedingsmiddelen, richtlijnen en spelregels van voeding,

aanleren van gewenst eetgedrag, bewegen, variatie. Te-

vens is tijdens de bijeenkomsten tijd ingeruimd voor on-

derwerpen waar de deelnemer tegen aan loopt of graag

zou willen bespreken. Er wordt gewerkt met een per-

soonlijk afvalplan dat wekelijks geëvalueerd wordt. Uw
mede cursusgenoten en de cursusbegeleidster zijn de

stimulerende factor tijdens deze cursus. De cursus start

op maandag 29 januari om 10.00 tot I 1.30. De kosten

voor deze cursus bedragen € 52,-

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen

computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de com-

puter? Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat

180), biedt iedere donderdag- en vrijdagochtend van

9.30 tot I 1 .30 uur de mogelijkheid om gebruik te maken

van de aanwezige computers. Op deze uren is ook een

begeleidster aanwezig die u verder kan helpen met uw
vragen of wanneer u vastgelopen bent op de computer.

De computer inloopmogelijkheid is voor iedereen, dus

ook als u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag

zien wij uw komst tegemoet.

Perfume
In het middeleeuwse

Parijswordtini738Jean-

BaptisteGrenouille (Ben

Wishaw) te vondeling

gelegd. Eenzaam en al-

leen groeit hij op en bo-

vendien wordt hij over-

al genegeerd omdat

hij geen lichaamsgeur

heeft. Dit zorgt ervoor

dat hij een superieur

reukorgaan ontwikkeld

en in de leergaat bij de

beroemde parfumeur

Baldini (Dustin Hoffman).

Met succes, want Jean

Baptiste maakt al snel

de meest fantastische en

exclusieve parfums ter

wereld. Totdat de obsessie

zijn eigen lichaamsgeur

te ontwikkelen hem er-

toe drijft op zoek te gaan

naar de meest ultieme

ingrediënt; het onweer-

staanbare aroma van de

jonge vrouwelijkheid. Zijn

zoektocht mondt uit in

twaalf vermoorde jonge

vrouwen.

t.

Pedicure

$? Wel
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat

cliabetische -en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,

2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

^P. van Sneeft

Wij zijn van 27 December 2006

t/m 21 Januari 2007 gesloten.

Wij wensen u een

voorspoedig 2007

va n Stol bergweg 1 Tel. 5 7 1 70 93

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inprpök-

bcvcïligingcn met
eigen montagedienst
bij U aan Huis

y^ Teh 023 - 571 24 lö

Montage volgens PalrTic K*Hjnn(n-k Vc-ilhg Wanen

MtHTlHTI - IHilrtl*! • UtTkMtMI FM*mfl*0É IlHKJfiX-T

Filmprogramma
23/

1

2 t/m 03 jan uari

Dagelijks 13.50
Dageljks rn.u.v.

Zondag 15.45

HAPPY
Nederlandse versie

Dagelijks m.u.v.
Zondag 1 9.00

eragon

©
Jeremy Irans

John Malfcovich

Dag^lyk; m.g.v.

Zondag 21.15

PERFUME
Lhe Slury wlïa Mutfüeref

Duïlin Hoflrncjn

I
rc\ Atern Rict.rT.un

ÏRFUME
bcslsdkr vun
Pa! riek Sii-nk in-cl

Woensdag
19.30

SCOOP
regie: woooY Allen

mei: Hugh Jockmon
|üjj ScarleH Jchqnsscwi

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM. Zandvoort
Tel: 023-5718636

www.circuszandvoort.nl
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mw Zandvoort over 100 jaar in 100 woorden

Ergens tussen hemelgewelf

en oceaanbodem zweeft het

herrezen Zandvoort. De his-

torische badplaats is sinds

de Welness-hype uitgegroeid

tot een wereldhappening.

Een kuuroord met globale

allure.

Reusachtige glad ge po I ijste

stalen liggers dragen het stad-

je. Zandvoort drijft op de holle

balken: de zee klotst tegen de

bontgeschilderde woonhuis-

jes aan. Naar het midden van

de kunstmatige landtong toe

steken betonnen bouwwer-

ken aftegen de strakblauwe

hemel. Midden in Zandvoort,

tegenover het oude kerkje, is

een kunstmatig binnenmeer-

tje gecreërd. De oevers zijn be-

kleed met plastic grasmatten

met hier en daar een geelbruin

vlek: het vroegere strand.

Ton Timmermans De plattegrond van Zandvoort over 100 jaar

fig 100-Jarige in zorgcentrum A.G. Bodaan
Op de feestdag van Leidens

Ontzet, 3 oktober jongsleden,

werd mevrouw Kellenbach

ioo jaar! De van oorsprong

Haagse heeft, voordat ze

naar Bentveld verhuisde, 40
jaar in Heemstede gewoond.

Toen zij op 97-iarige leeftijd,

nog altijd in haar tuin wer-

kend, zich realiseerde dat

het nu tijd werd om maat-

regelen te treffen, is zij naar

het Bentveldse zorgcentrum

gekomen.

Het geheim om 100 jaar te

worden ligt volgens mevrouw
Kellenbach in het nuttigen

van een goed glas rode wijn

per dag en wel om 17.00 uur.

Samen met een aantal vrien-

dinnen doet zij dat al jaren en

ze vaart er wel bij. Kwiek kijkt

ze de wereld in en heeft nog

veel contact met haar neven

en nichten, die samen met de

bewoners haanooste verjaar-

dag uitbundig hebben gevierd.

Mevrouw Kellenbach heeft

één grote wens: ze wil graag

105 worden. Als ze zo doorgaat

kan dat zo maar eens gaan ge-

beuren!

mw 100ste Bunker in kaart

Bunkers, daar zijn er genoeg van in Zandvoort. Maar wie zijn er

zo gek om deze opnieuw op te graven en in kaart te brengen?

De Zandvoortse bunkerploeg doet wekelijks niets anders. Zo

zijn al vele bunkers opnieuw gevonden en gearchiveerd. Vol-

gens het Bureau Registratie Verdedigingswerken (BRV), wat

tegenwoordig Militair Archief heet, is een verplegingsbunker

in stelling zuidstra nd: bunker nummer 100!

Terug naar vroeger. De ge-

registreerde 'nummer 100

bunker' is een verplegings-

bunker. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden dit

soort bun kers door de Duitsers

gebruikt als opslag- en voor-

raadruimte. Andere bunkers

werden zo voorzien van eten,

drinken, munitie en EHBO-be-

nodigdheden.

Bunker 100

Bunkers opgraven en in

kaart brengen is een seri-

euze zaak. Inmiddels heeft

de Zandvoortse bunkerploeg

Niet niks

Omdat de bunkers op verboden

terrein voor onbevoegden zijn,

moet de Zandvoortse bunker-

ploeg zeer op zijn hoede zijn.

Met camouflagepakken aan

moet de ploeg ervoor zorgen

dat ze niet gepakt worden door

Duinwachters of politie. Een van

de leden, Ronald Mije, zegt nog

nooit gepakt te zijn. Deze week

gaat hij samen met zijn bun-

kerploeggenoten weer op pad.

Voor Mije dit keer een speciale

gebeurtenis, want hij zal zijn

100ste bunker gaan opgraven.

"Ik ben erg enthousiast, want

Bunker nummer 100

al ruim 250 bunkers opge-

graven en opnieuw in kaart

gebracht. Met behulp van

Duitse Stafkaarten, de BRV,

en een GPS systeem komen
de bunkers weer tot leven.

Bunker 100 ligt maar liefst

twee meter onder de grond

in het verboden grondgebied

'De Zeereep'. Met zijn drie

meter hoogte en zeven meter

lengte is de bunkervrij ruim.

Volgens de BRV is bunker

100 na de oorlog gelijk dicht

gemetseld. Pas in augustus

dit jaar is de 61-jarige bunker

opnieuw geopend. "Ont-

maagd noemen we dat",

lacht Ronald Mije, een van de

Zandvoortse Bunkerploeg-

genoten. Volgens Mije is de

ploeg zeer discreet:"We laten

de plek net zo achter als dat

we hem aantroffen. Geen
kuilen, kapotte struiken of

wat dan ook. Je moet de na-

tuurwei in ere houden."

het is niet niks om zo'n groot

aantal bunkers al in kaart ge-

bracht te hebben.We gaan niet

zomaar graven en dan maar

zien waarwe terechtkomen. Het

is echt de geschiedenis heront-

dekken. We maken verslagen,

foto's en opnames zodat alles

echt geregistreerd kan worden

door het Militair Archief." Mije

zit ruim eenjaar bij de ploeg,die

rond 2003 is ontstaan. Hij heeft

een druk leven, want ondanks

dat hij 's nachts graaft gaat het

werk overdag gewoon door.

"Het is zwaar ja, maar zeker de

moeite waard",aldus Mije.

Meer weten?
Bent u benieuwd geworden

naarde Zandvoortse bunkers?

Check dan de nieuwe web-

site: www.zandvoortsebun-

kerploeg.nl, want zomaar het

duin inlopen heeft geen zin.

Lenna van den Haak
Mevrouw Kellenbach is 100jaar oud

£>



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week -p—•

Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

.1-hi*KiT .--fi-r.l.*llrt- - ! -*.ii- RM?,
Donderdag 28 Dec. t/m woensdag 3 Januari

Malse Gelderse Varkenshaas

1 kilo €14,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

€ 25 KORTING
bfj taefctng vwi uw vshwiHtfr

CtüU, Krüthl £1 02i-i71256D
ZBrMtvr>art^zanv>Br1.nl

^toerkoop.nl ss

iLTROMP
f.UCnC K«OChT 1-1 r*H*W»tT

Nieuwjaars Kaas Kado
Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiten

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Winteropruiming
tot 50% korting!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 - 5714441

iMiiniMrrrrm
'Voor pashouders een feestelijk

welkomstdrankje
bij een diner gratis'

LanreQ *4ardif

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

r^Bfwrïj
Op vertoon van uw ZandvoortPas

2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

bloemen aan zee
Met ZandvoortPas 5% kortingop alle artikelen, ook

op Fleurop bestellingen. ^^~

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel. 023 572 00 42

www.bloemenaanzee.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wenst iedereen de beste

wensen voor het nieuwejaar

Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Koene Clean.nq Service KC.S

10% korting op schoonmaakartikelen
oor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl

v.

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas

wijn, bier of frisdrank

MlMO
Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Bestel nu de ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s)

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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 vanaf 1 december 2006

t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas

wordt, tesamen met een welkomstkado,

zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-

vertentie) plaatsen.

3-featfïer
Wenst iedereen een
gezond en gelukkig

2007
Kerkstraat 38a 0235732650

sack3 fa«!up^*"

DECEMBER SPECIAL

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

10% korting
voor ZandvoortPashouders

op grote collectie DaiTIGS
en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

FOTO MENHO GORTER

Gratis
Een wegwerpcamera !«**»

voor
z.v-Pashouders

die een
wegwerpcamera
laten ontwikkelen
en afdrukken.

Üto4# KrocM 34 iAnOvdort TM Üïi irüöWO
manka W»i MtoNfcj wri >.K uur

vuww.fotnm tnn ogorttr^rll

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner
gratis Grieks dessert

Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

ZARAS

[Kr. ,zrs;mf,m;iz:i£:

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer

Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel. :
023-571 25 54

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting

op kopen en zetten van piercings.

• * • • •
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:

website: www.northseaprofessional.nl

i. twncr* B: Kealth ce*i«r

io% korting

op Pilates
Bel of mail Cathy:

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

AvWenst u een
vleesrijk

TOPSUSER

VFEEBUHG&Zn

2007
4

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Met uw
ZandvoortPas

bentu
voordeliger uit!

OPSCHEPPEN!!

DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP

50% KORTING

Op vertoon

van de

ZandvoortPas

Slinger Optiek

Wenst u

een helder

en
goed zicht

in 2007

contactlenzen,

oogmetingen
met de

modernste
apparatuur.

Grote Krocht 20a
Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

Lijst van
deelnemende
bedrijven
(in alfabetische volgorde)

widuii

Op vertoon van ZandvoortPas

10% kortingop Feestcollectie

Kerkstraat 3a

I il. i
fat 46oe&

Met ZandvoortPas 10% korting

op de gehele collectie,

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10

HOMG KOMG
Wenst alle Zandvoorters

een gelukkig Nieuwjaar!

TOOrïïMS
STEAK HOUSE

EEN LEKKER 2007!
TEVENS THUISBEZORGING

SPARE RIBS€ 15,-

HALTESTRA AT 18, 2042 LM ZANDVOORT
TEL.:023-57 32111

TCaids & Tittows
Voor Zandvoortpasfwuders

5% kgrting opgordijnen.

************
Dr. J.g.sWezgerstraat 32 lek 5715084

zou/w.petrasptaidspitfoivs.nt

T^annenltoekenhuis

<4j

Gratis

cadeautje

bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort

pashouders

eerover yeU (02^ ?7? 87 40

Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein

Café Bluijs - Buureweg

Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein

Dubrovnik restaurant - Zeestraat

De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat

Hongkong Chinees restaurant- Haltestraat

De Lachende Zeerover - Badhuisplein

Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat

Mimo Pizzeria - Haltestraat

Mollie & Co Restaurant - Ver/. Haltestraat

NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat

De Nieuwe Puur - Zeestraat

De Oude Halt Snackbar - Vondellaan

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Taste of Texas - Haltestraat

Trattoria Vacirca catering - 06 144487 20

Willams Pub - Haltestraat

Wokpalace - Zandvoortselaan

Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Confet'ti mode - Haltestraat

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat

Lederpaleis - Kerkplein

NG New Man Casual Mode - Haltestraat

Sack Time - Kerkstraat

Heather Lingerie - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Slinger Optiek - Grote Krocht

Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna - Grote Krocht

De Zeespiegel - Badhuisplein

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Mecca Snoepgoed - Haltestraat

Shanna's Shoe Repair -Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat

Boudoir Personal Styling - Zeestraat

Circuit park Zandvoort - 023 5-740740

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Geerling Autoservice - Hogeweg

Holland Casino - Badhuisplein

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat

North Sea Piercing - Oranjestraat

OVM fotografie - 06 41328762

Toerkoop - Grote Krocht

TukTuk Company - 06 48111666

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat

Waves Beach & Health Centre- 023571325$

Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat

Comfort Zonwering - Zeestraat

Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat

Koene Cleaning Service - 06 14324444

Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg

Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht

Plaids en Pillows - 023 571 50 84

Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat

IJzerhandel Zantv oort - Swaluéstraat

Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

]

t



Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!
,

.: j? , ;,

ADMINISTRATIEKANTOOR

K. WlLLEMSE

Wenst u een
fantastisch 2007!

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planetnl

|| bruna
Het hele Bruna team
wenst u een gelukkig

en gezond 2007! m
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

vl i h*i k?lf i-ii-: : 1 1 lI l h 1 - I r «*i i1 1 m.j i

Wij danken iedereen

voor het vertrouwen in

ons en wensen u een

voorspoedig 2007

www.slagerijhorneman.nl

ETOS Zoras Kaashuis Tromp

Bi
JcF & HenL

uijs

Wy wensen \\ een

gezond en

i bloemryK2007

dtMERF.\5W.a.ULÏAAK

Wij wensen u een
beestachtig 2007

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

Autobedrijf Zandvoort
Kamerling!! Onnesstraat 23
/nndvoorl I clcfooi: «23-5714580

Wenst iedereen

de beste wensen
voor het nieuwejaar

Bezoek ook onze hal in Haarlem

Ceweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

P. H. WlLLEMSE
ELEKTROTECHNIEK

1*¥*J 4lM3 ÜM Lk" Li IkL

•T-klVM A-b*HLk'tH^ . pL-. fcfMil

Wenst u een
verlichtend 2007

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Nieuwjaarsborrel 2007
V'iHtr altt jiv/i'llifif mensen *Jit

- ïumvn
met on* liet nieuw? jaar Uren altijd wetr

|)i»pf iv'T n 1 1

1

v iï j'ïk'n, ^tvi'i) wij V(H)f dt
I^Lfdï maal in onsJtl-jariG, beslaan een

Nieuwjaarsborrel op

/ondujï 7 januari

van 16.00 tot 19.09 uur
Met levende mu./ick:

*—|"li* Malntlreani .la». Combo'*
oA.v. dé tjer tiruriiL'ndaHl

Van der Valk
Swar{Notarisse

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Snackbar Het Plein

Accountants kantoor
drs, H.G. Hu ppe (schoten

!8PWenst u een gelukkig 2007

accouiiunisconcrole r jaarrekening * belaitinj adviezen

^dminijlralicwe <Ji«n*tverlening - ma nggement pndvrsïcuninjg

TbortKktKraaï IS * 2042 CM Zandvoort * Td 571939*
Fax 5731 191 'acca4inianTslcarcoor@huppelschoc-en.nl

<Ek

Gemeente Zandvoort
Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2006

Kerstboomverbranding op 10januari

De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op

woensdag 10 januari 2007. De verbranding start om

19.30 uur. Locatie: het strand ter hoogte van gebouw

de Rotonde aan de Strandweg. Kerstbomen kun-

nen woensdag 10 januari ingeleverd worden tussen

13.00 -16.00 uur op het terrein naast het Casino aan

de Strandweg of bij de remise aan de Kamerlingh

Onnesstraat 20. Voor elke boom die u inlevert krijgt

u € 0,25 en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van

€ 5,00 verloot. In de derde week van januari maakt

de gemeente de winnende lotnummers bekend in de

krant e nop de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend

kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen.

Voor nadere informatie: Centrale Balie, tel. 5740 100.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 4januari aanstaande 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.

Verordeningen - intrekken oude en

vaststellen nieuwe

In de vergadering van 3 oktober 2006 heeft de

gemeenteraad van Zandvoort de volgende verorde-

ningen, inclusief toelichting vastgesteld:

- de beheersverordening algemene begraafplaats

Zandvoort 2007.

- de beheersverordening dierenbegraafplaats

Zandvoort 2007.

Op 5 december 2006 zijn door het college van Burge-

meester en Wethouders van Zandvoort de volgende

nadere regelingen, inclusief toelichting vastgesteld:

- Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en

gedenkplaatsen begraafplaats 2007.

- Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

begraafplaats 2007.

- Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging

algemene dierenbegraafplaats Zandvoort 2007.

- Uitvoeringsbesluit Voor de grafbedekkingen op

de algemene dierenbegraafplaats van Zandvoort

2007.

De verordeningen en de uitvoeringsbesluiten treden

in werking op 1 januari 2007.

De stukken liggen tijdens de reguliere openingstijden

(zie elders in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de

Centrale Balie in het Raadhuis en staatop de website.

Een ieder ka nop verzoek tegen betaling van een bedrag

aan leges een afschriftverkrijgen. In deverordeningen

worden voorschriften omschreven omtrent het ge-

bruik van graven, grafbedekkingen en het beheer op de

begraafplaats. De uitvoeringsbesluiten zijn een nadere

uitwerking van de betreffende verordeningen.

Ter inzage legging van het ontwerp Zeestraat,

Kostverlorenstraat en Verlengde Haltestraat

In de vergadering van 19 december 2006 heeft het col-

legevan burgemeester en wethouders van Zandvoort

ingestemd met het ontwerp van de heraanleg Zee-

straat, Kostverlorenstraat en herinrichting Verlengde

Haltestraat. Het maakt duidelijk wat het voorstel is

voor de geplande inrichting van de straten. Dit ont-

werp ligt gedurende 6 weken vanaf deze publicatie

ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en

staat op de website. Het college informeert hiermee

de bewoners en belanghebbende inzake de ontwerp-

tekening.

Goedkeuring bestemmingsplan

Jaarrondpaviljoens

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend,

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij be-

sluit van 8 december 2006 hebben goedgekeurd het

besluit van de gemeenteraad d.d. 5 september 2006

tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Jaarrond-

paviljoens'. Het besluit van Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland met bijbehorende stukken ligt

met ingang van 29 december 2006 gedurende zes

weken ter inzage bij de centrale balie gedurende de

openingstijden in het raadhuis aan de Swalüestraat

2 te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terin-

zagelegging kan tegen het besluit tot goedkeuring

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EAen Haag. Beroep kan worden ingesteld door

belanghebbenden, die tijdig op grond van artikel 27

eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Or-

dening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde Staten

van Noord -Ho Hand hebben ingediend, alsmede door

belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten geen bedenkingen overeenkomstig

artikel 27 eerste oftweede lid van de WRO naar voren

te hebben gebracht. Ingevolge de bepalingen van de

WRO treedt het besluit van Gedeputeerde Staten tot

goedkeuring in werking met ingang van de dag na

die waarop de beroepstermijn afloopt. Degenen, die

bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast het

indienen van het beroepschrift tevens een verzoek

om voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter

van de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit

niet in werking treedt, voordat op dat verzoek is be-

slist. Zowel voor het indienen van een beroepschrift

als voor een voorlopige voorziening is griffierecht

verschuldigd.

Wet maatschappelijke
ondersteuning

1januari - start WMO
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke

ondersteuning in werking (Wmo). De Welzijnswet en

de Wet voorzieningen gehandicapten gaan in deze

nieuwe wet op. Daarnaast wordt de gemeente ver-

antwoordelijk voor het leveren van de huishoudelijke

hulp.

Wet voorzieningen gehandicapten

Voor de mensen die nu gebruik maken van de Wet

voorzieningen gehandicapten verandert er niets. Zij

kunnen onveranderd gebruik blijven maken van de

voorzieningen. Er komt wel een nieuwe mogelijkheid

bij, namelijk het Persoonsgebonden Budget (PGB)

voor bepaaldevoorzieningen.Als u overweegt hiervan

gebruikte maken, informeert u dan naarde mogelijk-

heden bij Loket Zandvoort.

Huishoudelijke hulp

Er zijn twee belangrijke veranderingen voor de huis-

houdelijke hulp. In de eerste plaats moet huishoude-

lijke hulp aangevraagd worden bij Loket Zandvoort

en niet meer bij het Centrum Indicatiestelling Zorg

(CIZ). De gemeente Zandvoort zal de aanvragen voor

huishoudelijke hulp ook beoordelen.

In de tweede plaats gaat de hulp geleverd worden door

6 aanbieders die de gemeente heeft geselecteerd. Bij

het maken van de selectie hebben wij vooral goed

gekeken naar de kwaliteit van het personeel en de

kwaliteitvan de huishoudelijke hulp. Wanneer men

niet voor een van deze 6 aanbieders wil kiezen dan is

er de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget

(PGB). In plaats van zorg in natura ontvangt men dan

een bedrag waarvoor men zelfhulp inkoopt. Een PGB

betekent wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en

meer moet regelen.

Wat er niet veranderd is dat mensen die nu al gebruik

maken van huishoudelijke hulp het recht op hulp

behouden. Het is wel zo dat de gemeente dit recht in

de loop van 2007 opnieuw moet beoordelen. Wij zul-

len dit doen met dezelfde regels als nu het Centrum

Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebruikt.

Verderveranderen de regelsvoorde eigenbijdrage niet.

De hoogte blijft zogoed als gelijk en de eigen bijdrage

wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor

Bijzondere Ziektekosten (CAK).

Wat moet u doen als u nu huishoudelijke hulp krijgt?

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Als u deze

brief schriftelijk oftelefonisch heeft beantwoord, hoeft
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u niets te doen. Mocht u deze brief nog niet hebben

beantwoord, doet u dat dan vandaag nog. Als u deze

brief niet heeft ontvangen, belt u dan direct met Loket

Zandvoort: 023-5740450, elke werkdag beschikbaar,

tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen

naar loket@zandvoort.nl.

Loket Zandvoort

Bij Loket Zandvoort kunt u terecht met al uw vragen

over wonen welzijn en zorg. U kunt rekenen op onaf-

hankelijk en deskundig advies. Loket Zandvoort is óók

de plek om voorzieningen aan te vragen die onder de

nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning vallen:

woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoel-

voorzieningen en huishoudelijke hulp. Loket Zandvoort

is elke werkdag geopend van 9:00 tot 12:30 uur en

bevindt zich in het Gemeenschapshuis, Louis Davids-

st raat 17 te Zandvoort. U kunt ook bellen 023-5740450

of mailen loket@zandvoort.nl.

Conceptnota Wonen in Zandvoort - Woonvisie

Gemeente Zandvoort tot 2015

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 19 december 2006

de conceptnota "Wonen in Zandvoort-Woonvisie Ge-

meente Zandvoort tot 20i5"voorlopig is vastgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal

woonbeleid. In de conceptnota "Wonen in Zandvoort

- Woonvisie Gemeente Zandvoort tot 2015" is het

beleid op het gebied van wonen voor de komende

jaren vastgelegd.

Doel van de woonvisie is te bevorderen dat er binnen

de mogelijkheden een optimaal aanbod van wonin-

gen is, maar ook dat de woningvoorraad voldoende

gedifferentieerd is en dat de woningen zo doelmatig

mogelijk worden verdeeld.

De woonvisie is het instrument om onze partners

te laten zien welke doelen de Gemeente Zandvoort

nastreeft en welke inspanningen daarvoor nodig

zijn. De woonvisie is daarmee een handreiking van

kaders waarmee de Gemeente Zandvoort de markt,

waarbinnen woningbouwvereniging EMM en ont-

wikkelaars, de ruimte hebben om de in de woonvisie

vastgestelde doelen waar te ma ken. Bij het realiseren

van de doelen staat een open verantwoording naar

de burger voorop. De woonvisie geeft richting en pri-

oriteiten aan, waarmee besluiten over programma's,

projecten en de inzet van de gemeente gemotiveerd

kunnen worden.

De conceptnota "Wonen in Zandvoort - Woonvisie

Gemeente Zandvoort tot 2015" ligt vanaf donderdag

28 december 2006 t/m donderdag 8 februari 2007

ter inzage bij de Centrale Balie in het raadhuis. Ook

is de conceptnota "Wonen in Zandvoort" in te zien

op de website van de gemeente, www.zandvoort.nl.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk op deze nota

reageren tot 9 februari a.s.en hun reactie sturen naar

het college van burgemeester en wethouders, post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. Reageren per e-mail kan

ook: info@zandvoort.nl.Nadat de inspraakreacties

zijn verwerkt, wordt de nota aan de gemeenteraad

voorgelegd.

Convenant Woonruimteverdeling 200J en Huis-

vestingsverordening Zuid-Kennemerland 200J

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergaderingvan 31 oktober 2006 het

convenant woonruimteverdeling 2007 is vastgesteld.

Ook maken burgemeester en wethouders bekend

dat de gemeenteraad op 12 december 2006 de Huis-

vestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 heeft

vastgesteld.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de af-

spraken uit 1999 is de mogelijkheid voor maatwerk,

waardoor de doorstroming op de woningmarkt kan

verbeteren. Een andere belangrijke verandering is de

verbeterde regionale afstemming op de woningmarkt.

De gemeente Zandvoort werkt voor de verdeling van

sociale huurwoningen samen met de gemeenten en

betrokken corporaties in de regio Zuid-Kennemerland.

Dit zijn de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en

Haarlem. Na akkoord van de Zandvoortse gemeen-

teraad en van de andere betrokken gemeenten en

corporaties gaan het convenant en de huisvestings-

verordening in op 1 januari 2007.

In de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland

2007 zijn regels opgenomen voor de verdeling van

de sociale huurwoningen en de wijziging van de

samenstelling van de woonruimtevoorraad. Met

het nieuwe convenant veranderen de rollen van de

verschillende partijen. De gemeente krijgt een meer

controlerende rol over de woonruimteverdeling, de

uitvoering ligt bij de corporaties. Minimaal 70% van

de corporatiewoningen in de regio Zuid-Kennemer-

land wordt via de inschrijving door de Won i ngwin kei

(nieuwe naam per 1-1-2007 Woon service) toegewe-

zen. De overige woningen (maximaal 30%) kunnen

de corporaties gebruiken om maatwerk te leveren.

Dit houdt in dat huurders in bepaalde gevallen

voorrang krijgen op de woningmarkt om het zoge-

naamde "scheefwon en" op te lossen. Wanneer een

eenpersoonshuishouden met voorrang naar een

passende woning verhuist, waardoor een eengezins-

woning vrijkomt, bevordert dit de doorstroming. In

het convenant staan de afspraken voor deze "vrije"

toewijzing.

Woningzoekenden kunnen met de al opgebouwde

zoekduur blijven reageren op het aanbod in de wo-

ningkrant. De regel is: wie het langst wacht, komt

het eerst in aanmerking voor een huurwoning. Vanaf

1 januari 2007 betalen nieuwe woningzoekenden

€ 30,- inschrijfkosten. Voor dit bedrag staan zij 5 jaar

ingeschreven. Daarna kunnen zij hun inschrijving

verlengen.Woningzoekenden die al voor 1 januari 2007

ingeschreven stonden, hoeven paste betalen wanneer

zij langer dan 5 jaar wachten en hun inschrijving wil-

len verlengen. De opgebouwde zoekduur blijft daarbij

behouden.

Het Convenant Woonruimteverdeling 2007 en de

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007

liggen van 28 december 2006 tot 25 januari 2007

kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie van het

Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. De verorde-

ning is ook in te zien op de website van de gemeente,

www.zandvoort.nl.

Reglement Regionale Urgentiecommissie 200J

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 19 december 2006

het "Reglement Regionale Urgentiecommissie 2007"

is vastgesteld. In de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland 2007 is in de artikelen 14,15 en 16 gere-

geld dat het college de bevoegdheid heeft om urgen-

tieverklaringen afte geven. Met een urgentieverklaring

kan iemand voorrang krijgen op een huurwoning van

een corporatie in de gehele regio Zuid-Kennemerland.

Per i januari 2007 is het functioneren van de urgen-

tiecommissie vastgelegd in hef'Reglement Regionale

Urgentiecommissie 2007".

Het Reglement Regionale Urgentiecommissie 2007

ligt vanaf donderdag 28 december 2006 t/m don-

derdag 25 januari 2007 ter inzage bij de Centrale

Balie in het raadhuis. Ook is hef'Reglement Regionale

Urgentiecommissie 2007" in te zien op de website van

de gemeente, www.zandvoort.nl.

Beleidsregels Kwaliteit en handhaving kwaliteit in

de kinderopvang

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken

bekend dat in de vergadering van 19 december 2006

is besloten de beleidsregels"Kwaliteit en handhaving

kwaliteit kinderopvang" vast te stellen. De beleids-

regels "Kwaliteit en handhaving kwaliteit kinder-

opvang" gaan in op de verantwoordelijkheid van de

gemeente in het handhavingproces van de kwaliteit

van de kinderopvang. Het geeft aan welke keuzen de

gemeente maakt ten aanzien van prioriteit in naleving

van bepaalde kwaliteitsaspecten, de uitvoeringvan

de handhavingstaak en de samenwerkingsafspraken

tussen de gemeente en de GGD Kennemerland (toe-

zichthouder). De beleidsregels zijn in heel Midden-

en Zuid-Kennemerland gelijk.
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De beleidsregels "Kwaliteit en handhandhaving kwali-

teit kinderopvang" liggen vanaf donderdag 28 decem-

ber 2006 t/m donderdag 25 januari 2007 ter inzage

bij de Centrale Balie in het raadhuis. De beleidsregels

"Kwaliteit en handhaving kwaliteit kinderopvang"

zijn ook in te zien op de website van de gemeente,

www.zandvoort.nl.

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang

en peuterspeelzalen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-

ken bekend dat in de vergadering van 19 december

2006 is besloten de sociaal verpleegkundigen van

de GGD Kennemerland aan te wijzen als toezicht-

houder op de kwaliteit van de kinderopvang en de

peuterspeelzalen in Zandvoort. Per 1 januari 2005

is de Wet kinderopvang in werking getreden. In de

Wet kinderopvang is bepaald dat gemeenten verant-

woordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteitvan

de kinderopvang. De toezichthouders van de GGD

Kennemerland controleren namens de Gemeente

Zandvoort jaarlijks de kinderopvanginstellingen en

de peuterspeelzalen op de kwaliteit. Hierbij wordt

onder andere gekeken naar leidster-kindratio, de

groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huis-

vesting, personeel etc.

De volgende sociaal verpleegkundigen van de GGD

Kennemerland zijn door het college als toezichthouder

aangewezen:

- Mevrouw S.van Est -sociaal verpleegkundige

- Mevrouw C.W. van Zalen-Klein Poelhuis - sociaal

verpleegkundige

- Mevrouw P.M.G. Gérard - sociaal verpleegkundige

- Mevrouw M. Spe rl ing- sociaal verpleegkundige

- Mevrouw N.S. Sieraad-Cuppé - sociaal verpleeg-

kundige

Vergunningen

Bouwvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

- Brederodestraat 120, bouwen woning, ingekomen

18 december 2006, 2006-210RV.

- Haltestraat 32, splitsen woonruimte, ingekomen

19 december 2006, 20o6-2iiSp.

- Thorbeckestraat 36, vernieuwen kozijnen, ingeko-

men 20 december 2006, 2006-212LV.

- Standplaats thv De Ruyterstr./Boulevard Barnaart,

plaatsen permanente verkoopvoorziening, ingeko-

men 20 december 2006, 2006-213RV.

- Boulevard Barnaart, standplaats 4, plaatsen

permanente verkoopvoorziening, ingekomen

20 december 2006, 2006-214RV.

- Boulevard Barnaart standplaats SD-01, plaatsen

permanente verkoopvoorziening, ingekomen 20

december 2006, 2006-215RV.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-

blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan

worden verleend, kan tegen ons voornemen daar-

toe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een

voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt

afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent

ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend

dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voor-

nemens om met toepassing van artikel 18 van de Wet

op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen

voor het:

- tijdelijk plaatsen van een reclamebord op het per-

ceel Boulevard Barnaart 56 te Zandvoort (bouwaan-

vraagnummer: 2006-149LV ).

Voormelde bouwaanvragen met bijbehorende stukken

liggen met ingang van 29 december 2006 gedurende

6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het ge-

meentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende

de termijn van de terinzageligging kan een ieder

schriftelijk 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.

Bouwvergunningen verleend

Zandvoort:

- Julianaweg 2a, 2 wijzigingen kozijnen en toevoegen

3 koekoeken (wijz.bouwaanvr.2006 093RV), verzon-

den 20 december 2006,2006-206Rv.

- Thorbeckestraat 22, plaatsen aanbouw, verzonden

20 december 2006, 2006-187LV.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/

genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter

Gemeente Zandvoort

inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn

van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum van de vergunning. Indien

het geen vergunning betreft is dit de publicatie-

datum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding

van "bezwaar" inde rechterbovenhoek van uw brief

aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst

in beginsel niet de werking van het besluit waar-

tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem,

sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van

een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023) 57401 00.

Melding of klacht?

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 oo.óf vul op

de website het digitale formulier in óf stuur een brief

naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

aan deTollensstraat zijn dagelijks open tussen

10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voorvragen over concrete ofgewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergun ningverl en ing op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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De nieuwjaarsreceptie op het raadhuis was druk en gezellig en werd

door velen bijgewoond.Thomasvaer (Ype B run e) en Pieternel (Astrid

v.d.Veld) gaven een ironische terugblik op het jaar 2005. Tevens riep

burgemeester Van der Heijden de jongeren op om actief deel te

nemen aan de gemeentepolitiek en wees op het belang van de

Midden Boulevard en op samenwerking tussen de gemeenten in

onze regio.

De Zandvoortse Courant introduceert de ZandvoortPas waarmee
de pasbezitter aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen krijgt bij

de Zandvoortse ondernemers.

Nieuwjaarsduik is voor het eerst bij

strandpaviljoen Take Five in plaats

van bij de Rotonde. Er waren meer

dan 3000 toeschouwers en 400
zwemmers aanwezig.

Op i januari is de Protestantse

kerk officieel een feit. Tijdens

een korte kerkdienst wordt dit

bezegeld.

Victor Bol, initiatiefnemervan

o.a. Strandactief is uitgekozen

tot Zandvoorter van het jaar

2005. Dit evenement is geor-

ganiseerd door de Zandvoortse

Courant.

De Middenboulevard komt uitvoerig

aan bod tijdens de raadsvergadering van

31 januari. Gemeente Zandvoort houdt rekening

een overvolle publieke tribune. Om iedereen in staat te stellen het

debat goed te kunnen volgen is in de raadszaal een camera opge-

hangen. Geluid en project zijntehorenentezien indehal van het

Raadhuis.

Februari

Burgemeester Van der Heijden start het nieuwe raads-

jaar met een nieuwjaarsrede. Hij betoogt daarin dat het

verstandig is de raadsperiode te verlengen tot zes jaar.

De veel omstreden stationslift is eindelijk klaar. Bep

Nieuwenburg verricht de opening en neemt de lift

meteen in gebruik. De Zandvoortse gemeente heeft

€570.000 bijgedragen en Pro Rail betaalt €150.000.

Wethouder Hans Hogendoorn maakt bekend dat de

intercity Amsterdam-Zandvoort definitief een feit is als de

nieuwe dienstregelingen eind 2006 worden ingevoerd.

Mevrouw W. Hilbers opent naast gebouw Pluspunt aan

de Flemingstraat het Theo Hilberspad, dat vernoemd is

naar haar overleden echtgenoot.

Afafa kickboxer Leroy Kaestner (pupil van P Koopman)

wordt Nederlands kampioen.

De politieke avond 'superpolitics'in café Neuf is een groot

succes. De bedoeling van de organisatie is om de jonge-

ren van Zandvoort wat wijzer te maken over de politieke

gebeurtenissen.

De zeehond die is aangespoeld bij Skyline heeft het niet

gered.

r
De PvdAorganiseerteen ge-

zamenlijke verkiezingsdag

waar 7 politieke partijen

zich presenteren in het

Gemeenschapshuis.

Zandvoort zet zich in om
sportief bezig zijn. Ruim

honderd 55-plussers heb-

ben gekeken hoe fit ze wel

of niet zijn. De uitgebreide

fittest is de start voor ee

nieuwsport-en beweeg project e

wordt door de gemeente Zar

aan haar inwoners aangeboden.

Bij jaarrondtoerisme hoort altijd schoon strand te zijn. Dat is de

mening van het CDA, lokale radio ZFM, ZRB en hotel Hoogland. Zij

organiseren gezamenlijk een grondige strandschoonmaak.

De Middenboulevard heeft een ware aardverschuiving veroorzaakt

tijdens de gemeentelijke raadsverkiezingen.Twee partijen (VVD en

OPZ) komen op7maart als winnaars uit de strijd. Veel belangstel-

lenden zijn in gebouw de Krocht daarvan getuige.

De tweede fase van de grote 'verbouwing' van de Boulevard Barnaart

nadert zijn voltooi ing. Als de weersomstandigheden gunstig blijven

verwacht de aannemer dat de rijbaan snel opengesteld kan worden.

Automobilisten kunnen dan weer gewoon rechtdoor rijden, zonder

de omleid ing, die naar de busbaan leidt.

Donderdag 16 maart is het eerste whoZnext-team inde Gemeente

Zandvoort van start gegaamzeven enthousiaste leerlingen van het

Wim Gertenbach College hebben zich opgegeven voor het project

WhoZnext.

April

Oud-wethouder Van Caspel, aangesteld als informateur, heeft zijn huiswerk goed

gemaakt en is klaar met zijn 'leuke' klus. Er wordt een coalitie gevormd van VVD, OPZ

en PvdA.

De namen va nde nieuwe wethou de rsploeg zijn bekend: de heren Tates (VVD),Toon en

(PvdA) en Bierman (namens OPZ). Het nieuwe college treedt opi8aprilaan.Hoede

portefeuilleverdeling er uit gaat zien, is nog niet bekend.

Het gemeentelijke monument de watertoren is verkocht. Met de ondertekening

sluiten de kopers en de gemeente een lang en intensief traject af, met veel juridisch

gebakkelei. De komende periode gaan de nieuwe eigenaren plannen ontwikkelen

voor de toren. Een uitvoering in mozaïek zal het zeker niet worden, zoals de 1 april

grap van BKZ ons wilde laten geloven.

Op 15 april was het een drukte van belang op de remise van de Gemeente Zandvoort.

Veel inwoners hebben dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis

compost af te halen. In totaal zijn ruim 2000 zakken weggegeven.

Zes Zandvoortse inwoners ontvangen een Koninklijke Onderscheiding. Het zijn

de heren Th. Ockersen, H. Lemmens, J. Kerkman, W.J.M. Woerde, H. Heidoorn en

JC. Spenkeling.

Koninginnedag is dit jaar op 29 april gevierd. De Stichting Viering Nationale

Feestdagen Zandvoort heeft voor Koninginnedag én Bevrijdingsdag 2006 een uit-

gebreid programma samengesteld. Arlan Berg heeft als bijzonder evenement de

zeepkistenrace uit de motten ba Hen gehaald, wat een groot succes is geworden.

Mei

Een drietal baldadige jongeren heeft kransen vernield bij het

oorlogsmonument. Ze hebben spijt en worden doorgestuurd naar

bureau Halt voor een alternatieve straf.

Op bevrijdingsdag schilderen Zandvoortse kinderen op het

Raadhuisplein hun idee over het thema reizen. Marianne Rebel en

HillyJansen beoordelen de kunstwerkjes.

Kunstenares HillyJansen gaat het voormalige Do Ifi ra ma voortvarend

aanpakken en beschildert de blinde muren met dolfijnen.

Net zoals in 2005 ontvangt Zandvoort de Blauwe vlag. De vlag is

een kwaliteitskeurmerk voor bezoekers uit binnen-en buitenland

om aan te tonen dat het strand en zeewater schoon zijn.

Zandvoort hijst op 27 mei de nieuwe Europese kwaliteitsvlag

'Ouality Coast'en daarmee wordt tevens het nieuwe strand seizoen

geopend.

Van 20 tot 28 mei doet Zandvoort opnieuw actief mee aan de Week
van de Zee. Het thema is dit jaar 'Op reis langs de kust'. Negen

dagen lang staat Nederland in het teken van zee, duinen en strand.

Kustbewoners en -bezoekers genieten van vele leerzame, nuttige

maar vooral ook leuke en inspirerende activiteiten.

Op zondag 28 mei wordt het nieuwe Raadhuisplein officieel geopend

met een grootse viering. Er zijn verschillende straattheateracts en

de Dichter bij Zee MarcoTermes verzorgt een voordracht uit eigen

werk. Maar het meest aansprekende onderdeel uit het programma

is de Sky Cage. Vanaf grote hoogte is het hele omliggende gebied

te bekijken.
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Juni

Op 7juli geeft burgeme

der Heijden het officiële

schot voor een Europe

primeur. Acht TukTuk

zullen deze zomer dag-

jesmensen en toeris-

ten van het station

naar het strand en

binnen Zandvoort

op ludieke wijze ver-

voeren.

Ada Mol debuteert

met gedichtenbundel

ADAcadabra. Haar in-

spirator Wanda de Ruig-

Sieradzka heeft haar bundel

ten doop gehouden.

Vanuit de ideeënbus zijn ^jongeren

geselecteerd. Zij willen meer speelvoorzieningen en plekken met

onder andere een skatebaan.

In juli heeft Zandvoort sportieve evenementen. Rintje Ritsma geeft

het startschot voor de Zandvoortse wielerronde met grote namen
in het deelnemersveld. De solexrace is weer terug en is een groot

succes. De Zandvoortse kortebaandraverij is voor de 32e keer een

fantastisch span-

nend evenement.

Strandpachters zijn

het spuugzat van

de invasie van al-

lochtone jongeren

en huren eigen be-

veiliging in.

Volgens weerman
Mare Putto is juli de

warmste kalender

maand aller tijden

geworden.

>

De bekende oriëntatiepalen voor verdwaalde kinderen met de Dick Bruna-tekeningen zijn weer

geplaatst. Elf palen zijn voorzien van gedichten van de Dichter bij Zee MarcoTermes en tekeningen

van Hans van Pelt.

De nieuwe bomen die vervangen worden voorde platanen bij de Zandvoortse laan (onder de bomen)

wordt de Christusdoorn en wel de doorn loze variant, te weten deTriancanthos Skyline.

• Op 13 juni stopt Ingrid de Leeuw

SP met haar raadslidmaatschap in

Zandvoort. Als reden geeft ze op haar

plotselinge verhuizing naar Limburg.

Willem Paap neemt d>e SP fakkel over.

Vrijdagavond 23 juni heeft Nederlands'

meest succesvolle concertpianist Wibi

Soerjadi, een exclusief concert in de

Protestantse Kerk aan het Kerkplein ge-

geven.

Het bronzen beeld van Mark Sjerps welke

geplaatst zou worden op de boulevard

Pau lus Loot krijgt veel tegen werking van

enkele bewoners.

Het priesterjubileum van Dick Duijves

wordt op grootse wijze gevierd in de

Agatha kerk. Het kerkenbestuur heeft Duijves een bronzen Engel aangeboden.

De gemoederen liepen hoog op tijdens de inloopavond op 29 juni, waar zo'n 50 bewoners van

het Midden boulevard ge bied hun stem lieten horen tijdens de voorontwerpbestemmingsplan

van het nieuwe college. De bewoners vinden dat het gehele proces van het Middenboulevard

anders en dus beter kon en dat de gemeente duidelijker had moeten zijn. Ook begrijpen de

bewoners de haast van dit project niet.

Augustus

Meeuwenoverlast, in het centrum, houdt

niet alle bewoners uit hun slaap maar
zorgt voor enige discussie.

Op 94-jarige leeftijd overlijdt oud-burge-

meester A. Nawijn in Amstelveen.

Een zeer geslaagde editie van Jazz Behind

The Beach trekt velen naar het centrum.

Stortbuien treffen Zandvoort in het

begin van de maand. De discussie over

het Zandvoortse rioleringssysteem laait

weer op.

Actualiteiten rubriek NOVA zet Zandvoort

negatief neer na getipt te zijn door

oud-wethouder Michel Demmers. Met
name de Middenboulevard moet het

ontgelden.

De Belgische zangeres Belle Perez pre-

senteert haar nieuwste CD en geeft een

spetterend concert op het Badhuisplein.

éD
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Jaarover
mm Het magische getal 100

r September

Burgemeester Rob van der Heijden moet wegens ziekte verstek laten

gaan bij de raadsvergadering. Pim Kuijken vervangt hem als interim

voorzitter.

WethouderWilfredTates weigert tijdens devergaderingvan de com-

missie Projecten &Thema's,verderte vergaderen. Het kost voorzitter

Fred Kroon s berg (PVDA) de kop. Hij maakt plaats voor partijgenoot

Nico Stammis.

Vrijwillige brandweerman Harry Terpstra stopt na 43 jaar en wordt

koninklijk onderscheiden.

DeZandvoortseAi Courant ziet het daglicht in een oplage van 25.000

stuks. In de aanloop naar de AiGP informeren wij de Zandvoorters

en hun gasten op allerlei vlakken.

r Oktober

November

De raad besluit de ontwikkeling van de polen van het

Middenboulevardgebied te versnellen. Het middenstuk wordt op

de lange baan geschoven.

Op de dag dat Sinterklaas arriveert op het Zandvoortse strand, re-

gent het vrijwel de gehele dag. Het weerhoudt honderden kinderen

en hun ouders er gelukkig niet van om de Sint en zijn Pieten te

verwelkomen.

Mede door het zachte weer wordt de Winter Feestmarkt een dave-

rend succes die door minimaal 10.000 bezoekers is bezocht.

Michael van Praag houdt, vanwege commerciële belangen, het

raadswerk voor gezien. Hij wordt opgevolgd door Fred Henrion

Verpoorten.

De AiGP wordt een daverend succes.

125.000 bezoekers passeren de kass

Circuit Park Zandvoort.

Het college is van mening dat de sub

die voor Classic Concerts drastisch om
laag moet. De commissie Planning &
Control is het daar gelukkig niet mee
eens.

De nominaties voor de Zandvoorter

van het Jaar 2006 worden bekend

gemaakt.

Commissaris van de Koningin Harry

Borghouts was er snel uit. Hester

Ma ij wordt de waarnemend bur-

gemeester van Zandvoort nu bur-

gemeester Rob van der Heijden voor

langere tijd zich ziek moet melden.

December

De terugbetaling/niet innen van de baatbelasting, zorgt ervoor dat het college een

gevoelige tik op de vingers krijgt. Wethouder Toon en krijgt te verstaan dat zo een

fout niet meer voor mag komen.

Ook Zandvoort kan er niet onderuit: de invoering van de WMO houdt menigeen

bezig in politiek en ambtelijk Zandvoort. In een interview geeft wethouderToonen

het ambtelijk apparaat een grote pluim. Binnen vier weken hebben zij, in het kader

van de WMO, de Zandvoorters die op huishoudelijk hulp zijn aangewezen, in kaart

gebracht en persoonlijk benaderd.

Op 28 december komt de Zandvoortse Courant met editie nummer 100, een mijlpaal

is bereikt.

QZandvoortse
CÜUKANT

Waaraan denk je bij het getal 100? Deze vraag werd op de

redactie gesteld omdat de 100ste krant een dezer dagen uit

zou komen. Geen idee, want ik heb niet zoveel met het getal

te maken. Of je moet net een bekeuring hebben ontvangen

voor te hard rijden en dan is 100 plotseling een magisch ge-

tal geworden. Verder kan je 100 jaar worden of samen 50+50

dan kom je ook op 100. Al deze opties hebben geen betrekking

op mij en ik moest goed achter me oren krabbelen om iets te

verzinnen.

1906-2006

Na lang denken kom ik tot de

conclusie dat het huis waarin ik

al jaren met veel plezierwoon,

namelijk Haarlemmerstraat

18, dit jaar 100 jaar bestaat.

Het huis is in 1906 met nog

3 andere huizen in een blokje

gebouwd en samen vormen

ze een eenheid in de straat. De

meeste huizen in onze straat

zijn in villavorm gebouwd en

hebben veelal waranda's wat

de straat een zekere uitstraling

geeft. De architect van de vier

woonhuizen was aannemer

Slagveld en voormalig wethou-

der. De namen van de vier wo-

ningen waren vernoemd naar

bloemen. De naam van num-
men8 was Primu la en nummer
12 kreeg de naam Narcis. Hoe

de twee andere woningen wer-

den genoemd is onbekend. De

namen staan ook niet meer op

de huizen. Op de blauwdruk (op

zich al een juweeltje) is het ont-

werp goed te zien. Beneden een

kleine serre met, toen heel nor-

maal, een kamer ensuite plus

schuifdeuren in het midden en

aan de zijkanten hoge kasten. Er

was verder een kelderkast met

kelder, een toilet en een keuken

met een hoge schoorsteen voor

het fornuis. Boven waren twee

grote slaapkamers en verder in

de achtertuin een bergplaats,

een pomp plus keukentje en

natuurlijk een beerput in de

tuin. Zoals gebruikelijk in die

tijd werden de huizen in de zo-

mermaanden verhuurd.

Eigenaren

Wie er allemaal in het huis ge-

woond hebben is niet terug te

vinden. Toevallig is mij bekend

dat de familie Crabbendam (va-

der Crabbendam was onderwij-

zer op de Ma riaschool) met veel

genoegen van 1955 tot 1963 er

gewoond hebben. Daarna zijn

de huizen nummen8eni6door
de heer Visser samengevoegd

tot hotel de Instuijf waarbij het

karaktervan de oorspronkelijke

bebouwing jammer genoeg is

veranderd. Wat niet veranderd

is, is de verkeersoverlast. In

1908 vragen 41 bewoners en

tijdelijke bewoners om maat-

regelen te nemen voor het te

snel rijden met motorrijtuigen

en rijwielen. In 1925 ligt er een

brief van de bewoners aan de

gemeenteraad, met de klacht

dat het toenemende verkeer

met zware vrachtwagens zeer

hinderlijk is. De overlast is dus-

danig dat alles wat niet vast

staat bij het passeren van de

automobielen, rammelt en trilt.

Men verzoekt een maximale

snelheid tot 7 km(!) per uur en

alleen vrachtwagens op lucht-

banden mogen door de straat.

De overlast is na 100 jaar niet

zoveel veranderd. Ondanks dat

wonen wij nog steeds met veel

plezier in een 100 jarig monu-

ment.

Nel Kerkman

Weerextremen in de afgelopen 100 jaar op 28 december

1908 - Laagste etmaalgemiddelde temperatuur: -10,1 C

1908 - Laagste minimumtemperatuur: -13,7 C

1945 - Hoogste uurgemiddelde windsnelheid: 23,1 m/s

1992 - Langste zonneschijnduur: 6,7 uur

1994 - Hoogste etmaalgemiddelde tem pe rat uur: 12,5 C

1994 - Hoogste maximumtemperatuur: 14 C

1996 - Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid: 68 %
2003 - Langste neerslagduur:i2,5 uur

2003 - Hoogste etmaalsom van de neerslag: 27 mm

&

Za ndvoortse Courant • nummer 52 • 28 DECEMBER 2006

^} 100 keer 28 december
Wie in Mexico op 28 december iets leent, hoeft dit niet meer

terug te geven. Deze datum is een soort equivalent van het Eu-

ropese 1 april, en mensen proberen dan ook zoveel mogelijk te

lenen van elkaar, zonder dat de ander het in de gaten heeft.

Wat gebeurde er de afgelopen 100 jaar nog meer op een

28 december?

1908 - Feit: In Messina, Italië vallen door een aardbeving en

een tsunami meer dan 100.000 doden.

1911 - GeboremWil van Beveren, Nederlands atleet.

1925 - Geboren: Piet Kamerman, Nederlands acteur.

1925 -Geboren: Hi ld egard Knef zangeres en actrice (overleden

2002).

1937 - Overleden: Ma urice Ravel (62),

Frans componist.

1947 - Overleden: Victor Emmanuel
lil (78), Italiaans koning.

1950 - Feit: Het Nationaal park Peak

District wordt het eerste

natuurpark in het Verenigd

Koninkrijk.

1954 - Geboren: Denzel Washington,

Amerikaans acteur.

1970 - Geboren: Brenda Schultz-

McCarthy, Nederlands ten-

nisster.

1972 - Geboren: Patrick Rafter, Australisch tennisser.

1973 - Geboren: Ids Postma, Nederlands schaatser.

1976 - Overleden: Freddie King (42), Amerikaans bluesgitarist

en zanger.

1981 - Feit: De eerste reageerbuisbaby in de Verenigde Staten

wordt geboren.

1981 - Geboren: Khalid Boulahrouz, Marokkaans-Nederlands

voetballer.

1983 - Overleden: Dennis Wilson (39), Amerikaans drummer
van the Beach Boys.

1984 - Overleden: Sam Peckinpah (59), Amerikaans cineast.

2004 - Overleden: Susan Sontag (71), Amerikaans schrijfster.

28 december 2006: NUMMER 100 VAN DE ZANDVOORTSE
COURANT ZIET HET LEVENSLICHT!

Joop van Nesjr.

Hildegard Knef

mw IOO
Eén is niks, een rechtop streepje. Ben je 1, begin je nét.

Praten, lopen, lachen, huilen, je eerste stapje neer gezet.

Zet twee nullen achter het streepje, 100 is het kengetal.

Heerlijk, om zo oud te worden. 't Staat in de krant, hé zag je

het al?

Honderd keer kreeg je het krantje, zo maar gratis in de bus.

Voor de redactie en correspondenten, wekelijks een flinke

klus.

Twee jaar bellen, mailen zwoegen. Soms een foutje hier of daar.

Maarnaaldiejaren hebben we het toch maar voor elkaar!

Honderd keer een krant te maken: gefeliciteerd, we gaan

vooruit.

Peter, Gillis, medewerkers heffen het glas op tot besluit.

Nu nog maar wat jaartjes doorgaan, nou dat lijkt een goed idee.

Hopelijk werken we met zijn allen gezond en wel nog jaren

mee!!

Lienke Brugman

£>
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-=5=k:> Wij wensen u

een gelukkig nieuwjaar!

•'/JfTFTl

Studio Total Care en

Skin Essentials

wensen u een

goed geknipt, verzorgd en

stralend 20

o

7

Feikje, Laura en Sheila

Potgieterstraat 24 - 2041 PC Zandvoort

Studio Total Care: 023-5719633

Skin Essentials: 023-5712440

KROON Daarom krijgt

MODE u nu

30, 40 tot 50%

Gaat binnenkort korting

verbouwen op onze

Wij hebben
dameskleding!

ruimte nodig

Tevens wensen

wij iedereen

een gezond en
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort

gelukkig 2007 Tel. 023 571 28 39

HAIRSTUDIO
SERENAY
Wenste een

goed

20

exa

< i

07 r
\ SA /V

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort

Tel.: 023-5712231

Bloemen aan zee •
j

De Zeespiegel l Pedicure Weldaad

NG New Man Casual

Hele maand december:
20% korting

op de gehele wintercollectie

en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Wenst u een
goedlopend 2007!

Tevens willen wij u hartelijk bedanken voor het

vertrouwen dat u ons al schenkt.

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 1 3.00-1 8.00

di t/m vrij 8.30-1 8.00 za 8.30-1 7.00 uur

Het bestuur van de

Zandvoortse
Bomschuit
Bouwclub,

wenst leden, donateurs en
belangstellenden,

een goed 2007 toe.

pippe[oet>tje piuK

SKiP wenst iedereen

een Beren-goed 2007

SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje — Pluk)

Toko Bintang
,

Indonesisch specialiteiten

Restaurant

en catering bedrijf

7 dagen per iveek geopend
van 13.00 -22.00 uur

Haltestraat 34, 2042 LN, ZanJvoori

Tel.: 023-5712800

DeHAAK Koning

Wenst u
een gezond en
een geknipt
2007 toe.

Michèle Tel.: 06 - 49134921

Seizoen 2006/ 2007

Wisselende prestaties sportclubs

De Zandvoortse sportclubs opereren in het lopende seizoen

2006/2007 met wisselend succes. Alleen de zaterdagvoetbal-

lers van SV Zandvoort en de handbaldames van ZSC in de zaal-

competitie zijn titelkandidaten.

Basketbal

De heren van The Lions maakten

na de promotie van vorig seizoen

een uitstekende start inde rayon

ie klasse. Zo werd de kampioen

van de 2e klasse van vorig jaar

Volendam ruim verslagen. Na de

goede start ging het in decem-

ber steeds moeilijker. Een plaats

in de middenmoot moet echter

behouden kunnen blijven.

Ook de dames begonnen goed.

Langdurige blessures van stam-

speelster als Sabine Dijkstra en

Marinela Pranic maakten het

noodzakeijk om jonge speel-

sters in te zetten. Het jaar20o6

werd afgesloten met een prima

overwinning op Zeemacht. Voor

de dames is er een plaats in de

subtop.

Handbal
De handbalstersvan ZSC hebben

het in de ie klasse van de veld-

com petitie moeilijk. Extra handi-

cap was dat alle wedstrijden in

de eerste helft van het seizoen

Autosport

uitgespeeld moesten worden

omdat het veld op Duintjesveld

gerenoveerd werd. Mogelijk

dat de voorlaatste plaats in de

tweede helft van het seizoen

verlaten kan worden. Er worden

dan hoofdzakelijkthuiswed strij-

den gespeeld. In de zaal gaat het

heel wat beter, de dames zijn na

zes wedstrijden nogongeslagen

en hebben de naaste concur-

renten TOP/DSS 3 al een keer

verslagen. Een kampioenschap

is mogelijk.

Hockey
Net als vorig seizoen behoren de

hockeydames van ZHC niet tot

de toppers. Toch wordt er beter

gepresteerd dan vorig seizoen.

De zes punten werden behaald

na een aantal uitstekende wed-

strijden, waarin vooral de inzet

het belangrijkste wapen was.

Met een goede mix van oudere

en jongere spelers kunnen er

na de winterstop mogelijk nog

een paar wedstrijden gewon-

nen worden.

Voetbal

Het zaterdagelftal van de SV

Zandvoort, dat vorig seizoen

nog alle zeilen bij moest zetten

om niet te degraderen, is in de

2e klasse A de verrassing van

het seizoen. De mannen van

trainer Piet Keur verloren de al-

lereerste wedstrijd tegen HCSC

in Den Helder,de belangrijkste

concurrent in de titelstrijd.

Helaas is het de laatste weken

stil rond het team omdat een

aantal wedstrijden werden af-

gelast. De streekderby's tegen

Kennemerland en EDO lever-

den nederlagen op. Ondanks

deze tegenslagen staat SV

Zandvoort nog steeds aan kop.

Het zondagelftal heeft het

moeilijk in de 4e klasse D. Het

jonge elftal kon zich aanvan-

kelijk handhaven in de mid-

denmoot, maar ondervond de

laatste weken veel tegensla-

gen. Ook de laatste wedstrijd

tegen het tot dan toe over-

winningloze DIOS ging op het

kunstgras in NieuwVennepver-

loren. Mogelijk dat het herstel

in de tweede helft van het sei-

zoen intreedt zodat de plaats

in de 4e klasse behouden kan

blijven.

Nieuwjaarsrace eerste race 2007
Traditiegetrouw start het Circuit Park Zandvoort het nieuwe

racejaar met de Nieuwjaarsrace. Deze race die meetelt voor

het Winter Endurance Kampioenschap (WEK) heeft een start-

veld, waarbij een aantal mooie CT wagens als een Porsche GT3

en een Marcos Mantis valt te bewonderen. De toegang is gra-

tis voor het gehele terrein.
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Het veld bestaat uit alle beken-

de toerwagens in de klassen

+2000CC, -2000CC, BMW en de

klasse -2000CC Diesel. Maximaal

kunnen er 59 auto's deelnemen,

met per wagen meerdere rij-

ders. De deelnemende equipes

moeten minimaal drie pitstops

maken. In deze drie pitstops

moeten rijders- en bandenwis-

sels plaatsvinden en moet er

brandstof worden aangevuld.

De start is om 12.00 en de race

gaat over 4 uur.

Nieuwtjes

Naast de nieuwjaarsrace zijn

er ook andere nieuwtjes te

melden vanaf het Circuit

Park Zandvoort. Volgend jaar

komt er een nieuwe Cl io Cup

die wederom de Dun lop Sport

Maxx Clio Cup gaat heten. Er

komen races van 45 minuten

en races over 12 ronden. De

belangstelling is groot, maar

het is nog niet bekend wie in

deze raceklasse gaan rijden.

Hetzelfde geldt ook voor de

Suzuki Swift Cup: een insta p-

klasse voor vooral de jongere

generatie rijders. Vanaf 1 5 j a a

r

en ouder zal deze klasse open

staan. De organisatie zal het

niettoestaan dat bijvoorbeeld

een gerenommeerde rijder uit

een andere klasse mee gaat

doen.

Kalender

Een deel van de Nationale

Racekalender is voorlopig

bekend. Op 7 en 9 april be-

gint het met de traditionele

Paasraces, dan volgen op 26

en 28 mei de Pinksterraces,

op 1 en 2 september de Trophy

of the Dunes en op 20 en 21

oktober de afsluiting met de

Finaleraces. Voorlopig staat

het weekend van de DTM ge-

pland op 27, 28 en 29 juli. Een

datum voor de BP Ultimate

Masters is er nog niet, maar

het AiGP weekend daartegen

over staat voorlopig gepland

voor het laatste weekend van

september.

Hockey

Hockeydinic op Kampong
gewonnen door ZHC

De Zandvoortse Hockeyclub (ZHC) heeft deelgenomen aan de

jaarlijkse Grote Clubactie. De zes best verkopende hockeyclubs

van Nederland hebben een Hockeydinic bij hockeyclub Kam-

pong gewonnen. Een van deze zes clubs was ZHC, die de zes

jeugdspelers met de meestverkochte loten naar de Utrechtse

club liet afreizen.

De clinic werd vorige week
woensdag gegeven door de

spelers van heren 1 en dames 1

van Kampong, beide uitkomend

in de landelijke Hoodfklasse.

Er werd twee uur lang volop

getraind, gespeeld en allerlei

trucjes geoefend. Na afloop

konden de 60 prijswinnaars

nog volop handtekeningen

verzamelen van de topspelers

en -speelsters.

Het was een fantastische er-

varingdie niet snel zal worden

vergeten, volgend jaar zullen

de ZHC'ers zeker weer hun best

doen met de Grote Clubactie!

Grote 'r «Grote 'r
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V.l.n.r.: Sam Stalenberg, Rosanne Hilbers, Quinty van Duijn,Mitch van Veen,

Melanie Storm en Merijn Coezinne

De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

houden van alles wat in Zandvoort leeft.

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) IJzerhandel Zantvoort

Accountantskantoor Huppelschoten KaashuisTromp

Administratiekantoor K.Willemse Kippetrap

Albatros Kroon Mode

Asian Delights Meijershof, Restaurant

Auto Strijder NG New man Casual

Autobedrijf Zandvoort P.van Kleeft

Bert ram & Brood Parfumerie Moerenburg

Bloemen aan Zee Pedicure Weldaad

Bloem sierkunst Jef & Henk Blu ijs Pluspunt

Boudewijn's Visservice Shanna's Shoe Repair

Bruna & Leatherwear

Café Koper SKiPSt.Kdv.Pippeloentje-Pluk

Café Oomstee Slagerij Marcel Horneman

Cense en van Lingen Snackbar Het Plein

Circus Zandvoort StarTravel Reisburo

CNC Groep Studio Total Care/Skin Essentials

Danzee Take Five

De Bode Toko Bintang

De Haar Koning Van derValk & Swart notarissen

De Lamstrael Van Vessem & Le Patichou

De Zeespiegel Wapen van Zandvoort

Del Mar, Café Restaurant Willemse Elektrotechniek

Dobey Zandvoort Zandvoort Optiek

Gemeente Zandvoort Zandvoortse Bomschuit Bouwclub

Hairstudio Serenay Zaras.Café Restaurant

&
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KROMBOOMSVELD 64 ZANDVOORT

Fraai afgewerkte tussenwoning met tuin op het zuiden,

achterom en geen directe overburen.

Moderne woonkeuken, badkamer en 4 slaapkamers

Mooi aangelegde achtertuin met veranda

1 Deze woning kunt u zo betrekken!

In 5 minuten op het strand, station of in het centrum

Woonoppervlak ca. 125 m 2

Vraagprijs: € 389.000,-

h®

SWALUESTRAAT 29-A ZANDVOORT

• Op de 2' en tevens hoogste verdieping gelegen,

modern 3-kamerappartement (thans 2 kamers)

• Kleinschalig nieuwbouw complex in het centrum gelegen

genaamd "Prinsenhof Résidence"

• Ruime woonkamer, moderne keuken en badkamer
• Voorzien van lift, inpandige berging en parkeerkelder

• Woonoppervlakte 65 m 2
(excl. balkon)

Vraagprijs: € 269.000,-

DORPSPLEIN 1 ZANDVOORT

• Goed onderhouden woning gelegen midden in het

karakteristieke en gezellige centrum van Zandvoort

• 4 slaapkamers, werkkamer en moderne badkamer
• Voorzien van originele details zoals paneeldeuren,

glas in lood en plafonds met sierlijsten

• Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen

•Woonoppervlakte ca. 138 m 2

Vraagprijs: € 299.000,-

uwut t4/ tW/ wonptiedig 2007

Otu kantoor UgesUftw/t/wv 1januari2007

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

• Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement

met rondom uitzicht op zee!

• Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen

• Luxe open woonkeuken, sfeervolle woonkamer v.v.

• openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer
• Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

lohan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715


