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Overlast is | Kindercarnaval altijd vertederend
achterhaald

Het beeld dat Tweede Ka-

merlid Fleur Agema (PW)

schetste na de Provinciale

Statenverkiezingen van vo-

rige week, geeft aan dat zij

de situatie in Zandvoort

niet kent. Dat stelt burge-

meester Niek Meijer in re-

actie op haar uitspraak die

zij deed op de avond van de

verkiezingsuitslag.

Agema was, voor landelijke

televisie, van mening dat het

hoge percentage aan PVV-

stemmers binnen onze ge-

meente komt door de over-

last van jonge Marokkanen

tijdens het zomerseizoen

en dat al vele jaren lang. Zij

werd daarin later overigens

gesteund door de lijsttrek-

kervoorde verkiezingen van

haar partij in Noord-Holland,

het Tweede Kamerlid Hero

Brinkman.

vervolg op pagina 3

De Mannetjes

Overlast

'Zandvoort heeft meer

last van PVV'ers dan van

groepen Marokkanen'

Ook dit jaar was het Kindercarnaval weer een toonbeeld van vertederendheid. De jon-

ge Zandvoortertjes waren afgelopen zondag in groten getale aanwezig in theater De

Krocht en hadden zich in de mooiste creaties gehesen.

Prinsjes, ridders, cowboys en -

girls, zeerovers en Mega Min-

dy's, poesjes en danseresjes

streden om de mooiste kos-

tuums. Overigens was daar

geen prijs voor. Alle kinderen

mochten een prijs uitzoeken

die door gulle sponsoren ter

beschikking waren gesteld.

De Krocht was extra feeste-

lijk ingericht met een zee aan

ballonnen en dat zorgde voor

extra veel sfeer. Er was weer

een groot aantal kinderen,

in gezelschap van ouders,

oma's en opa's en misschien

wel broertjes en zusjes, naar

het intieme theater aan de

Grote Krocht gekomen om
weer het Kindercarnaval te

vieren. Dit jaar was er een

nieuwe disejockey, DJ Rob

Dolderman, die opvallend

veel 'echte' carnavalsmuziek

ten gehore bracht. Ook twee

optredens van de directeur en

een medewerkster van circus

Rigolo viel duidelijk in goede

aarde en kregen veel applaus.

Opnieuw een zeer geslaagd

Kindercarnaval dat eigenlijk

niet kan wachten op volgend

jaar. Toch zal dat wel moeten,

het is niet anders.

Een complete

ZONNEBRIL-OP-STERKTE

nu al vanaf

89 euro!!!

Graag tot ziens bij

SEA OPTIEK!

Haltestraat 5,2042 U Zandvoort

Tel.: 023- 57121 74
www.seaoptiek.com

Vrijdag koopavond

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen
BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Ik proef ik proef wat jij niet proeft

en de kleur is... caramel

Gratis Tasty
Bite Caramel

lieuw van Van Vessem

& Le Patichou:Tasty

Bite Caramel. Als u deze

advertentie ingevuld

inlevert bij één van onze

winkels krijgt u er

lekker eentje gratis!X
Voorletter(s)* Dhr/Mw

* verplicht invullen

E-mailadres

Ik vind het goed dat Van Vessem & Le Patichou mij per e-mail op de hoogte houdt van nieuwe producten en

aanbiedingen en dat ik hun nieuwsbrief met waardebon krijg toegestuurd.

Slechts één bon per klant, bon geldig t/m 27-3-201 1

.

Voor winkeladressen zie: www.vvlp.nl

Huurdersvereniging

heeft nog een maand

De Zandvoortse Vereniging van Huurders moet voor de

laatste dag van april zorgen dat er twee bestuurders

komen, anders is het over en uit. Het huidige interim-

bestuur, onder leiding van voorzitter Rick Mulder, had

aangegeven om de kar één jaar te trekken. Eind maart is

dat zover en stoppen de tijdelijke bestuurders met al hun

werk voor de vereniging.

Afgelopen donderdag kwam
een veertigtal stemgerech-

tigde leden, van de ruim 460,

naar het Gemeenschapshuis

om uitleg te krijgen van

Mulder en zijn medebe-

stuurders. De voorzitter

stelde voor om de vereni-

ging op te laten gaan in de

Amsterdamse huurdersver-

eniging Arcade. Daarvoor

zouden dan twee bestuurs-

leden vanuit Zandvoort in

het hoofd bestuur van Arcade

zitting moeten gaan nemen.

Een vertegenwoordiger van

de Woonbond, die eveneens

aanwezig was, legde uit

wat dat zou kunnen beteke-

nen en een bestuurslid van

Arcade brak een lans voor

zijn vereniging. Toch waren

er op de vergadering geen

mensen die zich spontaan

aanmeldden. Mocht dat per

30 april nog steeds zo zijn,

dan houdt de Zandvoortse

Vereniging van Huurders op

te bestaan en kan men niet

meer, tenzij op persoonlijke

titel, met bijvoorbeeld woon-

stichting De Key tot overleg

komen. De vereniging heeft

dus één maand extra van het

interim-bestuur gekregen.

Kort dag derhalve!
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Advies uitbrengen over de APV?
Kom dan vanavond naar het LDC!

Louis Davidscarré i van 20.00 tot 22.00 uur

Gemeente Zandvoort

B
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Glas in lood ramen

Gebrandschilderd glas

Gezandstraald glas

Ool^voor Zandvoortse tafereten ingebrandschilderdglas

Donkere Spaarne 14 zwart - Haarlem

Tel. 023-53 11 330

BURGERLIJKE STAND
25 FEBRUARI - 4 MAART 2011

Geboren:

Saar Elise, dochter van: Springveld, Feddo en: Houweling,

Hester Leentje.

Oscar Leonard Philip, zoon van: den Daas, Jochem en: de

Vlugt, Evelyn Alexandra.

Sanne Denise, dochter van: van der Oord, Yuri Leonid en:

Ooteman, Bianca.

Kiki Nadine, dochter van: Hamann, Michiel Cornelis en: van

't Wout, Iritsia.

Overleden:

Heijkoop geb. van Veen, Henriëtte Alida, oud 82 jaar.

KERKDIENSTEN - as zondag

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur ds. Mr. J.W. Verwijs

www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha

10.30 uur Pastor C. van Polviet

www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus

10.30 uur Pastor D. Duijves

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

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort

Tel 023-5732752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2- 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

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

Uitgever: Zandvoort Press BV
Oplage: 9.250 exemplaren

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

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

BEACH CLUB
TIEN

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Deze week
driegangen menu a €26,50 p.p.:

Romige bospaddestoelensoep

Varkenshaasmedaillons

met een brie saus

Tarte de Tatin

van peer met caramel

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Groenestein Schouten
FINANCIËLE DIENSTEN

Financiële Planning

Hypotheken

Pensioenen

Verzekeringen

Wij zijn er ook voor MKB en ZZP-ers:

V Begeleiden van bedrijfsfinancieringen;

V Verzekeringen / pensioenen voor uw werknemers;
V Pensioenopbouw / verzekeringen voor u als ondernemer;
J En al uw overige bedrijfsverzekeringen.

Tevens ruime ervaring met privé-hypotheken voor ondernemers.

Flexibele openingstijden, waar en wanneer het u schikt.

Zandvoort | R. Ketellapperstraat 18 | Tel 023-5718731

www.gsfinancielediensten.nl

UZZ
IJj'l V^AJt'IZUlUJ^bN'l HUM ZaMIVUÜJU

Sinds 1992

uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland. nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

ALTIJD DIRECTE HULP
BIJ OVERLIJDEN

WATERSTANDEN

Club Nautique ©
het helejaargeopend

van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en

een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten,

' drijfsuitjes, trouwen, recepties en andere feesten.

Voor reserveringen bel 023 571 57 07

CA*r
ook eens op www.clubnautique.nl
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Algemene Uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~

~ Begeleiding voor nabestaanden ~

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Dag en nacht bereikbaar

Phoenix
Begraafplaatsen- en crematoria-ondersteuning

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

• Aanvullend opschrift op uw monument na begrafenis of crematie

• Stijlvolle grafbeplanting en aanvullen van de grindlaag

• Opnieuw inlakken/met bladgoud vergulden van het bestaande

opschrift

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

• Persoonlijk advies voor complete grafbedekking

Respectvol, persoonlijk en geheel conform uw wens.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact

met ons opnemen via telefoonnummer 06-397 56 604.



Evenementenagenda

Zandvoortse Courant

maart

1 1 Opening Kinderkunstlijn - zandvoorts Museum,

I

aanvang 14.00 uur

1 M66Z I tl £j6 fl - 5martlappen en zeemansllederenkoor

o.l.v. Gré v.d. derg. aanvang 20.00 uur

1 2 3abbelwagef1 - Diapresentatie In Hotel Paber,

aanvang 20.00 uur

1 3 JaZZ in ZandlVOOrt - metXandra Willis.

De Krocht, aanvang 14.30 uur

1 5 AN30 Feestmiddag - mdé? theaterzaal van Pluspunt,

aanvang 14.30 uur

1 6 Poppentheater - Zandvoorts Museum,

aanvang 13.30 en 15.30 uur

7 5t. Patricksday - mé?t IrlshStewand Guinness bier.

Wapen van Zandvoort

,

t/m 10 april:

IExpOSitie - % Wonderlijke Wereld van

Roland van Tetterode', Zandvoorts Museum

Koene tfeaning Service *£?

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER

Voor diverse objecten in Zandvoort/Bentveld/Heemstede

Werktijden: 20 uur per week, salaris in overleg

Rijbewijs en kennis van glasbewassing is een pré

Voor Inlichtingen bel 06-14324444

U kunt uw CV mailen aan: info@koenecleaning.nl

CARTOON

OE JONGE ZORRO UIT ZANDVOORT
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Goede opkomst in Zandvoort voor

Provinciale Statenverkiezingen

De woensdag gehouden verkiezingen voor de Provinciale

Staten hebben een bescheiden politieke aardverschuiving

in Zandvoort teweeg gebracht. De grote winnaar is, net als

landelijk, de PVV. De grote verliezer is het CDA dat, verge-

leken met de Statenverkiezingen van 4 jaar geleden, bijna

8% moet inleveren: van 14,05% naar 6,32%.

De partij van Geert Wilders,de

PVV, komt van nulopi8,i3%en

is na de VVD de tweede par-

tij van Zandvoort geworden.

Alle andere grote landelijk

partijen, D66 uitgezonderd,

verliezen procentueel licht.

D66 wint in Zandvoort bijna

5% (2,4% naar 7,38%). In Zand-

voort zijn 13.228 oproepen ver-

stuurd waarvan 7.546 stemge-

rechtigden zich bij een van de

twaalf stembureaus hebben

gemeld, wat neerkomt op een

opkomst van 57,25%.

Veel stemmen
voor Jerry Kramer

Jerry Kramer, de Zandvoortse

kandidaat op de VVD-lijst,

kan tevreden zijn over het

aantal stemmen dat hij als

nummer 18 van de lijst op

zijn naam heeft gekregen.

Maar liefst 899 Zandvoorters

geven hem een voorkeurs-

stem. Zelfs inwoners die

normaal gesproken niet op

de VVD stemmen gaven hun

stem aan hem. Van buiten

Zandvoort kreeg de liberaal

ook nog eens 50 stemmen.

Een mooi resultaat al levert

het niet direct een zetel in

de Provinciale Staten op.

Misschien wel reden om het

devolgende keeropnieuwte

proberen.

De provincie Noord-Holland

telt 55 zetels. Aan de hand

van de verkiezingensuitslag

worden deze als volgt ver-

deeld: VVD 13; PvdA 11; D66 6;

PVV6;CDA5;SP5;GL5;PvdD

i; CU/SGP i; Ouderen Partij

N-Hi;5oPlusi.

Hieronder vindt u de defini-

tieve uitslag van de gemeen-

te Zandvoort met het aantal

stemmen en het percentage

vergeleken met de vorige Sta-

tenverkiezingen.

Uitslag Zandvoort Stemmen Percentage

2011 2007 2011 2007

VVD 2658 2164 35.22% 38.73%

PvdA 949 803 12.58% 14.37%

CDA 477 785 6.32% 14.05%

SP 494 747 6.55% 3.37%

GL 309 263 4.09% 4.71%

D66 557 143 7.38% 2.40%

PvdD 256 243 3.39% 4.35%

CU/SGP 24 60 0.32% 1.07%

PVV 1368 18.13% 0%

De Groenen 11 0.15% 0%

Ouderen Partij N-H 350 4.64% 0%

50PLUS 93 1.23% 0%

Overige partijen 389 0% 6.96%

VERVOLG - pag na 1 - Overlast is achterhaald

Burgemeester Niek Meijer

heeft per e-mail contact met

Fleur Agema gehad over haar

uitspraken. "De gegevens

waarop u uw uitspraak ba-

seert, zijn verouderd. De over-

last is helemaal afgenomen

door het lik-op-stukbeleid dat

wij in Zandvoort in 2008 heb-

ben ingevoerd", zei hij in zijn

mail. En hij kan het weten.

Want Meijer heeft dat lik-

op-stukbeleid zelf geïnitieerd

en samen met de politie ten

uitvoer gebracht, waardoor

er na een aantal jaren van

overlast ineens veel minder,

misschien zelfs wel helemaal

geen, overlast van deze rad-

draaiers meer is geweest.

"Wij hebben met zo een

opmerking geen belang als

gemeente Zandvoort", is de

burgemeester van mening.

Agema heeft overigens al

eerder een dispuut met

Zandvoort gehad. Zij was

een paar jaar geleden ervan

overtuigd dat de verzorging

in het Huis in de Duinen oor-

zaakwas van een hoogsterf-

percentage binnen deze zor-

ginstelling. Zij heeft echter

keer op keer, na diepgaand

onderzoek, nul op rekest ge-

kregen.

COLUMN

Volgens mij

....heb ik een pad uit zijn win-

terslaap gehaald. Het arme

beest schrok zich te pletter

toen we enthousiast de tuin

lenteklaar maakten. De pad is

weer liefdevol met bladeren

toegedekt. Heerlijk om zo de

winter door te komen. Wat

verlang ik naar de lente maar

mijn pad en ik moeten nog

eventjes doorzetten.

Het lijkt wel of de duvel er

mee speelt. Elke vrijdagoch-

tend zijn de autoruiten flink

bevroren en is het krabben.

Deze koude klus doet mijn

buurvrouw voor me om daar-

na samen naar het heerlijke

warme zwembadwater van

Nieuw Unicum te rijden. Daar

'bewegen'we, onder professi-

onele leiding, onze stramme

ledematen. Tussen de oefe-

ningen door praten we elkaar

bij. Dit keer gaat het over een

aai pad. Hé kan je die ook

aaien? "Nee dat bepaalt niet.

Een ipad is erg handig als je

op vakantie gaat, het scheelt

je gesjouw met boeken", legt

mijn zwemmaatje uit. Als

echte boekenfanaat prop ik

op vakantie stapels boeken

in de koffers met als gevolg:

bijbetalen. Na uitleg van de

ipad kan ik, ondanks de tem-

peratuur van het water, niet

warm lopen om via een com-

putertje boeken en kranten te

gaan lezen.

Natuurlijk is het heerlijk om
op het strand niet steeds

achter een wegwaaiende

krant te rennen. Geen zand

en ezelsoren meer in je boek.

Maar waar droog ik mijn vers

geplukte bloemen in? Hoe sla

ik een vervelende vlieg dood?

Wat doen we als we tegelijk

de krant willen lezen? Voor het

plaatselijke winkeltje,waarwe
dagelijks een krant kopen, zal

het beslist een financiële strop

worden. Even alles op een rijtje,

voor mij hoeft het (nog) niet. Ik

lees liever op de ouderwetse

manier een boek. En c
re

lastige insecten? Hopla, E
daarvoor gebruik ik de %
krant. Geen enkele (aa) ^f

ipad kan daartegen op. z

£>
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tfm te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

HAROCAfllO
Geen zin om te kokkerellen?Gewoon Harocamo even bellen!

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

spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op: Wij bezorgen gratis!
Ook de seniorenmenu's a € 7,-- en de daghap a € 10,--

Brasserie restaurant Harocamo DG!! ö / 1Z1UZ
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort kijk VOOr meer info:

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur www.harocamo.nl

9c iftcnrjjinil

Het oudste vischrestaurant

van Zandvoort

"De Meerpaal"
bedankt de inwoners

van Zandvoort en de

67.000 proevers van iens.nl

voor het bereiken van de 5de plaats in de top 100

van de beste visrestaurants van N-Holland.

We gaan op vakantie van 13 maart t/m 24 maart.

Vrijdag 25 maart is iedereen weer zeer welkom.

Lenie en Floor

Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort -Telefoon (023) 5712171

Happy Days bij

Toko Bintang.nl

Spare rib's of Kippenpoten menu

Indonesian saté style

Chinese Babi Pangang style

American BBQ style

afhalen of bezorgen € 1 4,50

Toko Bintang

Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort, Tel.: 023-5712800

Administratiekantoor

K.WlLLEMSE

t

voor partici

Witt

T 023 573 92 72

Administratie en

>elastingaangifter

jlieren en ondernemers
REG 5TERI
1 1 L A $ T 1 H £
ADVIBEUftSfl

e Veld 56, 2041 GB te Zandvc

M 06 45 30 45 31 E kittywill

1

kleinbedrijf

ort.

emse@planet.nl

HUGOOS
restaurant -café

BY CHRIS KUIN

Naast onze a la carte kaart

:

driegangen menu voor € 29,50
(maandag, woensdag en donderdag € 25,00)

Runderlende
met mosterddille dressing

of

Gegratineerde mosselen
met paprika, ui, oude kaas en knoflook

***
Varkenshaas medaillons

met een saus van brie de meaux
of

Gebakken zalmfilet

met Provencaalse tomatenroomsaus

***
Yoghurtijs

Dinsdag gesloten
Zeestraat 36, 2042 LC Zandvoort, 023-5736680

www.restauranthugoos.nl

B

Grand Café & Restaurant

IS PER DIRECT
OP ZOEK NAAR

ERVAREN MEDEWERKERS
VOOR DE BEDIENING

(PT EN FT)

Cafe Neuf Grand Café & Restaurant

Haltestraat 25

2042 LK Zandvoort

reacties naar:

cafeneuf@cafeneuf.nl

Sk

p
Dini van der Werff-van der Mije

BELASTINGADVIES voor particulieren

7 april moet uw belastingaangifte

binnen zijn bij de belastingdienst.

HULP NODIG?
Kijk op www.belastingadviesdini.nl

mail naar belastingadviesdini@casema.nl

Of bel 0617004493

° ^vL/7
\./ j

Wegens groot succes

gaan we door met het

'Vischloopers menue'

Iedere woensdagavond:

Vis, friet en sla € 6,95

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 |

grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Wij zijn even

BOOMEIÏAN'G met vakantie

vanaf 7 maart t/m 24 maart

Vanaf 25 maart bent u

weer van harte welkom

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl

Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

LA ftfNTAN ELIA
pfzzerfa/ rï&torante Italiano

direzione:

Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort

Tel.: 023-5716785

8, 4

& ^INTERNET

Cjezocht:

parttime medewerkere

'Bellen met Sheila: 06-233W558

(jaithufoplein 9 winkel

|E
'

Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:

- Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

Fax 023 5737827

a



Vol restaurant tijdens vrouwendiner

leder jaar op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Voor het Italiaanse restaurant MMX
in de Haltestraat was het aanleiding om een speciale vrouwenavond te organiseren. In Italië

wordt deze dag groots gevierd waarbij de de dames volledig in de watten worden gelegd.

een hele bos mimosa van hun

pa rtner, op het werk, gewoon

op straat of in de winkels. Ze

worden de hele dag begroet

met "Auguri", gefeliciteerd!

Bijna 60 vrouwen hadden

gereageerd en het restaurant

zat dan ook stampvol met da-

mes die zich het 4-gangen

menu goed lieten smaken. De

eigenaren van MMX willen

Op deze dag is er ook aan- tussen de dames. In Italië van deze avond een traditie

dacht voor misstanden en staat de mimosa symbool maken dus dames... volgend

misbruik tegen en van vrou- voor deze dag van de vrouw, jaar op tijd reserveren. De he-

wen en is er veel solidariteit De dames krijgen takjes of ren gaan maarvoetbal kijken.

Hanneke van Dam overall sjoelkampioen

Het was dit jaar de derde keer dat het Kampioenschap Sjoe-

len voor vrouwen, gevolgd door het kampioenschap voor

mannen, uitmondde in een Battle of the Sexes. In café Ko-

per namen afgelopen dinsdag de beste 12 vrouwen het op

tegen de beste 12 mannen.

Na 3 sjoelbeurten werd de stollende finale kwamen de

ranglijst aangevoerd door dames goed terug. De druk

drie heren, maar in de bloed- lag bij Hanneke van Dam, de

vrouwenkampioen van vorig

jaar, die als laatste Analiste

het verschil moest maken.

Zij weerstond die druk koel-

bloedig en sjoelde zich naar

de hoofdprijs, waarmee de

wisseltrofee weer in vrou-

wenhanden kwam.

Daarnaast vond opnieuw

de strijd om de Worp met de

Gouden Sjoelsteen plaats.

Elke deelnemer ontving een

gouden sjoelsteen om die in

één enkele worp in de 3 of de

4 te schuiven. Het waren de

drie herenfinalisten die met

de eer gingen strijken en een

waardecheque van € 75 ver-

dienden met hun gelukkige

worp.

ZANDVOORT SCHOON!?
en/of -RECHT!? en/of -HEEL!?

Zr*NI)Vi](M(ï
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Gemeente Zandvoort

Genieten van je woonomgeving is dat alles om je heen schoon,

heel, recht, onbeschadigd en bruikbaar moet zijn. Wanneer zaken

als verkeersborden, zitbanken, afvalbakken, straattegels, hekjes,

lichtmasten, containers, openbaar groen etcetera, hier niet aan

voldoen, ontstaat al snel een negatief beeld. Natuurlijk is er altijd

wel iets loos op dit gebied. Om zo goed mogelijk te kunnen han-

delen wordt door medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen

maandelijks een intensieve inspectieronde gehouden in alle wijken,

speciaal gericht op bovengenoemde onderwerpen. Inwoners kun-

nen ook altijd onregelmatigheden in de buitenruimte melden via

de gemeentelijke meldlijn, telefoon 023-5740200.

Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?
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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)

Hondentoilet
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Als je goed in het dorp

rondkijkt zijn er veel infor-

matieborden die nergens

meer op slaan. Zo is bij het

LDC in 2009 het honden-

toilet opgeheven. Echter

de afscheiding staat er

nog en wordt gebruikt als

opslagruimte voor hekken.

Of erweereen hondentoi-

let wordt aangelegd in dit

gebied is onbekend maar

het zal zeker geen overbo-

dige luxe zijn als je op de

stoep de resultaten ziet.

Natuurlijk kan het hon-

denbaasje daar ook iets

aan doen. Maar zo'n bord

schept nog wel verwach-

tingen! Dus, haal het bord

weg of maak ergens een

nieuwe mogelijkheid voor

de hondenbezitters in het

centrum.

Zebrapad

Een alerte lezeres valt het

op dat er al wekenlang

een verkeersbord bij het

strandhotel van Center

Parcs staat die niets toe-

voegt aan de verkeersvei-

ligheid. Het bord geeft

aan dat er een zebrapad

is maar kennelijk was de

witte verf op, er is name-

lijk in geen velden of we-

gen een zebrapad te be-

kennen. Wel stoppen veel

auto's voor overstekende

mensen maar hierdoor

onstaan juist gevaarlijke

situaties. Dus de vraag is:

wanneer gaat de gemeente

hiereen zebrapad aanbren-

gen?

Evenementendoek

Aan de muur op het Raad-

huisplein hangt weer een

nieuw doek met een over-

zicht van de evenementen

van 2011. Het duurt altijd

even voordat het doek ge-

print kan worden, omdat
vaak nog niet helemaal dui-

delijk is of bepaalde evene-

menten wel doorgaan.VVV
Zandvoort,de samensteller

van het doek, is in ieder ge-

val blij dat het er ruim op

tijd voor het nieuwe sei-

zoen weer hangt.

Protestantse bingo

Op 13 maart organiseert

de praisecommissie van

de Protestantse kerk een

bingomiddag. Deze datum

kwam om praktische rede-

nen zo uit maar het valt wel

op het begin van de veer-

tig dagen voor Pasen. Na de

dienst en een eenvoudige

vastenmaaltijd kunt u aan

de slag met bingogetallen.

Zie het maar als een pro-

testantse variant op het

carnaval, en dan ook nog

op de verkeerde datum.

Met excuses aan de ka-

tholieken die deze dingen

beter uit elkaar houden:

de Agathaparochie heeft

haar grote bingo al in fe-

bruari gehad.

Crea Bea!

Vrijdag 18 maart is de

opening van een heel bij-

zondere winkel genaamd
'Crea Bea!'. De winkel is na-

melijk in de Beatrixschool

en is door grote inzet van

de leerlingen van groep

8 tot stand gekomen. Zo

hebben de leerlingen al-

lerlei artikelen gekregen,

maar ook zelf gemaakt,

die zullen worden ver-

kocht in de winkel. Zelfs

aan een persbericht naar

de Zandvoortse Courant is

gedacht. De winkel is van-

af 18 maart elke schooldag

geopend van 15.00 tot

15.45 uur. U bent van harte

welkom om te komen kij-

ken: Jac. P. Thijsseweg 24,

tel. 5740060.

Weer netjes

Aan het begin van het

vorige strandseizoen

meldde de Zandvoortse

Courant dat er tussen de

paviljoens 8, toentertijd

'Wander en Karin' en 9,

De Haven van Zandvoort,

nogal wat rommel op het

strand lag. Welnu, dit jaar

heeft men het duidelijk

beter aangepakt, zoals

bijgaande foto laat zien.

Opdeze manierziet heter

keurig opgeruimd uit, dat

vonden wij ook wel eens

het vermelden waard!

4>



Zandvoort in Bedrijf.nl
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Tweede editie netwerkborrel

"Business on the Beach"

14 maart 2011 om 17.00 uur in De Haven van Zandvoort, Strandweg 9

AIS eerste het laatste

ondernemersnieuws

van Zandvoort!
Ontvang het via

onze nieuwsbrief. V
Training 'Winkeldiefstal' in politiebureau

Afgelopen maandagavond werd in het Zandvoortse politiebureau een training

'Winkeldiefstal' gegeven door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)

Kennemerland, de organisatie voor veilig ondernemen in onze regio. Circa 20 Zandvoortse

ondernemers en medewerkers waren op de training afgekomen.

Ondernemersvereniging Zandvoort steunt Kinderkunstlijn

De training heette 'Winkeldiefstal' maar

had beter 'Hoe om te gaan tijdens en na

winkeldiefstal' kunnen heten. Een zeer

leerzame training die afgesloten werd

met een rollenspel waarin de gasten

tegenover een van de trainers kwamen

te staan.

'
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"Voorop staat in ieder geval altijd de

veiligheid en de gezondheid van de

medewerkers. Als een betrapte winkel-

dief moeilijk gaat doen en geweld gaat

gebruiken, laat hem dan maar gaan",

zei trainer Rob Vermeulen. Vermeulen

ging in op een aantal juridische zaken

waarover onduidelijkheid bestaat. "Je

mag nooit in iemands tas of jas kijken

of er gestolen goederen in zitten, het

zogenaamde visiteren. Ook mag een

persoon die geen opsporingsbevoegd-

heid heeft niemand fouilleren. Dat moet

je wettelijk overlaten aan de politie.

Parkeerterrein De Zuid tijdelijk dicht

Eveneens zijn handboeien en tyrips uit

den boze. Wel mag je iemand die wil

vluchten met meerdere personen over-

meesteren, maar zorg er in ieder geval

voor dat hem of haar niets overkomt. Je

mag uiteindelijk wel iemand aanhouden

maar daarna ben je verantwoordelijk

voor de gezondheid van de persoon",

legde hij uit.

De kern van de zaak is de 'heterdaad'.

Als een medewerker iemand duidelijk

een voorwerp bewust weg ziet nemen,

kan de persoon al uitgenodigd worden

om mee te gaan naar een plaats waar

het een en ander uitgesproken zou kun-

nen worden. Wel adviseert Vermeulen

altijd aangifte te doen, ook als de per-

soon in kwestie het artikel wil kopen of

retourneren. Een meer dan interessante

training die de Zandvoortse onderne-

mers veel winst op kan leveren.

Op 1 maart 2011 is het betaald parkeren

op de boulevards weer ingegaan. Dat

geldt ook voor parkeerterrein De Zuid,

dat sinds 1 januari wordt beheerd door

de gemeente Zandvoort. In verband

met werkzaamheden is vanaf maandag

7 maart het parkeerterrein afgesloten

en daardoor tijdelijk niet toegankelijk om
te parkeren. De gemeente geeft tijdelijke

ontheffing aan abonnementhouders

om op het Ir. G. Friedhoffplein en in de

Brederodestraat te parkeren.

De nieuwe beheerder van parkeerter-

rein De Zuid, gemeente Zandvoort,

is op dit moment hard aan het werk

om het parkeerterrein operationeel te

maken. Dit houdt onder andere in dat

de bestaande slagbomen vervangen

worden. Ook wordt andere betaalap-

paratuur geïnstalleerd. Veel hotel- en

pensionhouders maken gebruik van

het parkeerterrein, met name in het

hoogseizoen.

Abonnementen

Vooralsnog zijn alleen jaarabonne-

menten verkrijgbaar a € 150 inclusief

BTW, binnenkort ook maand- en week-

abonnementen. Abonnementhouders

krijgen tijdelijk een vergunning om op

het Ir. G. Friedhoffplein, het zuidelijke

deel van de Brederodestraat of op het

onverharde terrein naast parkeerterrein

De Zuid te parkeren. Zodra de nieuwe

apparatuur operationeel is, kan de tijde-

lijke vergunning ingewisseld worden

voor een plastic toegangspas. Voor

meer informatie of aanvragen van een

abonnement kunt u contact opnemen

met de gemeente via tel. 5740100 of

e-mail: parkeren@zandvoort.nl.

Bron: www.zandvoort.nl

Deze week, vrijdag 11 maart, wordt

de Kinderkunstlijn officieel geopend.

Vanaf half maart zullen in diverse eta-

lages een of meerdere kunstwerken

te bewonderen zijn. Daarnaast or-

ganiseert de Ondernemersvereniging

Zandvoort (OVZ) een puzzeltocht langs

de etalages.

"Wij van OVZ vinden het fantastisch dat

de kinderen van groep 8 en de brug-

klas van het Wim Gertenbachcollege op

deze manier kennis maken met kunst.

Er zijn al veel winkeliers die de kunst-

werken vanaf half maart in hun etalage

willen plaatsen en het lijkt ons leuk om
hieraan een puzzeltocht te koppelen",

aldus Gert van Kuijk, voorzitter OVZ.

Puzzeltocht

In een aantal etalages zal bij een schil-

derij ook een letter of cijfer geplaatst

worden. De bedoeling is deze letters en

cijfers te noteren en hier een woord van

te maken. Het wedstrijdformulier is ver-

krijgbaar bij het Zandvoorts Museum en

bij Kaashuis Tromp. Inzendingen kun-

nen voor 15 april worden gestuurd naar:

OVZ, Postbus 469, 2040 AK, Zandvoort.

Uit alle goede inzendingen zal een win-

naar gekozen worden.

Zandvoort is een 'eigenwijze' makelaar rijker

Nick ten Broeke, voormalig franchisenemer van Vrijehuizenmarkt Heemstede - Zandvoort

e. o., zet zijn makelaarsactiviteiten volledig zelfstandig, onafhankelijk en op eigen wijze

voort. Sinds 1 maart gaat verder als Eigenwijs Makelaars.

"Eigenwijs Makelaars reflecteert mijn manier van zaken doen", zegt Nick ten Broeke.

Vanuit zijn 'passie voor huizen' en een ietwat eigenwijze benadering van dienstverlening

is de naam Eigenwijs Makelaars ontstaan. Geen alledaagse, standaard makelaarsuit-

rusting! "Eigenwijs Makelaars staat voor anders durven zijn, maar wel binnen profes-

sionele kaders", aldus Ten Broeke. Eigenwijs Makelaars gelooft in een realistische, no-

nonsense aanpak en wil het anders aanpakken, waarbij de klant altijd centraal staat.

De nieuwe uitstraling is opvallend,

eigentijds én eigenwijs. De website

oogt fris, vernieuwend, overzichtelijk,

modern, maar straalt bovendien uit dat

Eigenwijs ook echt anders is in verge-

lijking met de traditionele 'makelaar in

pak'.

Zo wordt er iedere week een nieuw

'Object van de Week' op de website

geplaatst waaraan een speciale actie

wordt gekoppeld. Deze week wordt er

bijvoorbeeld een auto ter waarde van

maximaal € 10.000 weggeven door de

eigenaren van een woning aan de Dr.

J.G. Mezgerstraat, mits kopers vóór

13 maart 2011 een overeenkomst tot

aankoop hebben gesloten. Daarnaast

geeft de makelaar iedere 10e nieuwe

klant in de maanden maart en april 2011

een I-Pad!

Eigenwijs Makelaars, Emmaweg 21,

Zandvoort. Telefoon: 023 - 573 19 99,

Website: www.eigenwijsmakelaars.nl

Ruim 1250 ondernemers

Wist u dat er in Zandvoort circa 1250

ondernemers zijn gevestigd?

Maak uzelf daarom bekend als onder-

nemer in Zandvoort en word lid van

Zandvoort in Bedrijf. Kijk op de website

voor meer informatie.

Voor meer informatie

website: www.zandvoortinbedrijf.nl

tel: 023-8 200 322
|
email: info@zinb.nl



Herten laten zich niet opsluiten

De nieuwe hekken die de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten houden, functioneren nog niet

naar behoren. Dat blijkt wel uit bijgaande foto's die wij ontvingen van lezers. Een en ander maakt duidelijk dat de herten

almaar brutaler worden. Je kunt ook zeggen dat ze zich steeds meer thuis gaan voelen in Zandvoort.

Dezefoto werd op zondagochtend rond 09.30 uurgemaakt en

toont de herten die zich in een tuin aan de boulevard Paulus

Loot zich tegoed doen aan de planten en bloemen.

Dezefoto werd maandag gemaakt door iemand die er een

leuke link bij maakte. Er geldt hier een parkeergebied voor ver-

gunninghouders. Zouden deze herten ook een vergunning heb-

ben om zich hierin het gras voorde watertoren te 'parkeren'?

Zandvoortse scholier wordt de

'jonge' Ramon in de musical Zorro

De 10-jarige Zandvoortse scholier Ruben Nair wordt de jon-

ge Ramon, de oudere broer van Zorro in de gelijknamige

nieuwe musical van Joop van den Ende Theaterproducties.

Hij is tijdens de selectieronden uitgekozen en is nu volop

aan het repeteren met de volledige cast.

per week: een les

streetdance en een

les breakdance van

Remy van Loon."

Conny Lodewijkhad

gelezen dat er kin-

deraudities zouden

komen voor een rol

in de nieuwe musi-

cal Zorro. Zij vroeg

Ruben of hij dat

leuk zou vinden en

natuurlijk zei hij ja.

Zeven audities later

had hij een rol in

de nieuwe musical.

"Ik speel mee met

de Randstadgroep,

die uit 3 setjes van

3 kinderen bestaat. Elk setje

(2 jongens en 1 meisje) be-

staat uit een kleine Diego,

een kleine Ramon en een

kleine Luisa. Diego wordt la-

ter Zorro, Ramon is zijn ou-

dere broer die ik ga spelen

en Luisa is hun buurmeisje.

Ruben, die in groep 7 van de

Beatrixschool zit, is gek op

dansen en heeft al vier jaar

les bij Studio 118 Dance van

Conny Lodewijk. "Mijn groot-

ste hobby is dansen. Ik dans

nu al bijna 4jaar bij juf Conny.

Op dit moment dans ik 2 keer

De grote Ramon wordt ge-

speeld door René van Kooten,

de grote Diego doorTommie

Christiaan (van 'Op zoek naar

Zorro') en de grote Luisa door

Michelle Splietelhoff. Voor het

hele land spelen er 10 setjes

verdeeld over 4 regio's", legt

hij uit. Kinderen mogen on-

der een bepaalde leeftijd van

de Arbeidsinspectie maareen

beperkt aantal uren werken',

vandaar dat er meerdere 'set-

jes' zijn.

Het repeteren is begonnen in

de week voor de voorjaarsva-

kantie. "In die vakantie heb

ik bijna elke dag geoefend.

Op dit moment oefen ik op

woensdag- en vrijdagmiddag

en zaterdag en zondag bij

Dutch Studios in Amsterdam.

Vanaf 19 maart oefenen we

in Dronten, daar zijn de try-

outs op 2 en 3 april. Onze re-

gio doet de opstart, waardoor

we regelmatig repeteren met

de hele cast. Het contact met

de volwassenen is heel goed.

Ze zijn aardig en behulpzaam

en kunnen heel goed spe-

len, zingen en dansen. Van

de kinderbegeleidsters leren

we het meest, maar bijvoor-

beeld met dansen leer ik veel

van de 'dance captain'. Het is

ook leuk omdat niet iedereen

Nederlands spreekt, er wordt

ook Engels, Spaans en Frans

gesproken', gaat hij verder.

Ruben weet nu nog niet wat

hij na de school wil gaan doen.

Op dit moment heeft hij uit-

gemaakt dat hij drie keuzes

heeft: "Ik denk nu dat ik iets

met dieren, dansen of musi-

cals wil gaan doen. Nu ik mee-

doe met deze musical, vind ik

het wel heel tof. Ik zou het

wel leuk vinden om een ster

te worden, maar dat hoeft niet

perse. Ik vind het belangrijker

om iets te doen wat ik leuk

vind", sluit hij af.

De galapremière is op 17 april

in het De la Mar theater in

Amsterdam. Een van de rand-

stadsetjes gaat de première

spelen. Welke dat gaan doen,

is nog niet bekend. Ruben

weet sowieso nog niet wan-

neer en waar hij gaat spelen,

dat zal binnenkort bekendge-

maakt worden. Zandvoort zal

in de toekomst waarschijnlijk

nog veel van deze kunstzin-

nige Ruben Nair horen!
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Zandvoort in Bedrijf.nl door Erna Meijer

Het wordt hoog tijd om het bedrijf van de geboren en ge-

togen Zandvoortse Iris Roest (40) aan u voor te stellen. Een

deel van haarvele werkzaamheden kent u beslist, want zij en

haar collega Martine Adegeest zorgen al geruime tijd mede

voor de opmaak van uw vertrouwde Zandvoortse Courant.

Iris vertelt: "Na het Grafisch

Lyceum ben ik naar de

Koninklijke Academie voor

Beeldende Kunsten in Den

Haag gegaan, waar ik de

richting grafisch ontwerper

heb gevolgd en afgerond.

Mijn eerste baan was bij

een kleine drukkerij, maar ik

heb vooral lang gewerkt en

heel veel geleerd bij 'Total

Identity', een bureau in Am-

sterdam". Hierna vertrok zij

naar Rotterdam maar omdat

zij, zoals zij het zelf zegt "last

kreeg van heimwee", is zij in

2003 definitief terug geko-

men naar Zandvoort. In eerste

instantie is zij bij haar thuis

voor zichzelf begonnen. Na

een paar grotere opdrachten

schreef zij zich in 2005 in bij

de Kamer van Koophandel en

schafte veel benodigde appa-

ratuur aan. In juni 2009 nam

zij met haar bedrijf intrek in

het huidige kantoor op de

Kleine Krocht/een heel ge-

zellig hoekje". Op maandag

en dinsdag worden de dames

vergezeld door Gillis Kok, die

op deze dagen aanschuift

om samen de Zandvoortse

Courant te maken.

IR Design Zandvoort is een

ontwerpbureau, gespeciali-

seerd in het ontwerpen van

brochures, logo's, posters,

advertenties, folders, flyers,

banners, vlaggen, huisstijlen,

menukaarten, visitekaartjes

en briefpapier. Maar u kunt

ook bij haar terecht voor uw

print- en drukwerk. Een hele

opsomming, maar het geeft

wel aan dat het bureau heel

allround is en zeker niet de

minste opdrachtgevers heeft.

Zo wordt bijvoorbeeld vrijwel

al het materiaal voor onze lo-

kale VVV door IR Design ont-

worpen, van brochures, de

plattegrond van Zandvoort

en banners tot enorme recla-

meborden en het megagrote

doek op het Raadhuisplein.

Daarnaast verzorgt zij de fol-

ders van makelaar Cense &
Van Lingen en behoort ook

het Zandvoorts Museum
tot haar klantenkring. Voor

Culinair Zandvoort heeft ze

de hele huisstijl ontworpen,

waaronder de 'scharrekop-

pen', het enige betaalmiddel

tijdens dit jaarlijkse festijn.

Iris werkt niet uitsluitend

voor bedrijven in de regio, ze

heeft ook diverse landelijke

bedrijven zoals '1850 num-

merinformatie' in haar klan-

tenbestand. Haar specialiteit

ligt in het bijzonder in het

ontwerpen en de vormgeving

van de producten. Het loont

zeker de moeite om eens con-

tact met Iris op te nemen voor

een vrijblijvende offerte.

IR Design Zandvoort

Kleine Krocht 2, Zandvoort.

Tel. 5715653,

e-mail: info@irdesign.nl
,

website: www.irdesign.nl .

Geopend: maandag t/m vrij-

dag van 09.00 tot 17.00 uur.

é>
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I3/Vekelijks deWcffil^ezen op infëïnetF^

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
frïgriTTKPHMTOl

DORSMAN
ASSURANTIËN

Inboedelverzekering

Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Accountants kantaar

drsn H*G- HuppelKhoteri

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur

belastingaangiften / fiscale adviezen • administraties / boekhoudingen

jaarrekeningen • accountantscontrole / management ondersteuning

ir

*x 5731 <*l aoc*untanrtskantoor@hgppfllKhotin,nl
www.huppclHlwun.nl

AUTOBEDRIJF I \^^j Q

APK
Onderhoud en reparatie alle merken

Occasions in - en verkoop

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

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

|^l LI j>
[

J Li Hf Buitenschoolse opvang De Boomhut

Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep I t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

Spelen met andere kinderen . Huiselijke sfeer . Plezier

Nieuwe dingen leren . Creatieve activiteiten

Flemingstraat 55 . 204 1 VW Zandvoort

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

info@pluspuntzandvoort.nl . www.pluspuntzandvoort.nl

PROEF DE

rtpra/. SPAANSE SFEER!
r
:> n.K .').-J

"

ONBEPERKT TAPAS ETEN !!!

VOOR €18,50 pp

IN TAPASBAR PIRIPI, KERKSTRAAT 25

voor info en reserveren: 0235712537/www.piripi.nl

I
OOMSTEE Café Oomstee

Vrijdag 11 maart: Aanvang: 21 :0D uur.

Topbezeiting!
Dit wr/[ u rüït rniss?n„.

W^illhur de- Graaff - yiLa-uf

WC-i.it Or HiOri -iJ^O-OOn.
fcduiirdo Binnen rrtjTir-n1

H:irm WijnEJH7"; ::-iiH^i'.s;Lr

Hénno Veenend aal -ürurrti

Ifl ronde: Ksirnnkit op jnrn-rrljicj 2£ mrl; 31 :0Ü uur.

M

t

1

Tor? Anu&ttn - ZtHJSfrtmt Ü2 - ZdrioVcxjrr - Ü23 f?7J 07 2? - rvww trjm-HititJ.ri/

SPECTACULAIRE AANBIEDING

TERRASSCHEF
ELEKTRISCH
BR. 500 X 300 UITVAL£ 1200 -

Hïï% Ü4M 300 DESIGNS

COMFORT ZONWERING

RIJKSSTRAATWEG 88-90 HAARLEM 023 5380989

ZEESTRAAT 34 ZANDVOORT 023 5746390

www.comfortzonweringhaarlem.nl
'tfïflef/tj ii-k™

Gratis aandrijving Dé Garagedeur!

Gratis elektrische aandrijving bij aanschaf
van een sectionale garagedeur

£r SUMMENöVöPORr/WNOROVTW

COMFORT GARAGEDEUREN
Zeestraat 34 Zandvoort

Rijksstraatweg 88-90 Haarlem Tel: 023 5380989

www.garagedeurenhaarlem.nl
info@garagedeurenhaarlem.nl

Qi



Nieuwe toneeluitvoering De Wurf

Op zaterdag 19 maart aanstaande zal folklorevereniging

De Wurf haar jaarlijkse toneeluitvoering in theater De

Krocht verzorgen. Dit jaar werd gekozen voor twee korte

stukken. Het eerste stuk is 'Aan de schoonmaak' en het

tweede 'Verhuren is ook niet alles', beide van de hand van

mevr. B. Jongsma-Schuiten.

J
-

kMSÊÊ
L M l'—

Scène uit een eerder toneelstuk van De Wurf

'Aan de schoonmaak' toont

de grote schoonmaak die

twee keer per jaar op de

agenda stond: in het voor-

jaar en tegen de kerst. Alles

ging de kamer uit en er werd

grondig schoongemaakt,

soms met hulp van de bu-

ren en of dat altijd wel goed

ging is maar net de vraag.

Verhuren is ook niet alles'

speelt in het begin van de

vorige eeuw toen het toe-

risme zich in Zandvoort met

een sneltreinvaart ontwik-

kelde. De gewone mensen

wilden daar ook wel een

graantje van meepikken,

door hun huisje beschikbaar

te stellen aan badgasten,

want dat was wel weer een

inkomsten in de moeilijke

tijden. Echter, zo makkelijk

was dat verhuren nu ook

weer niet!

De twee stukken zijn met

vele verwikkelingen en hoe

dat allemaal afloopt? U

moet maar gaan kijken en

genieten. Natuurlijk is er zo-

als gebruikelijk na afloop bal

na, met de verloting van de

Zandvoortse pop en mooie

tekeningen van Zandvoortse

dorpsgezichten. Kaarten a

€ 8 zijn verkrijgbaar bij de

fam. Veldwisch, Dorpsplein

9, tel. 5716487 en Mieke Hol-

lander, Constantijn Huygen-

sstraat 15. Tevens, indien nog

voorradig, bij de kassa aan de

zaal. De toneelavond in De

Krocht begint om 20.00 uur.

Dolderman geeft dansavond in De Krocht

Afgelopen zaterdag werd de door dansschool Rob Dolder-

man georganiseerde avond vrijdansen goed bezocht. De

veelal wat oudere liefhebbers lieten overduidelijk zien veel

plezier te beleven aan de geboden mogelijkheid om hun

ballroom, latin en salsa danskennis te demonstreren.

In de feestelijk ingerichte

danszaal van de Krocht, van-

wege het carnavalsfeest op

zondag voor de jongeren

voorzien van honderden

kleurige ballonnen, wisten

Rob en Mieke Dolderman de

dansliefhebbers goed te ver-

wennen. Lekker dansen op

een gezellige en ontspannen

wijze met bekende muzikale

toppers uit de luidsprekers.

Een heerlijke quickstep of

een ouderwets Engelse wals,

leuke intermezzo's met latin

en salsa-elementen en vooral

een niet aflatend enthousias-

me van Rob achter de draai-

tafel.

Met zijn vele erkenningen

van dansorganisaties als

bevoegd en ervaren dansle-

raar en mede oprichter van

de Nederlandse Vereniging

Amateur Danssport weet

Rob precies waar zijn jonge en

oudere dansaanhangers het

meest van genieten. "Het gaat

er om", zegt hij, "dat je danst,

niet hoe je danst. Dansstijl en

kennisvan de vele variatiesen

moeilijke passen kunnen we

iedereen gewoon aanleren.

Dan kun je je al snel vlot en

gracieus bewegen op allerlei

soorten muziek."

Zaterdag was er vooral het

plezier van het dansen te

zien waar iedereen toch het

meeste van geniet. Zaterdag

2 april wordt er weer zo'n

instuif-dansavond gehouden

waar iedereen van harte wel-

kom is. Zaterdag 16 april is er

afdansen voor diploma's, met

bal na, waar de vele lessers

voor een jury hun geleerde

dansvaardigheden moeten

tonen. Wilt u ook leren dan-

sen, kijk dan op www.dans-

schoolrobdolderman.nl voor

lestijden en prijzen of bel met

06-21590520.
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Politiek verslag
_Commissie Projecten & Thema's d.d. 3 maart

Veel vragen tijdens

commissievergadering

De agenda stond in het teken van diverse presentaties.

Het laatste agendapunt, waarin het college informatie zou

verschaffen over de voortgang van het Louis Davids Carré

(LDC), was de trekpleister om naar de vergadering te ko-

men of via het internet te beluisteren. Ook daarin werd

een presentatie gehouden. De informatieverschaffing, in-

clusief presentatie, en de discussie over het LDC duurde

ruim tweeëneenhalf uur!

Architectenbureau Jeanne

Dekkers uit Delft presen-

teerde het ontwerp voor de

nieuwe brandweerkazerne,

waarinookdeZRBeen plaats

gaat krijgen. Daarna lichtte

KIMO, een organisatie van

kustplaatsen, de commissie

in over hun werkzaamheden.

Vervolgens begon project-

wethouder Wilfred Tates

zijn verhaal over het LDC:

"Eigenlijk zou het college

al eerder met de informa-

tie zijn gekomen maar door

een brief van een burger en

een krantenartikeltje is het

nu een ander verhaal ge-

worden. Dat is ook de reden

dat ik wat deskundigen erbij

heb gehaald, waaronder de

externe deskundige, die ook

een presentatie zal houden."

De discussie begon over de

stempel 'geheim'op het con-

tract, die volgens Tates er

niet op had moeten staan.

Zowel Jerry Kramer (VVD) als

Gert Jan Bluijs (CDA) vielen

daarover maar de wethou-

der was zeer duidelijk: "Het

is geen geheim' stuk", zei

hij. Uit de presentatie bleek,

in antwoord op schriftelijke

vragen van Kramer, dat ont-

wikkelaarAM verplicht is tot

realisatie van de woningen.

De ontwikkelaar zal daarvol-

gensdepresentatorookaan

worden gehouden.

Na een aantal insprekers van

de publieke tribune was de

commissie aan het woord.

Kramer had maar één vraag

waar hij een antwoord op

wenst: "Gaat ontwikkelaar

AM onherroepelijk van start

met de bouwvan fase iB, de

appartementen bovenop

de parkeergarage?" Michel

Demmers (GBZ) vroeg zich

afof het college adequaat en

op tijd informatie aangaan-

de de materie heeft doorge-

speeld aan de raad. Hij vond

de informatieverstrekking

rommelig waardoor de raad

haar taak, ook richting bur-

gers, niet goed kon uitvoe-

ren. Hij vond dit "een uiterst

ongelukkige gang van za-

ken". Demmers wil namelijk

de correcte informatie aan

de belanghebbenden en de

bewoners van het LDC door-

geven. Cees van Deursen

(GL) was geschrokken van

de presentatie. Hij vond het

respect voor de omwonen-
den zeer beperkt: "Zowel zij,

als de raad en de commissies

hebben niet altijd de juiste

informatie gekregen. Erger

nog, nooit informatie gekre-

gen." Hij vraagt zich af hoe

het centrum van Zandvoort

de komende jaren er uit gaat

zien als er nu al gesloopt

gaat worden. Ook Bluijs

was ervan overtuigd dat er

belangrijke informatie ach-

tergehouden is geworden

waardoor de raad hun werk

niet naar behoren heeft kun-

nen doen. "Ik voel mij niet

serieus genomen door het

college in deze", zei hij.

In zijn antwoord ging Tates

in eerste instantie richting

de insprekers. Hij was zich

bewust dat de teneur er een

was van grote overlast en

gebrek aan communicatie,

maar hij was ook van me-

ning dat het college dit heel

serieus heeft opgenomen.

"We hebben niet alleen via

de telefoon of de klachten-

lijn maarookvia e-mail veel

te horen gekregen waar wij

via de diverse afdelingen op

gereageerd hebben. Daar

waar mogelijk, het is na-

melijk niet altijd direct mo-

gelijk, hebben we ook direct

iets aan de klacht gedaan.

Ook tijdens bijeenkomsten

met bewoners, voordat en

nadat de schop de grond

inging, hebben wij verkon-

digd dat er een aantal jaren

overlast zou zijn.We hebben

het nooit mooier gemaakt

dan het is. We doen wat

we kunnen", hield hij de

commissie voor. Tates was

verder van mening dat een

hoop klachten niet direct

opgelost kunnen worden

en vertelde dat heel verve-

lend te vinden. De wethou-

der heeft er alle vertrouwen

in dat de realisatie door AM
van de woningen boven

de parkeergarage in de 2e

fase volledig tot stand zal

komen. Volgens Tates is in

ieder geval de informatie

die nodig is voor de 2e fase

gegeven via een maquette

die in de Centrale Hal van

het raadhuis staat. "Dat is

het plan en zo zal het ver-

schijnen" benadrukte hij en

zei daar achteraan dat het

niet zo zou kunnen zijn dat

niemand er niets van wist.

In tweede termijn dankte

Kramer het college voor

de vele informatie die deze

avond vrij was gegeven

maar vond wel dat in eer-

ste instantie het college

verzuim aan te rekenen was.

Ook Bluijs was bepaald niet

tespreken overdegangvan

zaken en kwam daarover in

onmin met Tates. Het col-

lege heeft alleen nog een

beslissing te nemen over

het aantal woningen dat er

gerealiseerd zal gaan wor-

den: kleineren meer, of gro-

ter en minder.

&



Bloeiende violen

Vaste planten

Heesters en struiken

in pot gekweekt

i

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keur&tation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

|Tl lil- flfiWfcMpWI friVUWV s*C

in
www.EiutQbcdrijfz.Ej ndvoort.n 1

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!

023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@kpnmail.nl

Vooreen goedeen

prettige voetbehandeling

naar Pedicure Carla.

Meer dan 10 jaar ervaring.

Pro-voet lid.

06-46098919

www.massagebijrosa.nl

Autobedrijf Trade Ard.

Lid BOVAG en NAP.

Max Planckstraat44,

tel. 5730519 / 06-53498304

www.trade-ard.nl

Behang- en schildersbedrijf

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54264259

Vooral uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl

Gezocht:

droge (liefst verwarmde)

opslagruimte/garage.

Tel. 06-25055878

ZANDKORRELS
Kabel-internet/adsl

installateur helpt bij alle

PC-PROBLEMEN. Advies en

aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

023-5719666 of 06-44696001.

Met garantie en KvK.

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in:

diabetische voet*,

reumatische voet*,

schimmeldiagnostiek

en nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921

Bilderdijkstraat 22,Zandvoort

Lid van Pro Voet (*vergoed

door zorgverzekering)

Bi uiis
ClptmparLirkit I

Bloemen Kleuren

Haiteslraat é$ Zandvoort tel.: 02M7 120 êO

Specialist voor alw bloemurerfcen.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50

Met ZandvoortPas €5,-

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven

de €500,-

• Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (exd.BTW)

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

particuliere voorwaarden kunt u een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

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

van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam

Uw Zandvoortpas nr

Telefoon

L Paap medische

hulpmiddelen.

ADL- HULPMIDDELEN

en producten voor slecht-

zienden o.a. rollators,

wandbeugels, po stoelen,

daisy spelers, loepen enz.

Bel voor een afspraak bij

u thuis: 06-51815360.

Inloopspreekuur:

maandag 9.00-12.30

Flemingsstraat 55 (Pluspunt)

Uw auto kopen of verkopen

via een professional !!!

Kijk voor meer informatie

en ons aanbod op

www.autoverkoper.nu

of bel Patrickvan Kessel

06-55383624

Pedicure Salon Henny komt

ook bij u thuis. Ontharen met

LHE (Light Heat Energy).

Nu beginnen, in de

zomer klaar. Aanbieding:

per flits €2. Oksel:

normaal € 28,50 nu € 16,50.

Van Speijkstraat 2/23.

Tel. 06-31931940

of 023-5734944

Zeg niet:

Ik zal dat kwaad

vergelden, wacht op

de Heer, hij zal je helpen.

Spreuken 20:22

Hoveniersbedrijf Parosa.

Boomverwijdering,

tuinaanleg en onderhoud.

Tevens reparatie straatwerk.

023-5353591 of 06-22209568

Te huur: garage

De Ruyterstraat

€125,- per mnd.

Tel.: 06-53256274

Gezocht:

Bedrijfs/ atelierruimte.

Ongeveer 100 m2,

in Haarlem, voor

Glashandel/glasinlood.

Tel. 06-13402304,

Mare Valk/Valk Glasstudio

Pension in Zandvoort

zoekt poetsvrouw/

kamermeisje voor ten

minste 3 dagen per week

(ma-wo-vr). Bel. 5730457

Racket

bespannen?

Bel Dietrich

Spanservice Zandvoort.

Tel. 06-53618845

Het Pakhuis,

een kringloopwinkel waar

van alles te koop is! Van

serviezen en glaswerk

tot meubels en van

kleding tot boeken.

De winkel is geopend

op don-vrij-zat 10-17 uur.

Info: 06 -53693409

Noorderduinweg 48,

(Corodex)

Zandvoort.

Inzoomen

op Matisse, Mondriaan

en Malevich

Expressie en abstrac-

tie in de schilderkunst

van de 20ste eeuw

Nieuwe cursus in Zandvoort

5,12 en 19 april

drs Liselot de Jong

06-48443623

www.kunstinvorm.nl

Vrijdagmiddag

was ik mijn portemonnee

vergeten bij de Deka markt.

Toen ik tegen

sluitingstijd terug-

kwam, bleek dat een

medewerkster hem
had gevonden. Bij deze

wil ik haar graag

bedanken voor haar

eerlijkheid en

behulpzaamheid.

Huishoudelijke

hulp gevraagd.

1 tot 2 keer per week.

Tel. 06-29550549

Gezocht:

iemand die eenmaal

per 2 weken bedden wil

verzorgen (verhoogde

Aupings). Tel. 5716718

Vrijwilligers:

heel hartelijk bedankt

voor het altijd klaar staan

voor onze kinderen bij het

oversteken voor naar

school tegaan.

Klasse!

Sandra Buytenhek

en Netty Schraal

Schilder heeft tijd

vooral uw werk, bin-

nen en buiten. Tel. 023-

5719800 of 06-48335655

Qi
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Sporen uit het verleden
Zandvoortse vislopers

Deze week blijven we nog even in het Zandvoorts Muse-

um. In de gang naar de grote expositieruimte zit boven in

|
de deurpost een bijzonder glas-in-loodraam met een be-

kend Zandvoorts tafereel.

door Nel Kerkman

II

n eerste instantie dacht ik

dat het een Van der Mije

was maar bij navraag was de

maker glazenier Mare Valk.

Vanaf 1975 had hij een glas-

in-loodatelier in de Cornelis

Slegersstraat in Zandvoort.

Op mijn vraag over het ver-

haal achter het raam vertel-

de hij: "In de periode tussen

1975 en 1983 heb ik meer-

dere ramen gemaakt voor

particulieren, ik denk dat

deze ook uit een dergelijke

I
situatie kwam en later aan

het museum geschonken

is. In die tijd waren de ovale

raamhangers met taferelen

van oud Zandvoort heel popu-

lair, ik heb ertoen honderden

van gemaakt." Ma re Valk heeft

momenteel een glasstudio

aan het Donkere Spaarne in

Haarlem.

De afbeelding

Het gebrandschilderde ge-

deelte uit het glas-in-lood-

raam toont twee Zandvoortse

vislopers bij een paal, met

daarboven in sierlijke letters

geschreven 'Kousenpael'. Met

de manden (bot en zijger) op

hun rug bracht men de vis

door het duin naar Haarlem

om die daar te verkopen.

Voordat men met de wandel-

tocht langs het Vis(sers)pad

begon, werden de zwarte

kousen en schoenen uit-

getrokken en liep men
blootvoets (barrevoets) via

Overveen naar Haarlem.

Bij het uit- en aantrekken

van de kousen en schoei-

sel werd de 'kousenpael'

als steun gebruikt. Op de

mooi gekleurde afbeelding

is goed te zien hoe dat ge-

beurde.

Er zijn al veel reacties met meldingen overglas-ln-loodramen binnen gekomen maar nog steeds

kunt u uw verhaal over uw raam ofdeur met gegevens sturen of brengen naar: Kleine Krocht

2, 2042 JN Zandvoort ofper e-mall sporen@zandvoortsecourant.nl

Groepsexpositie 'Zomers Verlangen
1

Zes BKZ kunstenaars hebben het advies Verleg je grenzen'

van David Polak tijdens Kunstkracht 12 goed in hun oren ge-

knoopt. Op zoek naar de mogelijkheid om de grenzen, dus

ook het eigen vertrouwde nest, tijdelijk te verlaten is goed

uitgepakt met een groepsexpositie bij Galerie De Lage

Flank in Naarden Vesting.

Schilderij 'Strandrit' van Mono Meier-Adegeest

De kunstwerken van de zes

beeldende kunstenaars pas-

sen perfect bij elkaar en met

hun gekozen thema 'Zomers

Verlangen' brengen ze met

hun werken een ode aan de

kust en zijn ze een goede

promotie voor Zandvoort.

De olieverfschilderijen van

Mona Meier-Adegeest en

Nelleke de Blaauw brengen

het strand heel dicht naarje

toe en ook de foto's van Cees

Geursen laten het strand op

zijn mooist zien. De schilde-

rijen met onder meer strand-

huisjes van HerbertWillems

zien er kleurrijk uit, de kunst-

werken van Jan v.d. Bos zijn

stoeren eerlijken daarcom-

bineren de beelden van Noor

Brandt harmonieus bij.

Naarden aan zee

Het is even uit de beurt

maar ook u kunt de grenzen

verleggen en gaan kijken

naar de groepsexpositie

in de oude vestigingsstad

Naarden. De expositie is

van 11 maart tot 12 april in

Galerie De Lage Flank in

Naarden Vesting. Kijk voor

openingstijden en adres op:

www.delageflank.nl. In het

weekend zijn de kunste-

naars aanwezig.

Opening Kinderkunstlijn 2011

in Zandvoorts Museum
De opening van de Kinderkunstlijn 2011 vindt op 11 maart

om 14.00 uur plaats in het Zandvoorts Museum. In de zol-

derruimte staat een groot aantal kunstwerken van de groe-

pen 8 van de Zandvoortse basisscholen en de brugklas van

het Wim Gertenbach College tentoongesteld. Na de ope-

ning zullen de kunstwerken in de etalages van bedrijven in

Zandvoort tentoongesteld worden.

Voor slechts €25 perjaar kunt

u lid worden van de Vrienden

van Kunst op school'. U kunt

uw bijdrage storten op re-

keningnummer 400.533.197

t.n.v. Stichting Kunst op

School te Zandvoort.

Alweer voor de vierde keer

hebben de Zandvoortse

kunstenaars Hilly Jansen en

Marianne Rebel, in samen-

werking met de docenten/

leraren, zich ingezet om de

leerlingen van de bovenge-

noemde groepen en brug-

klas kunstzinnige educatie

te geven. De Ondernemers

Vereniging Zandvoort (OVZ)

heeft het project ook om-

armd en zal rondom de

Kinderkunstlijn een prijs-

vraag uitschrijven. Bij de

in diverse etalages

van het centrum

van Zandvoort ten-

toongestelde kunst-

werken wordt een

letter of een cijfer

geplaatst. Deze

letters en cijfers

vormen samen de

oplossing van de

prijsvraag.

Ook u kunt het

project 'Kunst op

school' steunen.

Mooi jazzweekend staat voor de deur

Komende zondag, 13 maart, is de getalenteerde jazzzange-

res Xandra Willis te gast bij het trio Johan Clement voor een

concert in de reeks Jazz in Zandvoort in theater De Krocht.

Vrijdagavond wordt ook café oomstee weer gevuld met

mooie jazzklanken.

Zangeres Xandra Willis stu-

deerde aan het Rotterdams

Conservatorium waar zij in

1998 cum laude afstudeerde.

Tijdens haar studie bleek haar

grote voorliefde voor jazz, soul

en gospel. Ze maakt deel uit

van de gospelformatie Loud en

Proud en heeft in vele bands

gewerkt. Na haar studie ging

ze ook aandacht besteden aan

haar solocarrière en in 2005

verscheen haardebuutalbum

'To Be With You'. Momenteel

is zij een ervaren zanglerares

en heeft zij haar eigen zang-

praktijk 'Het Zangatelier'. Op

zondag 13 maart 2011 treedt

zij op in theater De Krocht aan

de Grote Krocht 41. Het con-

cert begint om 14.30 uur en de

begeleiding is in vertrouwde

handen van het trio van

Johan Clement (piano), Eric

Timmermans (contrabas) en

Frits Landesbergen (drums).

Voor nadere informatie over

de zangeres: www.hetzanga-

telier-xandrawillis.nl.

Oomstee Jazz

Liefhebbers van goede en

gevarieerde jazzmuziek kun-

nen zich verheugen op een

optreden van een zeer se-

lect gezelschap in Oomstee

Jazz. De artiesten die vrijdag

optreden in het café aan de

Zeestraat hebben hun spo-

ren ruimschoots verdiend in

de muziek. Walther de Graaff

(gitaar), Wouter Kiers (tenor-

saxofoon), Eduardo Blanco

(trompet), Ha rm Wijntjes (bas-

gitaar) en Menno Veenendaal

(drum) hebben allemaal al

hun sporen in de vaderlandse

jazzscene verdiend. Vrijdag 11

maart, aanvang 21.00 uur in

Jazzcafé Oomstee, Zeestraat

62, zullen zij voor u optreden.

De toegang is gratis.

£>
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het gezelligste skidorp van het Zillertal

Boek nu uw zonnige skivakantie in Hotel Platzer!

• 3 nachten incl. 2 dagen skipas: vanaf € 334,00 p.p.

• 5 nachten incl. 4 dagen skipas: vanaf € 563,00 p.p.

• 7 nachten incl. 6 dagen skipas: vanaf € 767,10 p.p.

Aanbiedingen geldig van 23 maart t/m 10 april 2011 en op basis van 2 pers. kamer

incl.: ontbijt - dagelijks wisselend 4-gangen keuzediner - gratis wifi - bewaakt

en verwarmd skiruim -10% korting op ski(schoenen) huur. Tevens gratis gebruik

van wellness ruimte met o.a. sauna, zwembad, waterbed, enz...

Zillertal Arena
Kom genieten, plezier maken, energie tanken en je helemaal in je

element voelen in het grootste skigebied in Tirol: 165 kilometer

piste met sneeuw garantie - 49 liften - hoogte tot 2.500 meter -

skibus voor de deur - levendige apres ski

Wohlfühl-Hotel-Platzer

A-6281 Gerlos 198

Tel. 0043 (0)5284 5204

Fax: 0043 (0)5284 5204 44
wwwrhotelplatzer.at

info@hotelplatzer.at
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Vanafheden weer geopend!

Iedere vrijdag - zaterdag - zondag

Per 1 april weer
zeven dagen per week open!

Badhuisplein 8

Wilt u gezond afvallen,

U weer fit en gezond voelen,

Gemiddeld 1 kg vet verliezen, maar spiermassa behouden?

Volg het Biamed dieet

onder medische begeleiding!
Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en absoluut verantwoord.

Via een impedantie meting krijgen wij inzicht in uw lichaamssamenstelling,

zodat een persoonlijk advies voor u berekend kan worden. U eet 2x daags een

maaltijdvervanger, en ïx daags een gewone maaltijd op maat.

Door gebruik van onze maaltijdvervanger blijft uw insuline

spiegel laag, waardoor u bijna geen hongergevoel krijgt, en u toch

1 kg vet per week verbrandt!

Duur? Helemaal niet, een maaltijdvervanger kost omgerekend
slechts € 1,35 en u betaalt per consult en meting slechts € 15,-!

Bel voor een afspraak of meer info: 06-43452188

Biamed Medisch Instituut,

Huisartsenpraktijk Weenink, Kostverlorenstraat 70a, Zandvoort



HUIS KOPEN OF VERKOPEN?

BEL NICK TEN BROEKE!

EIGEN
MAKELAARS

ZANDVOORT
Doctor CA. Gerkestra

Rustig en halfvrijstaand wonen in Zandvoort op steenworp afstand van

de duinen? Deze, in 2004 gebouwde, riante twee onder een kapwoning

heeft een hoog afwerkingsniveau, een 30-er jaren architectuur en is o.a.

voorzien van een riante living, moderne keuken, moderne badkamer,

extra doucheruimte op 2e verdieping, 5 slaapkamers, fraai aangelegde

tuin, oprit en garage en is gelegen op een perceel van 297 m2
.

Gesitueerd in een rustige woonomgeving in "Nieuw Noord". Een

woning waarvan u de rust en de ruimte absoluut door middel van een

bezoek moet gaan "beleven".

Woonoppervlakte ca. 1 40 m2
1

perceel 297 m2
1
inhoud ca. 460 m3

.

VRAAGPRIJS: € 589.000,- k.k.

I OBJECTSWÜK! 1
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Zéér royale maisonnette woning, bestaande uit maar liefst 3 woonlagen,

4 slaapkamers, moderne woonkeuken, moderne badkamer en 2 riante

zonneterrassen op het oosten. Ideale eengezinswoning door haar royale

maatvoeringen. Gesitueerd op steenworp afstand van het Station NS en

op loopafstand van centrum, boulevard, strand en duinen. In de

onderbouw bevindt zich een privé parkeerplaats en een berging. Dit is

modern wonen met een zee aan ruimte!

Woonoppervlakte ca. 1 40 m2
1
inhoud ca. 350 m3

.

VRAAGPRIJS: €319.000,- k.k.

Object van de Week Actie:

Wie in de periode tot en met 20 maart 201

1

besluit deze woning aan te kopen, krijgt van

de verkoper een vakantie naar keuze tot een

bedrag van maximaal € 5.000,-*

Moderne, halfvrijstaande 70-er jaren woning (type 2/1 kap)

-bestaande uit 3 woonlagen- met o.a. royale living, moderne

keuken, 2 badkamers, 4 slaapkamers, 1 loggia en 1 balkon,

voortuin en fraai aangelegde, besloten achtertuin op het

noordoosten met stenen schuur en achterom. Doordat deze

woning op elke verdieping een badkamer heeft, is deze woning

uitstekend geschikt voor een wat groter gezin. Maar ook

degene die wonen en werken wil combineren, vindt in deze

woning meer dan voldoende ruimte en mogelijkheden.

inhoud ca. 450 m3
.

*vraaq naar de voorwaarden

VRAAGPRIJS: € 398.000,- k.k.

Dit vrijstaande woonhuis uit ca. 1930 met zomerhuis, besloten

achtertuin op het westen en 2 balkons, is gelegen op slechts 50 meter

van het station en 1 00 meter van het strand en de boulevard van

Zandvoort. De afgelopen jaren is deze woning nagenoeg volledig

gerenoveerd, met behoud van diverse karakteristieke elementen. Een

fraai en licht woonhuis met o.a. moderne keuken, moderne badkamer

en 3 slaapkamers, zowel binnen als buiten in een uitstekende staat van

onderhoud verkerend.

Woonoppervlakte ca. 1 20 m2
1

perceel 1 36 m2
1
inhoud ca. 320 m3

.

VRAAGPRIJS: €419.000,- k.k.

Scherp geprijsd! In Zandvoort Zuid, op steenworp afstand van de

"Amsterdamse Waterleidingduinen" gelegen, halfvrijstaande woning

met garage, besloten voor- en achtertuin met stenen schuur en

achterom.

Deze eengezinswoning beschikt o.a. over een sfeervolle living met

parketvloer en schuifpui naar de achtertuin, een moderne open keuken,

een eenvoudige badkamer en 4 slaapkamers. Een hoekwoning in een

kindvriendelijke woonomgeving, welke goed onderhouden is, doch

enigszins gemoderniseerd dient te worden.

Woonoppervlakte ca. 1 1 m2
1

perceel 257 m2
1
inhoud ca. 340 m3

.

VRAAGPRIJS: € 339.000,- k.k.

Te huur winkelruimte op uitstekende locatie, midden in het centrum van

Zandvoort, tegenover de ingang van het Jupiter Plaza winkelcentrum.

Gesitueerd in de levendige Haltestraat, gevestigd langs dé doorgaande

route van uitgaanspubliek, badgasten, toeristen en winkelend publiek.

Zeer luxe afgewerkt, voorzien van airco, alarminstallatie, nieuw

systeemplafond met hoogwaardige verlichting, toilet, kitchenette en

rolluik aan buitenzijde van de etalage.

Verkoopvloeroppervlakte ca. 75 m2
1
frontbreedte ca. 3,5 meter.

HUURPRIJS: € 2.100,- excl. BTW per maand

1

UNIEKE ACTIE!

Eigenwijs gaat met zijn tijd mee en start

met een UNIEKE ACTIE. In de maanden
maart en april 2011 krijgt namelijk

iedere 1 0e
nieuwe klant* een

* woning via ons in verkoop of via ons aangekocht

Twijfel niet langer en profiteer van deze tijdelijke actie.

Neem contact met ons op voor het maken van een

afspraak voor verkoop van uw woning

of aankoop van uw nieuwe droom(t)huis.

Bel 023-5731999.

In een rustige woonomgeving op steenworp afstand van de Zuid duinen

gelegen, recent volledig gerenoveerde, halfvrijstaande woning (type 2/1

kap) met voor- en riante achtertuin, vrijstaande stenen garage en een

oprit voor meerdere auto's. Gerenoveerd met gebruikmaking van

hoogwaardige materialen. Een woning welke volledig past in de

woontrend van dit moment; eigentijds, sfeervol en modern. Deze 50-er

jaren eengezinswoning beschikt verder o.a. over een modern landelijke

open keuken, een moderne badkamer, royale woonkamer voorzien van

erker en eikenhouten vloerdelen en 4 slaapkamers.

Woonoppervlakte ca. 1 20 m2
1

perceel 462 m2
1
inhoud ca. 360 m3

.

VRAAGPRIJS: € 529.000,- k.k.

+ 31(0)23-5731999 | WWW.EIGENWIJS-MAKELAARS.NI_

EMMAWEG2I I 2042 NT ZANDVOORT 31(0)23-5732007 I INFOd>EIGENWIJS-MAKELAARS.NL



Voor de tweede keer wordt
een Hannie Schaftschool gesloopt

Na 33 jaar werd op woensdag 2 maart voor de tweede

keer een schoolgebouw met de naam Hannie Schaft-

school afgebroken. Onder het scanderen "Slopen, slopen,

slopen" door de aanwezige leerlingen, trok een geselec-

teerd groepje, met de 3 aangebrachte touwen, de ramen

uit de sponning. Een ander hield met de brandweerspuit

de boel 'stofvrij'. Onder luid gejuich kwam het raam op

Krant uit 1920:

Opgave kinderen voor school D

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verzoeken

'aan de ouders, die hunne kinderen van een der openbare

lagere Scholen alhier, wenschen overgeplaatst te zien naar

de nieuwe middelbaar en gymnasiaal onderwijs, daarvan

kennis te geven aan het Hoofd dier School, den Heer H. de

Jong, adres voorloopig nog School A. Ouders, wier kinde-

ren elders onderwijs genieten en die hunne kinderen ook

op School D wenschen te plaatsen, worden eveneens ver-

zocht daarvan aangifte te doen bij het Hoofd dier School.

Krant uit 1977:

Nieuw schoolgebouw Hannie

Schaft aanwinst voor onderwijs

Hoofd van de school, Ge Loogman, heeft het nieuwe bouw-

werk waarover hij de scepter mag zwaaien, getoond aan ou-

ders en belangstellenden tijdens een gehouden „open huis"

van 7 tot 9 uur. Het was geen officiële opening, want het

gebeurt pas eind oktober maar de heer Loogman vond, dat

de ouders vooral er recht op hadden hoe de nieuwe school

eruit ziet, nu zij er reeds dagelijks hun kinderen heenzenden.

\

de grond, de aangebrachte ballonnen achter het glas

dwarrelden vrolijk mee naar buiten. Een nieuw tijdperk

is aangebroken voor de twee basisscholen (Mariaschool

en Hannie Schaftschool) die nu gezamenlijk in een brede

school zijn gehuisvest.

Gevelsteen Hannie Schaft

De uit Maulbronners zandsteen vervaardigde gevelsteen

gemaakt door Edo van Tetterode met een verwijzing naar

de naam Hannie Schaft

en onderin de letter D, is

zorgzaam uit de muur van

het oude gebouw gehakt

en meeverhuisd naar het

nieuwe gebouw, waar

de steen in de muur bij

de ingang van de Hannie

Schaftschool is terug ge-

plaatst. Oud en nieuw bij

elkaar, mooier kan het niet. I

De vier Zandvoortse scholen hadden voor de oorlog

geen namen maar letters. Zo werd de school die we

nu kennen onder de naam openbare basisschool

Hannie Schaft, toen school D genoemd. Pas in 1948

ging school D onder de naam Hannie Schaft verder.

Krant uit 1978:

Opening nieuw schoolgebouw

>

Vanmiddag is de nieuwe gecombineerde openbare kleuter-

en basisschool Hannie Schaft aan de Corn. Slegersstraat

in aanwezigheid van een groot aantal genodigden officieel

in gebruik genomen door de wethouder van onderwijs,

Ide Aukema. In zijn inleiding, vroeg hij aandacht voor

de grondleggers van de verandering en vernieuwing van

het onderwijs in de jaren 70 welke er op gericht zijn de

basismogelijkheden voor iedereen te verbreden, moge-

lijkheden te scheppen die aansluiten bij de individuele

verschillen tussen de leerlingen en het maken van een

draagvlak voor een opleiding voor een latere loopbaan

en het verleggen van het beginpunt van deze loopbaan

naar een later tijdstip.

Opsporing gelukt!

Verleden week stond in deze krant een oproep met twee

foto's erbij. De Zandvoortse Cees Determann was op zoek

naar de vriend van zijn in 2009 overleden oom die geëmi-

greerd was naar Zuid-Afrika.

Een enthousiaste Cees mail-

de de redactie het volgende:

"De krant was amper bij

ons in de bus toen ik al via

de computer een bericht

ontving. Raymond Keuning,

de middelste zoon van de

gezochte Siebe Keuning,

reageerde op de oproep

en vertelde dat de vrouw

rechts op de foto zijn moe-

der en de vrouw van Siebe

Keuning was. Het jongetje

op de motor is zijn oudste

broer Paul. Siebe Keunig is in

2005 helaas overleden maar

Raymond en ik hebben een

afspraak gemaakt om elkaar

te ontmoeten. Heel toevallig

hebben wij op dezelfde lage-

re school gezeten."

Niets is toevallig, alles heeft

een reden en door bemidde-

lingvan de krant is alles toch

nog goed gekomen.

\5
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.

Ondergrondse containers

Deze containers zijn 1M- dagen geleden in de DnJ.G. Mezgenstnaat

tegenover het gebouw Mezgenstede geplaatst. Persoonlijk vind ik

het en goed en gelikt uit zien. Maan twee dagen laten zag ik tot mijn

_yenbazing dat de gnoenbak ook verdwenen was! Dat vind ik toch wel

fnapant, want wat nu? Je kunt toch niet de wat oudere mensen

de hele boulevard af laten lopen met een zakje met groen, op zoek

naan een bak voon hun groenafval? Dan maan in de ondergrondse

containers. Dus, goede naad is duun maan waag en een vergadering

aan en alles zal goed kommen!

Met plezier geschreven.

A.G.M. Schoe, Dr. J.G. Mezgerstraat 127

Zoekplaatje bld19973

Hienbij laat ik u weten dat de foto van het Zoekplaatje van enkele

weken geleden voon 200% het pensoneel is van dnankenhandel

Bnokmeien Ik zal u ventellen waanom ik dat zo zeken weet: welnu,

de man uitenst nechts op de foto, met snon is mijn ovengnootvaden

Mijn vaden Maanten Weben heeft janen bij hem in huis gewoond in

zijn jonge janen. Het onigineel van deze foto hangt bij mijn oudens

thuis. De foto waanvan de afdnuk is geplaatst komt nog uit de Klink

die mijn vaden als toenmalig nedacteun zelf heeft geplaatst . Het

antwoond van Con Dnaijen is niet connect en geeft daanbij aan dat

ik het helemaal fout heb en mijn eigen familie niet van de foto zou

henkennen. Eng leuk gepnobeend maan het gaat helaas niet lukken

deze keen

Jasperina de Vries-Weber

«L
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Poppenmaakster Mieke Hollander

Dorpsgenoot Mieke Hollander heeft een geweldige hobby

die zeker uniek te noemen is. Sinds 2006 maakt ze ieder

jaar de hoofdprijs bij de verloting van de jaarlijkse toneel-

uitvoering van folklorevereniging de Wurf: een pop in

Zandvoortse klederdracht. Een pop voor de avondvoorstel-

ling en één voor de middagvoorstelling in het Huis in de

Duinen. Eigenlijk staat niemand er bij stil hoeveel tijd er

mee gemoeid is. Er zit minstens 100 uur handwerk per pop

in. Snel uitgerekend heeft ze in al die jaren met haar eigen

10 poppen plus de 16 hoofdprijzen meegerekend in totaal

2600 uur puur handwerk er in gestoken!

Tijdens mijn bezoek aan

Mieke staan op de tafel twee

poppen in oud Zandvoorts

dameskostuum bijna klaar.

Eén wordt op 19 maart bij de

jaarlijkse toneeluitvoering

verloot. De laatste hande-

lingen vergen veel tijd, eerst

wordt het kant gesteven,

daarna wordt over het zwarte

ondermutsje de kanten muts

op het hoofd geplooid. Tot in

de kleinste details worden de

blouse, het zwarte schort, de

vele onderrokken en de lange

onderbroek met kanten rand,

stuk voor stuk liefdevol met

de hand vervaardigd.

Originele kostuums

De porseleinen poppen heeft

Mieke bij toeval kunnen ko-

pen bij het Kruidvat. "Ze wa-

ren niet zo in trek, vandaar

dat ik de voorraad voor een

aardig bedrag kon opkopen.

Ik ben nu aan mijn laatste

voorraad poppen bezig en

ja, dan moet ik weer verder

gaan zoeken naar nieuwe

exemplaren", zegt ze. Voor de

accessoires heeft Mieke een

goede neus. Ze is altijd aan

het snuffelen naar iets bruik-

baars. Bijvoorbeeld een ket-

ting met rode bloedkraaltjes

waar de sluiting van stuk is,

oorbellen met daaraan frut-

sels die ze weer gebruikt voor

de steekspelden. De lapjes

stof en het kant moeten wel

altijd van katoen zijn want

vroeger waren er geen syn-

thetische stoffen. Voor haar

eigen collectie heeft ze 10

Zandvoortse poppen in kle-

derdracht gemaakt, de een

is nog mooier dan de ander.

Alle 10 zijn mini-uitgaven van

deoriginele kostuumsdiede

Wurf bij de kledingschouw

toont. De collectie poppen

wordt alleen tentoonge-

steld op een folkloristische

dag, daarna staan ze weer

keurig op een plank thuis.

Verder heeft Mieke onlangs

nieuwe Zandvoortse kleding

gemaakt voor de antieke

poppen die zich in de oude

B&W-kamer bevinden.

Geen coupeuse

En dan te bedenken dat

Mieke nooit coupeuseles

heeft gehad, alles doet ze op

gevoel en de patronen be-

denkt ze zelf. "Mijn moeder

en ook mijn schoonmoeder

maakten voor hun kinderen

de kleding opdetrapnaaima-

chine en door goed te kijken

heb ik het mezelf aange-

leerd. Mijn trouwjurk heb ik

ook zelf gemaakt," vertelt ze

trots. Toen ze 32 jaar geleden

als actief lid bij de folklorever-

eniging de Wurf kwam, leen-

de ze eerst het Zandvoorts

dameskostuum. Natuurlijk

kon Mieke het niet laten en

al snel naaide ze haar eigen

rokken en jak, die eerst door

mevrouw Gansner werd ge-

keurd of alles wel opdetradi-

tionele maniergemaakt was.

Geen felle kleuren voor de

blouse maar licht gebloemde

katoenen stof en de rokken

en onderbroek met bandjes.

Later kocht Mieke van haar

spaargeld de zilveren oor-

ijzers met gouden boeken

en bellen. Maar het bleef niet

bij haar eigen kostuum, voor

haar dochter Esther maakte

ze een jurk in Ot en Sien

stijl met daarover een rood

schort. Recentelijk heeft haar

kleindochter Amber bij een

kledingschouw deze jurk ook

gedragen. Uiteraard is deze

Ot en Sien jurk ook in haar

poppencollectie aanwezig.

Haar laatst gemaakte da-

meskostuum is het waad-

kostuum van de badvrouw

die ze aan de hand van een

oude foto gemaakt heeft.

Door een schenking van de

Rotaryclub heeft Mieke ter

uitbreiding van de kleding-

schouw deze kunnen ver-

vaardigen. Natuurlijk heeft

ze ook een verkleinde versie

waadpak gemaakt. In de

toekomst wil ze nog kleding

voor drie mannenpoppen

maken met onder meer een

badman, een schelpenvisser

en een Zandvoorts mannen-

kostuum.

Voor de toneeluitvoering

van de Wurf, op 19 maart in

theater De Krocht, kunt u

bij de loterij zo een bijzon-

der fraaie handgemaakte

Zandvoortse pop winnen.

Elke pop is authentiek ge-

kleed en wie weet, bent u

straks de gelukkige winnaar

van één van de poppen van

Mieke Hollander!
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Krant niet
HZandvoürtse
Umi kant

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Licht wisselvallig en

stijging van temperatuur

Het prachtige zonnige weer is nu voorbij en de komende

dagen bepalen wolken het Zandvoorste weerbeeld wat

vaker. De zeer koude vorstnachten met bijna -10 graden

in de duinen zijn we ook kwijt voorlopig. In de komende

nachten wordt het niet veel kouder dan 2-5 graden.

Tot en met het weekend

hebben we soms te ma-

ken met licht wisselvallig

weer en zo nu en dan kan

er wat regenvallen in onze

contreien. Meestentijds

blijft het echter droog en

de zon komt er ook nog wel

regelmatig goed bij.

In het weekend zou de

temperatuur wel eens

wat verder kunnen op-

lopen. Een depressie in

onze buurt in combina-

tie met een uitloper van

het hogedrukgebied bo-

ven Oost-Europa geven

een wat meer zuidelijke

luchtaanvoer. In de tabel

staat 11 graden genoemd
als prikwaarde, maar met

wat goed geluk (een royaal

doorkomende zuidenwind)

wordt het nog wat zachter.

En als de zon er dan ook bij

is voelt het direct lenteach-

tig aan buiten.

Wat we vervolgens zien

zijn luchtdrukstijgingen

boven Noord -Euro pa,

of richting Noordoost-

Europa. Dit is een klassieke

ontwikkeling die ook mooi

aansluit bij de kalender-

klimatologie. Vrijwel ieder

seizoen is te zien dat be-

Do.

Weer

Temperatuur

paalde drukgebieden een

voorkeur hebben voor spe-

cifieke posities. Rond half

maart komen hogedruk-

gebieden heel dikwijls uit

boven de net genoemde
gebieden. Op grond van

deze ontwikkeling zou het

tweede deel van de maand

overwegend droog en niet

te warm moeten gaan ver-

lopen.

Een overschakeling naar

een uitgesproken wis-

selvallig en kil plaatje ligt

dan ook niet in de lijn der

(weers)verwachting. En zo

kun je in zekere zin, bijna

geheel op grond van die

kalenderklimatologie, niet

zelden zinnige uitspraken

doen over het weer op

middellange termijn.

Ook komt er op het einde

van de maand onvermij-

delijk nog een periode aan

met maartse buien en een

kille noordenwind, want

zo'n fase ontbreekt zel-

den in overgangsmaand

maart.

Meer weer op

www.weerprimeur.nl

weerman Mare Putto

Vr. Za. Zo.

Max 10 9

Min 4 5

Zon 25% 60%

Neerslag 30% 20%

Wind zw. 5 wzw.4
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pluspunt
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Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Kooking 4 Kids Vanaf 8 jaar

Donderdag 1 5:30 - 1 7:45 uur 1 7 maart t/m 2 1 april

Hatha Yoga
Vrijdag 1 1:00- 12:00 uur 20 mei t/m 8 juli

Houding en Conditie op muziek 55 plus

instromen kan altijd

Na afloop is er de gelegenheid voor thee drinken.

Donderdag 1 4:30 -
1 5:30 uur 13 januari t/m 28 april 20 1

1

.

Aquarelleren instromen kan altijd

Dinsdag 9:30 - 1 2:00 uur 1 8 januari - 26 april

Open Atelier instromen kan altijd

Dinsdag 1 3:00 - 1 5:30 uur 1 8 januari - 26 april

Haarknippen volgens Iranese methode
Maandag 20:00 - 2 1 :30 uur 14 maart - 1 8 april

Boetseren en Beeldhouwen instromen kan altijd

donderdagavond 19:30 -22:00 uur t/m 19 mei

Spaans, een zomercursus
Vakantie Spaans, zonder diep in te gaan op de grammatica aan de

hand van praktische voorbeelden.

Woensdag 1 9:00 - 20:30 uur 1 1 mei - 29 juni

Digitale fotobewerking
Donderdag 20:00 - 22:00 uur 10 maart t/m 14 april

OOK Samen is een dag activiteit

voor ouderen die van gezelligheid en activiteiten houden. Elke don-

derdag bij OOK Zandvoort in Pluspunt. Binnenkort ook op zondag.

Dansmiddag voor senioren
Elke Iste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur

Koffie- in elke maandagochtend 10:30 - 12:00 uur.

Dorpsgenoten ontmoeten onder het genot van koffie

met een verse traktatie.

Peuterspeelzaal
De Duinpiepers heeft nog plaatsen beschikbaar!

De peuterspeelzaal is tijdens schoolweken van 08.30- 1

1

.30

geopend en zit in de Beatrixschool in Zandvoort Noord.

Coördinator Sandra Bartling:06 1 1 30 18 08.

BSO De Boomhut
Professionele opvang nodig voor uw kind?

Voor- of naschooltijd, incidenteel, tijdens studiedagen van school

of vakanties? Kom eens vrijblijvend kijken of bel voor

een afspraak. 023-5740333.

Op dinsdag 1 5 maart organiseert het Steunpunt
OOK ZANDVOORT in samenwerking met de gemeente

Zandvoort een voorlichtingsbijeenkomst 'Voorzieningen

voor mensen met een laag inkomen'.

De middag start om 1 5.00 uur in de Flemingstraat 55.

De deelname is gratis. U moet zich vooraf wel aanmelden

op telefoonnummer 5740330.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:

www.pluspuntzandvoort.nl

Expositie Pluspunt:
Herbert Immer Willems, olieverfschilderijen

Filmprogramma
10 t/m 16 Maart

Gooische Vrouwen

In het Gooi verlopen de le-

vensvan deviervriendinnen

alles behalve soepel. Cheryl's

man, Martin, wordt weer be-

hoorlijkafgeleid doorander

vrouwelijk schoon. Claires

dochter en dus ook haar

kleinzoon vertrekken naar

Burkina Faso voordriejaar.

Roelien is van slag omdat

ze een bejaarde heeft ge-

slagen en tot overmaat

van ramp besluit Vlinder

bij haar vader te gaan

wonen, omdat ze haar moeder

een slet vindt. De dames zijn hard toe aan een vakantie om
weereen beetje tot zichzelf te komen. Ze pakken hun koffers

en vertrekken naar Frankrijk. Eenmaal daar realiseren ze zich

hoe belangrijk vriendschap eigenlijk is.

Radioindeling vanaf

i maart 2011 van ZFM

Zondag
08.00 uur Countrytraxx

10.00 uur ZFM Jazz

12.00 uur Muziekboulevard

14.00 uur Zondag in Kennemerland

17.00 uur Entertainment 4you

19.00 uur Golden ZFM(H)

20.00 uur Inspiratieradio

21.00 uur Peaceful Radio

23.00 uur Het laatste Uur

Maandag
08.00 uur Zandvoort op Zaterdag(H)

11.00 uur In Zandvoortse Zaken

12.00 uur Muziekboulevard

18.00 uur Muziekkoerier

20.00 uur Golden ZFM
21.00 uur KnockOutFM
23.00 uur Tussen Eb en Vloed

b ÉÉTiifitf'-i i
r
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20.00 uur De Hoop radio

21.00 uur Peaceful Radio(H)

23.00 uur Tussen Eb en Vloed

Donderdag
.00 uur Goedenmorgen Zandvoort(H)

10.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

De Watertoren

Muziekboulevard

ZFM in de Avond

Dinsdag
08.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

20.00 uur

(eens per

Zondag in Kennemerland(H)

Zantvoort uit Zandvoort

Muziekboulevard

ZFM in de avond

In Zandvoortse Zaken(H)

ZFMJazz(H)

Tussen Eb en vloed

Gemeenteraadsvergadering

maand rechtstreeks verslag)

Woensdag
08.00 uur

09.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

14.00 uur

16.00 uur

17.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

ZFM in de ochtend

De Watertoren

Inspiratieradio(H)

Muziekboulevard

DeVinyljaren

Muziekboulevard

Zpower

Country tracks

Flexx radio

20.00 uur Alternatieve FM
22.00 uur Tussen Eb en Vloed

Vrijdag

08.00 uur ZFM Jazz (H)

10.00 uur De Watertoren

12.00 uur Muziekboulevard

15.00 uur Eurobreakdown

17.00 uur Je Weekend in

19.00 uur Vrijdagavond live

21.00 uur Sea It

Zaterdag
08.00 uur Toebak leeft

10.00 uur Goedenmorgen Zandvoort

12.00 uur Oud Zandvoort

13.00 uur Zandvoort uit Zandvoort

14.00 uur Zandvoort op Zaterdag

17.00 uur Entertainment 4you

19.00 uur Eurobreakdown (H)

21.00 uur The Groove Empire

23.00 uur NightWalk

Radio: 106.9

Kabel: 104.5

Tekst TV: Kanaal 45
Internet:

www.zfmzandvoort.nl

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
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DO Mo
Hoeveel Zandvoort kan je in je hebben? Wie op zoek gaat naar

een combinatie van gezelligheid, reddingsbrigade, ZFM en het

perfecte biertje, komt uit bij een 25-jarige jongen die luistert naar

de naam 'Mo'. Dit is geen verwijzing naar de profeet want zijn

naam zoals in zijn paspoort staat is Maurice Mulder.

door Maxim Roos

In een van zijn stamkroegen tref ik hem en het belooft

dan ook weer een gezellige avond te worden met veel

gelach en 'diepgaande' gesprekken.Want dat is Mo, altijd

te vinden waar het gezellig is. Vol trots vertelt hij over

zijn tijd bij de reddingsbrigade waar hij ruim zeven jaar

gewerkt heeft. Hij heeft daar veel reddingsacties mee-

gemaakt en is zijn nattigheid achter de oren voor een

groot gedeelte kwijt geraakt. Uiteraard gaan die verhalen

gepaard met veel anekdotes over de brigadehumor.

Inmiddels is Maurice niet meer actief bij de reddingsbri-

gade maar hij heeft nog wel een dorpstaak als radio-DJ

bij ZFM. Na een gedeeltelijke opleiding elektrotechniek

is hij in het medium van radio gerold. In eerste instantie

werkte hij achter de schermen als technicus en sinds een

paar jaar is hij te horen bij ZFM als DJ. In het programma

'De Vinyl Jaren', op woensdagmiddag, schotelt hij de luis-

teraars rock voor uit de jaren 50 tot 85. Het is een ware

passie voor hem, hij legt uit dat hij de muziek niet zo-
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maar luistert maar leest en voelt. Zo gaat hij met zijn vinyl

om. Naast zijn rockprogramma heeft hij in het verleden al

meerdere bekende Nederlanders in de studio ontvangen

voor een interview. Do, Elize en onze dorpsgenoot Dane

Clark zijn al te gast geweest bij Maurice. Mo kan erg mak-

kelijk en ontspannen met mensen omgaan maar bij Dane

Clark was hij, op zijn zachts gezegd, enigszins gespannen.

De restvan de ontspannende gesprekken voert hij het lief-

ste achter een toog in een bruin café. Op dit moment staat

hij in Haarlem te schenken in het oudste café van die stad.

Het Proeflokaal heeft op dit moment een fluitende barkee-

per, wantalsMauriceergdrukisachterde bardan gaat hij

fluiten. Dan is hij helemaal in zijn element en op weg naar

huis droomt hij dan ook vaak van een eigen bruine kroeg.

Dat is zijn uiteindelijke doel en zeker op later leeftijd. Hij

zou het namelijk ook niet erg vinden om een tijd lang een

club in de vorm van een dancing te runnen. Dan wordt het

helemaal fluiten naar een bruin café.

Column

Ronald huilt!

De grootste hamburgergigantterwereld vindt hettijd voor

verandering en heeft zijn mascotte letterlijk bij het oud

vuil gezet. Dikke tranen vloeiden tijdens het exitgesprek

van 's werelds bekendste clown, Ronald Mc Donald. Zijn

werkgever heeft hem te verstaan gegeven dat hij niet meer

in het profiel past en dat de organisatie op zoek gaat naar

een nieuw uithangbord.

Daar sta je dan, als werkloze clown, terwijl je nota bene ja-

renlang succesvol wereldwijd consumenten hebt aangezet

tot het eten van dubieus voedsel en daarmee aantoonbaar

betrokken bent geweest bij de grootste marketingtruc

van de afgelopen 100 jaar. Ook heeft Ronnie M. succesvol

bijgedragen aan het wereldwijde obesitas probleem. Te

dikke kleutertjes op hun driewielertjes zijn inmiddels ook

in Nederland niet meer uit het straatbeeld weg te denken.

Nederland komt in beweging dankzij Ronald en zijn duivel-

se kompanen, maar wel op de verkeerde manier. In de auto

naar de 'Mac' om daar de eetbehoeften van het kroost te

bevredigen, is doorgaans niet de ideale vrijetijdsbesteding

van papa en mama, maar zij zwichten voor de terreur van

hun, in steeds meer gevallen, te dikke kinderen.

Ronald M., de goedlachse clown van weleer en decennia-

lang wereldwijd het symbool voor de westerse consump-

tiecultuur, staat dus op straat en zit in de put. Echter, als de

nood hoog is helpen beroepsgrappenmakers elkaar door

dik en dun. U begrijpt het, inmiddels heeft Neerlands be-

kendste polderclown en koningvan het kattekwaad Bassie

zich ontfermt over collega Ronald. Al is Ronnie M. daar

inmiddels zo doodziek van dat hij onder psychiatrische

behandeling staat. Naar verluidt was het opstaan met

'dag vriendjes en vriendinnetjes' iets te confronterend voor

onze onsympathieke hamburgervriend uit het land van de

onbegrensde mogelijkheden. , .

Uit het Vlaamse woordenboek: de betekenis van paardenoog ie een spiegelei, in het vervolg vraagje

jouw geliefde in de ochtend dus ais volgt: hebt ge liefst een omelet, een roerei ofeen paardenoog?

Get Out!
Donderdag 10 maart

Het klinkt fanastisch... Een heerlijk driegangen-diner glaasje prosecco,

filmpje erbij en dan lekker uit je bol gaan op de muziek van Barry White,

Alain Clark of Gloria Gaynor. Het is vanavond Gooische Zandvoortse Vrouwen

Avond van Café Neuf en Circus Zandvoort. Maar helaas, helaas, door het

grote succes is deze avond al helemaal uitverkocht. Wel is het mogelijk om

de afterparty in café Neuf te bezoeken. De film kan je dan op een andere

dag bezoeken. De film Gooische Vrouwen draait in Zandvoort komende

week dagelijks om 19.00 en om 21.30 uur (woensdag om 21.45 uur).

Vrijdag 11 maart

Quizzen in een team met digitale Ouizzers bij café Koper, de vragen op

een groot beeldscherm. Voor iedereen die van gezelligheid houdt en goed

op de hoogte is! Test je kennis! Vanaf 21.00 uur. Entree € 2,50. Er zijn leuke

prijzen te winnen.

Zaterdag 12 maart

Tijdens een heerlijke High Tea bij Beachclub Take Five leer je de basisbegin-

selen in een workshop taart decoreren door Le Petit Gateau, met de heer-

lijkste eetbare decoraties. Iedereen gaat naar huis met een zelfgemaakte

taart voor 12 personen. Alle ingrediënten zijn inclusief. Wat er bij de High

Tea zit is teveel om op te noemen. Prijs p.p. € 51,50. Van 11:00-14:00 uur.

Aanmelden via de website, 023 5716119 of via www.lepetitgateau.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat ijB

Image Zandvoort - Burg. Engelbertsstraat 94b

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat

Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashoudei
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Hele maand maart voor Pashouders:

BOERENACHTERHAM
200 GRAM € 3,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
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€ 25 KORTING
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KAASHUIS TROMP
50 JAAR JONG!

ZALIG ZIJN DE ZACHTE...

ROOMBRIE VAN HET HUIS

HEERLIJK ROMIG, BIJNA

FRIS VAN SMAAK
FEESTPRIJS NU:

150 GRAM € 1,39

TAXICENTRALE «EP SFHONfcl

Speciale aanbieding:

Zandvoort - Schiphol

€42,50
023-ÖÖÖ55ÖÖ

Officiële Pasfoto's

een 2e set

"Leuk Lachende"
Pesfoto's

Halve prijs!

Q
www. f« 1 13 rn n-n jï aq g r ï n r.«n I

1
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

flTTWft Potgieterstraat 4

7*f 2041 PC Zandvoort

Telefoon 023 -5717 287

Mobiel 06-5577 8563

Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2011

Achternaam + voorletter(s) Betaling contant
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ iso)

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon.

(Handtekening).

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055

ovv 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duidelijk

uw naam en adres.

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.



s de aanbiedingen van deze week
ja [Koene G'eaning .ien/ic^

Voor Pashouders

10% KORTING

OP TOTAALPRIJS!

tór.

ZARAS

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

* WalkofFame
* Herenmode

ZandvoortPas hoeders 15% korting

op de linnen zomercollectie

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902

Geopend van dinsdag t/m zondag

www.walkoffameshirts .nl

Medina Woninginrichters
Aanbieding voor de maand maart:

10 % korting op gordijnen.

(Vouw)gordijnen Tapijt

Vitrages Vinyl

Luxaflex Laminaat

^ Zonwering ^ Parket

023-53178 40

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Blitzkickers

Wat doe je als je een schoenen-tic hebt en graag met kinderen omgaat? Juist,

dan begin je een leuke kinderschoenenwinkel! Dat deed Janine Bender en

ze begon, "om het uit te proberen", Blitzkickers in de Haltestraat, ongeveer

waar nu de nieuwe winkel is gevestigd.

Blitzkickers werd opgericht in 2008

door eigenaresse en plaatsgenote

Janine Bender,zelf moedervan twee

kleine kinderen. Ze was altijd opzoek

naardat ene,nog leukere paarschoe-

nen. Naast de webwinkel waarmee

ze begon, werd al snel ook een stenen

winkel in hartje Zandvoort geopend.

Sindsdien hebben vele moeders en

kleine Blitzkickertjes deze hippe en

gezellige winkel al gevonden!

Veel bekende merken

Blitzkickers heeft een uitgebreide

collectie babyslofjes, eerste loop-

schoentjes, stoere sneakers, prach-

tige laarsjes, grote meiden laarzen,

stoere jongens schoenen, warme
bontlaarzen, ballerina's, regenlaar-

zen en accessoires. Nergens anders

krijgjezoveel service, kwaliteit, snel-

heid, persoonlijke aandacht en goed

advies. Daarnaast heeft Blitzkickers

altijd een trendy collectie van beken-

de topmerken en volgens de laatste

mode.

Webwinkel

"Onze webwinkel is een groot suc-

ces. We krijgen bestellingen vanuit

heel Nederland. De website is ook

heel gemakkelijk te bedienen. Als je

op zoek bent naarjongensschoenen

maat 32, klikje dat aan en vervolgens

worden alle schoenen die aan die

twee criteria voldoen getoond. Niet

veel zoeken dus", vertelt Janine en-

thousiast.

"DE BODE**
Wist u al dat wij de

nieuwe collectie schilderijen

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

ZandvoortPas

Blitzkickers doet al een jaar of drie

mee met de ZandvoortPas. Op dit

moment krijgt u op vertoon van uw
ZandvoortPas een korting van maar

liefst 10% op alle schoenen, ook de

nieuwe collectie! Alleszins dus de

moeite waard om voor de nieuwe

voorjaars- of zomerschoenen van

uw kinderen naar Blitzkickers te

gaan, want u vindt daar vanaf maat

16 (baby) tot maat 40 altijd wel wat

van uw keuze.

Blitzkickers, Haltestraat 17,

tel.5730240.www.blitzkickers.nl
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Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 9 en de

verdere in week 9 door het college genomen besluiten zijn in

week 10 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Cen-

trale Balie en op de website.

Artikel 3.8 Wro: vaststelling bestemmingsplan

"Brandweerkazerne"

Burgemeesteren wethouders van Zandvoort maken opgrond

van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat

de gemeenteraad in zijn vergaderingvan 25 januari 2011 het

bestemmingsplan "Brandweerkazerne" gewijzigd heeft vast-

gesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied bevat een gedeelte van de Linnaeusstraat en

het verlengde daarvan en het aan de westkant hiervan ge-

legen aangrenzende gebiedje. Het bestemmingsplan maakt

het mogelijk dat een brandweerkazerne met bijbehorende

voorzieningen en ontsluiting mogelijk wordt gemaakt.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van het

bestemmingsplan aan de terminologie van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht.

Inzage

Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels

en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een

ieder ter inzage met ingang van 11 maart 2011 gedurende zes

weken

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
;

- op de gemeentelijke website: www.zandvoort.nl (Actueel/

plannen en projecten/actuele bestemmingsplannen);

- tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het ge-

meentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Het IMRO IDN van het bestemmingsplan is NUMRO.0473.

BpBrandweerkazerne-VAoi

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (be-

roepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het

bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens

kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

indienen. Geen beroep kan worden ingesteld dooreen belang-

hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij

geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan

naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen

die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van

het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelij-

kerwijs niet worden verweten daaromtrent geen zienswijzen

kenbaarte hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een

beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht

verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de

dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen

de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is

ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de

Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking

totdat op het verzoek is beslist.

Privacyreglement GBA
In de vergaderingvan 1 maart 2011 heeft het college van burge-

meester en wethouders van Zandvoort het Privacyreglement

GBA 2011 vastgesteld.

Deze beleidsregel treedt in werking op 10 maart 2011 en ligt

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raad-

huis en staat op de website. In het Privacyreglement GBA 2011

stelt het college nadere regels over de verstrekking van per-

soonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Vaststellen tarievenblad Parkeerterrein De Zuid en de

Algemene Voorwaarden Parkeerterrein De Zuid

In de vergaderingvan 1 maart 2011 heeft het college van burge-

meester en wethouders van Zandvoort het tarievenblad voor

Parkeerterrein De Zuid vastgesteld.

De volgende tarieven zijn vastgesteld:

Uurtarief: € 2,20 te voldoen bij de betaalautomaat

Tarief voor 5 uur: €9,00 te voldoen bij de betaalautomaat

Tarief per kalenderdag: € 10,00 te voldoen bij de betaalau-

tomaat

Tarieven abonnement:

Weekabonnement: € 45,00 te voldoen bij de betaalautomaat

Maandabonnement: € 75,00 te verkrijgen via aanvraag bij de

gemeente

Een jaarabonnement: € 150,00 te verkrijgen via aanvraag bij

de gemeente

Het abonnement is geldig voor de duur van het abonnement

vanaf de dag dat aan de betaling is voldaan. Restitutie is niet

mogelijk. De week en maandabonnementen zijn nog niet

beschikbaar. Zodra de week- en maandabonnementen ver-

krijgbaar zijn, zal dit kenbaar gemaakt worden middels een

aanvullende publicatie.

Het tarief voor het verliezen van de parkeerkaart:

€ 10,00 per geparkeerde dag

De administratiekosten voor het verliezen van de abon-

nements-tag of het niet inleveren van de abonnements-tag

nadat het abonnement is verlopen:

€ 25,00

Het tarief van de naheffing niet betalen en voor het

verlaten van het parkeerterrein zonder te betalen:

€ 52,00 vermeerderd met het dagtarief

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Tijdelijk maatregel abonnementhouders:

De abonnementhouders van "Parkeerterrein de Zuid" kunnen

gedurende de werkzaamheden op "Parkeerterrein De Zuid"

parkeren op het parkeerterrein van het Ir. G. Friedhoffplein en

het onverharde veld bij "P de Zuid" (Tariefsgebied G2) en het

zuidelijke deel van de Brederodestraat (tussen ir G. Friedhoff-

plein en Boulevard Paulus Loot), totdat P de Zuid is opengesteld.

Algemene voorwaarden:

In de vergadering van 1 maart 2011 heeft het college van bur-

gemeester en wethouders van Zandvoort de Algemene voor-

waarden voor Parkeerterrein De Zuid vastgesteld.

De algemene voorwaarden voor Parkeerterrein De Zuid liggen

ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis en zijn

beschikbaar op de website van de gemeente Zandvoort.

Commissie Raadszaken 75 maart

De Commissie Raadszaken vergadert op 15 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

- Besluitenlijsten commissie Raadszaken van 11 januari 2011 (be-

sloten deel) en van 22 februari 2011 openbaaren besloten deel.

-Vast agendapuntinformatie college/burgemeester

- Wegsleepverordening Zandvoort

- Drank en Horecaverordening

- Regionale Bereikbaarheidsvisie

- 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 onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Commissie Planning & Control 16 maart

De Commissie Planning & Control vergadert op 16 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

-Vaststelling agenda

- Besluitenlijst van commissie Planning en Control van 9 fe-

bruari 2011

- Vaste agendapunten

- Herziene grondexploitatie Middenboulevard

- 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 onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 15 maart wordt de papiercontainer opgehaald in de

maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 maart

wordt de container opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

(rectificatie publicatie van 17februari 2011)

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens

om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:

- geheel veranderen van balkonhekwerk, ramen dakkapel en

Veluxdakraam aan de oostzijde op het perceel Hogeweg 39 te

Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2010-125 Lv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met

ingang van 11 maart 2011 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 Burgemeesteren Wethouders, Post-

bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter boven hoek van

uw brief "zienswijze" te vermelden.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Omgevingsvergunningen aangevraagd

Zandvoort:

-Thorbeckestraat 30, plaatsen dakkapellen en gevelwijziging,

ingekomen 24 februari 2011, 2011 -VV-033.

- Koninginneweg 22, uitweg- inritvergunning, ingekomen 24

februari 2011, 2011-W-034.

- Haltestraat 1, gedeeltelijk vervangen (wand)tegelsen reclame-

uiting, ingekomen 25 februari 2011, 2011-VV-035.

- Dr.Schaepmanstraat 3, gebruikersvergunning voor 2e etage,

ingekomen 28 februari 2011, 2011-W-036.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

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

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat

u uw zienswijze over deze aangevraagde plannen kenbaar

kunt maken. Deze publicatie betekent ook niet dat u een

bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning worden

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen

belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzonden besluiten

Omgevingsvergunningen verzonden

Zandvoort:

- Cort van der Lindenstraat 10, (interne) verbouwing van de ie

verdieping, verzonden 28 februari 2011, 2011-VV-001.

- Kostverlorenstraat 131, kappen van 10 bomen tbv aanleg ro-

tonde, verzonden 24 februari 20ii,20io-VV-039.

- Kanaalweg 12 en Willemstraat 21, vervangen van de kapcon-

structie, het plaatsen van dakkapellen en het plaatsen van een

uitbouw, verzonden 02 maart 2011, 2011-VV-017.

- Keesomstraat, perceel voor de flat De Distel, kappen van 3

bomen en snoei van een boom (meer dan 20%), verzonden 03

maart 2011, 2011 -VV- 027.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende 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 rechter-

bovenhoek 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 1621

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

Alle afdelingen zijn bereikbaarvia (023)57401 00, maandagt/m

donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Melding of klacht?

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

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de

klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie

Maandagt/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvooreen

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

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover

u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar

een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan?

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen

is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk

of aanbieden van vacature?

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

www.werkeninzandvoort.com.

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Hoogheemraadschap van

Rijnland
Bekendmaking

Inspectie regionale waterkeringen

Het hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen inwoners tegen overstroming. Daarvoor

liggen in het gebied rond 500 kilometer boezem- en polderkaden. Jaarlijks worden deze kaden visueel

geïnspecteerd. Dat gebeurt nu in de maand maart. Bij die inspectie lopen medewerkers van Rijnland

over de kaden en controleren ze op scheuren, erosie, natte plekken, verzakkingen en graafwerk van

muskusratten en andere dieren. De medewerkers kunnen zich op verzoek legitimeren. Voor meer

informatie over deze inspecties kunt u contact opnemen met de coördinator kade-inspecties:

071-3063527.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Leiden, 8 maart 2011

Droge voeten, schoon water

Boekenweek 2011:

Een portret schrijf je zo

De Boekenweek 2011, van 16 tot en met 26 maart, zet

het levensverhaal centraal. Een rijk thema want welk

publiekelijk figuur heeft tegenwoordig geen (autobio-

grafie over zijn of haar leven? Voor wie zichzelf op het

schrijven van een biografie wil storten organiseert bibli-

otheek Duinrand een workshop onder de titel: Een por-

tret schrijf je zo.

Loopt u rond met plannen

om een biografie te schrij-

ven? Misschien over een

(groot)ouder of ander fami-

lielid? Of wilt u een portret

schrijven over een vrienden-

groep, een liefde of over een

huis? In de twee uur duren-

de workshop zal schrijfster

Janny van der Molen u op

weg helpen.

Hoe kun je beginnen met

het onderzoek naar de per-

soon over wie je wilt schrij-

ven en waar moet je aan

denken bij het verzamelen

van het materiaal? De na-

druk zal liggen op het vin-

den van een goede invals-

hoek voor het verhaal en de

vraag wat er voor nodig is

om dat doel te bereiken. Als

u al een idee heeft van het

project waar u mee aan de

slag zou willen gaan dan is

het leuk om een voorwerp

mee te nemen (foto, brief,

plattegrond, aandenken)

dat u daarmee associeert.

De workshop vindt plaats

op vrijdag 18 maart in bibli-

otheek Duinrand Zandvoort,

aanvang 10.00 uur. Kaarten

a € 6,50 per workshop (le-

den € 5, comfortleden gra-

tis) zijn verkrijgbaar in de

bibliotheek. Reserveren kan

via tel. 5714131 of e-mail:

zand voort @bibliot heek-

duinrand. nl. Er kunnen 25

personen deelnemen dus

wees er snel bij!

£>



BASKETBAL

Lions heren winnen twee keer

Tot twee keer toe hebben de heren van The Lions het zoet

van de overwinning mogen proeven. Donderdag werd in

Julianadorp, net onder Den Helder, JBC/Noorderhaven met

83-90 geklopt en zaterdagavond moesten de reserves van

Hoofddorp er met 91-55 aan geloven.

Dunk van Marvin Martina
|
Foto: Richad Vissers

Het eerste herenteam van

Lions bevindt zich de laatste

weken voor wat betreft de

personele bezetting in zeer

zwaar weer. Als dan ook nog

eens een inhaalwedstrijd

op een donderdagavond om
21.00 uur wordt ingepland, is

het nog moeilijker om genoeg

spelers op te been te krijgen

om de lange reis naar Den

Helder te maken. Toch werd

er afgereisd. Met slechts drie

speler van het oorspronkelijke

heren team, aangevuld met

Peter Sterker van de vetera-

nen en Jaap v.d. Meij uit het

jongens U18-1 team. Het zou

de avond worden van Marvin

Martina en de weer terug-

gekeerde Dave Kroder. In de

eerste helft nam Kroder zijn

team op sleeptouw en wist

met uitgekookt spel maar

liefst 26 punten aan te laten

tekenen.

In de tweede helft was het

Martina die, geprikkeld door

het succes van Kroder, daar

nog een schepje bovenop

deed. De lange powerforward

was goed voor niet minder

dan 49 (!) punten en zag zijn

schoten van de meest onwaar-

schijnlijke afstanden door de

ring vallen. Ook V.d. Meij (16

jaar!) had een groot aandeel

in de winst. Vooral verdedi-

gend deed hij zeer belangrijk

werk. Met zijn snelheid wist

hij menigmaal de bal van een

tegenstander te ontfutselen.

Misschien had JBC de situatie

bij aanvang wel onderschat

maar dat doet niets af aan de

geweldige prestatie van Lions,

die hun gastheren nog tot drie

punten terug zagen komen.

Een driepunter van Sterker in

de laatste minuut deed echter

de wedstrijd op slot. "Heerlijk

om zo te winnen. De terugreis

was hierdoor een stuk aan-

genamer dan verwacht. Wij

speelden een perfecte wed-

strijd met slechts vijf man",

aldus Martina.

Hoofddorp niet

opgewassen tegen Lions

De reserves van Hoofddorp

waren zaterdagavond in de

Korver Sporthal niet opge-

wassen tegen een ontketend

Lions dat opnieuw moest

zoeken naar spelers. Ook nu

weer waren Peter Sterker en

Jaap v.d. Meij bereid om hun

krachten voor het vlaggen-

schip van Lions in te zetten.

Opmerkelijke en zeer prettige

bijkomstigheid was het feit

dat Niels Crabbendam weer

zijn basketbalschoenen aan

kon trekken. Deze nog jonge

center (23) was ernstig ge-

blesseerd geraakt met een

lange nasleep waarin het

herstelproces niet bepaald

wilde vlotten. Hij kon een helft

spelen waarin hij zeer nuttig

werk verrichtte. Bij rust was

de marge al opgelopen tot

65-20 in het voordeel van onze

plaatsgenoten waardoor de

tweede helft bijna freewhee-

lend gespeeld kon worden

met een 91-55 eindstand als

gevolg. Het herenteam speelt

19 maart aanstaandethuiste-

gen het Landmeerse ProBuild

Lions. Die wedstrijd begint om
17.00 uur.

Dames verliezen

De dames van The Lions

konden in een rechtstreeks

duel om de vierde plaats op

de ranglijst niet winnen van

naaste concurrent Alkmaar

Guardians. Lange tijd gingen

de Zandvoortse dames ruim

aan de leiding maar toen

tegen het einde het heilige

vuur opgebrand was, kwam
Hoofddorp almaar dichter-

bij en ging er tenslotte ook

overheen. Vooral de laatste

drie minuten van de wed-

strijd waren zenuwslopend

spannend. Echter met 63-69

trokken de dames uit de kaas-

stad aan het langste eind en

zullen hoogstwaarschijnlijk

op de vierde plaats eindigen,

die recht geeft op nacompe-

titie om het kampioenschap.

Lions zal nacompetitie spelen

om de vijfde plaats tussen

de nummers vijf tot en met

acht. De dames spelen hun

volgende wedstrijd op vrijdag

11 maart om 21.15 uur in de

Amsterdamse Apollohal tegen

Mosquito's.

HOCKEY

Dames winnen eerste

wedstrijd in promotiepoule

Afgelopen zondag werd door de dames van de Zandvoort-

sche Hockeyclub (ZHC) weer voor het eerst dit jaar op het

kunstgrasveld gespeeld. Na in de wintermaanden met

wisselende uitslagen in de zaalcompetitie te hebben ge-

speeld, werd met enige spanning uitgekeken naar de eer-

ste veldwedstrijd in de promotie poule.

Verdedigend stond het goed bij Zandvoort

Na een paar minuten spelen

werd al snel duidelijk dat de

dames van Haarlem 5 een

paar maatjes te traag waren

voor de Zandvoortse bezoek-

sters. ZHC zette behoorlijk

druk op het Haarlemse doel.

Met counters probeerde

Haarlem een doelpunt te

forceren maar daar wist de

Zandvoortse verdediging wel

raad mee. Door een stugge

en stickvaste verdediging

en een uitstekend keepende

Haarlemse doelvrouw duur-

de het toch nog 25 minuten

voordat onze plaatsgenotes

het eerste doelpunt konden

forceren. In een volle cirkel

wurmde Judith van Delft

de bal in het doel. De ban

was toen duidelijk gebroken

want binnen enkele minuten

tikte Sharon Kreuger de 0-2

en de 0-3 binnen.

In de tweede helft was

Zandvoort weer duidelijk

sterker alleen de leuke com-

binaties werden niet omge-

zet in doelpunten. Slechts

Roos Rückert kon nog een

keer scoren uit een strafcor-

ner. Opvallend was het de-

buutvan desnelle Nicky van

Marie die door haar gejaag

menig Haarlemse aanval al

in een vroeg stadium kon

ontregelen. Komende zon-

dag speelt ZHC om 15.30 uur

thuis tegen VVV 22.

AUTOSPORT

Certainty team in Dutch Renault Clio Cup

Zandvoorter Dillon Koster heeft voor het aankomende jaar

in de Dutch Renault Clio Cup de invulling rond. Certainty,

het raceteam van Koster, zal met Formido Swift kampioen

Niels Langeveld uit Sassenheim en meervoudig racewin-

naar Marcel Duits uit de Clio Cup aan de start verschijnen.
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Voor Duits is de overstap naar

het Zandvoortse team een

bijzondere. Hij reed vanaf

2005 bij het team bij Frans

Verschuur. "Er lag een mooie

aanbieding bij het team van

Dillon en bovendien ken ik Dil-

lon al heel lang. Ik kwam met

Jaap van Lagen voor het eerst

naar het circuit. In die periode

reed Jaap Formule Ford en

deed dat samen met Dillon",

aldus Duits. Niels Langeveld

was voor Koster het goud-

haantje in de Formido Swift

Cup. Afgelopen seizoen ver-

overde Langeveld de titel in

deze klasse. Een overstap naar

de Dutch Renault Clio Cup is

een logisch vervolg, hoewel

Langeveld geen idee heeft wat

de Clio allemaal kan in verge-

lijking met de Swift. "Ik ben blij

dat Marcel mijn teamgenoot

is, omdat hij een goede refe-

rentie is waar ik mij aan kan

meten", aldus Langeveld.

Teambaas Dillon Koster was

zelf van 2003 tot en met

2006 actief in de Clio Cup en

bewaard ergoede herinnerin-

gen aan. "Ik heb het volste ver-

trouwen in het snelle rijders

duo wat we voor dit seizoen

hebben aangetrokken', aldus

de Zandvoorter.

&



VOETBAL

Benauwde winst voor SV Zandvoort

Het eerste elftal heeft afgelopen zaterdag een mooie

winst geboekt. In een leeg Haarlemstadion moesten onze

plaatsgenoten alle zeilen bijzetten om de nieuwe fusieclub

Haarlem/Kennemerland (H/K) van zich af te houden. Deze

inhaalwedstrijd werd uiteindelijk met 3-4 gewonnen.

Bas Lemmens wordt op de huid gezeten

Zandvoort begon sterk met

vooral de eerste vijftien

minuten veel druk op het

Haarlemse doel, maar tot veel

uitspeelde kansen kwam het

niet. Daarna was het vooral

H/K die het meest aanspraak

maakte op een doelpunt dat

er uiteindelijk ook kwam. Een

door keeper Boy de Vet ver-

keerd ingeschatte bal was

de oorzaak van het eerste

doelpunt van de wedstrijd.

Het was het enige doelpunt

van de eerste helft maar toch

zouden er nog vele volgen.

Direct na rust kon Zandvoort

weer op gelijke hoogte ko-

men. Een fraaie actie van Nigel

Berg bracht de bal bij Maurice

Moll die met zijn chocolade-

been' de 1-1 binnenschoot.

Nog geen drie minuten later

kwamen de gastheren weer

op voorsprong door een door

de arbiter te snel gegeven pe-

nalty te benutten. Vervolgens

was het eigenlijk alleen nog

maar Zandvoort wat de klok

sloeg. Toch viel zomaar uit het

niets de 3-1 en die kwam dan

ookaan als een donderslag bij

heldere hemel.

Opnieuw moesten de Zand-

voorters zien terug te komen

en opnieuw lukte dat. De

3-2 kwam van het hoofd van

Michel de Haan en nog geen

vijf minuten later schoot

Patrick v.d. Oord de 3-3 bin-

nen. En nog was het niet ge-

daan. Met slechts nog een

paar minuten te gaan kon

Misha Hormeho een vrije trap

diagonaal inkoppen. Voor de

vierde en tevens laatste keer

kon de Haarlemse doelman de

gang naar het net maken. Een

verbouwereerde Haarlemse

ploeg moest buigen voor de

flexibiliteit en vechtlust van de

Zandvoorters.DeZandvoortse

trainer/coach Pieter Keur heeft

de laatste twee doelpunten

van zijn ploeg vanaf detribune

gezien. Na opmerkingen op de

leiding kreeg hij een rode kaart

en moest het veld verlaten.

Komende zaterdag speelt

Zandvoort 1 om 14.45 uur (!) uit

bij AFC dat de inhaalwedstrijd

tegen Amstelveen Heemraad

met 0-3 won. Overige uitsla-

gen inhaalwedstrijden 2e klas-

se A: Monnickendam - ZOB:

4-0 en DVVA -Voorland: 0-0.

AUTOSPORT

Equipe Braams/Verschuur winterkampioen

Het duo Max Braams en Sheila Verschuur heeft afgelopen

zondag de Dutch Winter Endurance Series van 2010/2011 op

hun naam geschreven. Ze reden met de voormalige Land-

macht Clio naar de zege in de Divisie III en wisten daarmee

de concurrentie op afstand te houden. Hoewel Braams zelf

zijn twijfels heeft, is het toch echt een officiële titel die hij

op zijn cv. mag bijschrijven.

Dat autosport soms mee-

dogenloos kan zijn, bewe-

zen Mare Koster en Bertus

Sanders. Het duo zag een

zekere zege in rook op gaan.

de Radical SR3 de snelsten

van het veld, maar direct na

de laatste rijderswissel moest

Sanders de wagen in de

Ta rzan bocht aan de kant zet-

Koster en Sanders waren met ten. Met een sip gezicht ver-

klaarde hij: "De wagen wilde

niet meer schakelen." En dat

terwijl Sanders zich een dag

daarvoor nog een koning te

rijk voelde in de bolide. Voor

het komende seizoen willen

Koster en Sanders ook in de

Dutch GT4 met een Radical

gaan rijden, terwijl ze het af-

gelopen seizoen nog met een

Porsche deden.

Door het uitvallen kreeg het

viertal Michael en Sebastiaan

Bleekemolen, Kees Bouhuys

en Jürgen Albert met de

Sotrax Porsche de zege in de

schoot geworpen. Toch leek

het in het begin daar hele-

maal niet op, omdat 'goodold'

Michael Bleekemolen vanuit

de pits moest beginnen, maar

na het wegvallen van de snel-

le V8 Star van het duo David

Hart/Nicky Pastorelli en later

Koster/Sanders, rook het vier-

tal de zege.

Uitslag: 1. Bouhuys/Albert/S.

Bleekemolen/M. Bleekemolen,

Porsche 997 GT3 Cup, 119 ron-

den in 4 uur 03min.49,6nsec.

(126,12 km/uur). 2. Hessing/

Vermeulen, DNRT V8, op

1 ronde. 3. Van der Kolk/J.

Bleekemolen, Chevrolet

Corvette C6 GT4, op 1 ronde.

Klassenwinnaars: Divisie i:

Bouhuys/Albert/S. Bleeke-

molen/M. Bleekemolen; Di-

visie 2: M.Tischner/Becker/M.

Tischner, BMW E46 M3J14 ron-

den; Divisie 3: S. Verschuur/M.

Braams, Renault Clio Sport, 112

ronden; Divisie 4:T.Coronel/H.

van Os/B. van Os, 108 ronden.

Eindstand kampioenschap:

1. S. Verschuur/M. Braams,

76 punten; 2. Kool/Cornelis-

sen, 62 punten; 3. M. Bleeke-

molen/S. Bleekemolen/

Albert/Bouhuys/Steenmetz/

Steenmetz, 56 punten.
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TRIATHLON

Zandvoort Circuit Marathon

Zandvoort komt steeds meer in zicht van de atleten die van

duurlopen of wedstrijden voor de lange adem houden. We

kennen al de Runners World Zandvoort Circuit Run, dit jaar

komt daar het wandelevenement 'de 30 van Zandvoort
1

bij

en zondag 19 juni staat deze eerste Zandvoort Circuit Tria-

thlon op het programma.

De Zandvoort Circuit Triathlon

is een wedstrijd met zwem-

men in zee en fietsen en hard-

lopen op het circuit. Zondag

19 juni staat deze eerste

Zandvoort Circuit Triathlon op

het programma. En Zandvoort

reageerde zeer enthousiast op

dit goede bericht!

Niet zo verwonderlijk dat er

voor onze woonplaats is ge-

kozen: Zandvoort is natuurlijk

vooral bekend om haar zee en

strand, en haarduinencircuit.

Daar past een triathlon die

deze typerende kenmerken

met elkaar verbindt prima tus-

sen. Zondag 19 juni zal rond-

om 11.00 uur het startschot

klinken voor de Zandvoort

Circuit Triathlon 2011, de eer-

ste van hopelijk vele edities.

De Zandvoort Circuit Triathlon

heeft twee versies: de kwart

(ikm zwemmen ~4okm wiel-

rennen -lokm hardlopen) en

de achtste triathlon (500111 -

2okm-5km).

Run-Bike-Run

Veel verzoeken zijn er bij de

organisatie binnengekomen

om een Run-Bike-Run aan het

wedstrijdprogramma van de

Zandvoort Circuit Triathlon

toe te voegen en dat was niet

tegen dovemansoren gezegd.

Ook deze wedstrijd komt in

twee smaken: 2,5km-2okm-

5km,en 5km-4okm-iokm.

Meer informatie en inschrijf-

mogelijkheden kunt u vin-

den op www.zandvoorttria-

thlon.nl.

*v n 7
ircuit TrïatMon
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ADVERTEERDERS
Accou nta ntska ntoor Harocamo

Huppelschoten Hendriks Administratie-

Administratiekantoor K.Willemse en boekhoudkantoor

Algemene uitvaartbegeleiding Hoogheemraadschap

Zandvoort van Rijnland

Autobedrijf Ka riMo Hotel Platzer

Autobedrijf Zandvoort Hugoos

Beach ClubTien IJssalon Lucca

Belastingadvies Dini Koene Cleaning service

Beter Mobiel La Fontanella

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs Onel Window Dressings

Boomerang- Eetcafé P.van Kleeff

Boom Strandpaviljoen 11 Pesce Fresco

Café Neuf Phoenix beo

Café Oomstee Piripi

Censeen van Lingen Pluspunt

Circus Zandvoort Pluspunt Boomhut

Club Nautique Sea Optiek

Comfort Zonwering Sheila's Broodjes & @ Internet

De Meerpaal Toko Bintang

Dorsman Assurantiën Uitvaartcentrum Haarlem

EigenWijs Makelaars Valk Glas in lood studio

Grand Café Restaurant XL Van Aacken Glaszettersbed rijf

Groenestein & Schouten Van Vessem & Le Patichou

Fin. diensten Weenink, huisarts

£>
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Helmersstraat 23

Hier kunt u zo in; zowel de buiten- als binnenzijde

van deze woning is zeer goed onderhouden!

Deze leuke eengezinswoning is gelegen in een

populaire en kindvriendelijke woonbuurt.

• 2 slaapkamers, ruime badkamer

• Royale zolderetage waar nog 2 kamers te realiseren zijn

• Zonnige achtertuin van ca. 1 5m diep

• Voldoende en gratis parkeermogelijkheden

• Woonoppervlakte ca.122m 2

• Perceeloppervlakte 123m 2

Vraagprijs: €31 5.000,-

Dit unieke Rijksmonument is gebouwd in 1898, ligt aan

het meest idyllische straatje in hartje centrum en bijna alle

originele elementen zijn bewaard gebleven!

• Verandawoning (modernisering noodzakelijk)

• Hoge plafonds, glas in lood ramen

• 3 kamers op de begane grond, keuken en badkamer

• 2 slaapkamers en suite op de 1
e
etage, 3

e slaapkamer

• 2
e keuken en 2

e badkamer op de 1
e etage

• Woonoppervlakte ca. 135 m 2
, inhoud ca. 572 m 3

2 (v/h 3)-kamer appartement op de 3e etage met mooi

uitzicht over zee en een heerlijk zonnig balkon (ZW). Het

appartement verkeerd in originele staat en dient dan ook

gemoderniseerd te worden. Het complex heeft een lift en

eigen parkeerterrein.

• Dubbele beglazing

• Alle binnendeuren v.v. glas in lood

• Berging in de onderbouw

• Station Zandvoort op 1 minuten

• Woonoppervlakte ca. 78 m 2
(excl. balkon)

virtual tour
Vraagprijs: € 309.000,-

virtual tour
Vraagprijs: € 175.000,-

Q60^)
virtual tour

Max Planckstraat 48

Zeer representatieve bedrijfshal op het bedrijventerrein

van Zandvoort-Noord met parkeervoorziening.

• Mogelijkheid om bedrijfsruimte te splitsen in 2 aparte units

• Tot in de puntjes verzorgd en in een prima staat van onderhoud

• Showroom (ca. 60m 2
), bedrijfsruimte (ca. 265m 2

),

magazijn (ca. 125m 2
), kantine (ca. 25m 2

)

• Vloeistofdichte vloer op de begane grond

• Bruto vloeroppervlak ca. 550 m 2

• Perceeloppervlakte 475 m 2

Vraagprijs: € 469.000,-

Huurprijs: € 3.000,- p/mnd

Zeestraat 60F

Luxe en speels ontworpen penthouse gelegen in een

kleinschalig complex (Villa Asteria, 2007) met lift.

• Woonkamer met verspringend plafond (tot ca. 3. 1 2m)

• Strak afgewerkte luxe open keuken v.v. apparatuur

• 3 Ruime slaapkamers, royale luxe badkamer

• Balkon voorzijde, dakterras achterzijde (Z)

• Dubbele garageplaats in de afgesloten parkeergarage;

vraagprijs per garagebox € 33.000,-

• Woonoppervlakte ca. 145m 2
(excl. 2 terrassen)

Zonder afspraak

een woning bezichtigen?

Dat kan tijdens d
a '

Open Huizen Route

0p zaterdag 26 maart

van 1 2:00 tot 1 5:00 uur

Zie onze website

4 WWW.CYLNU
Voor de deelnemende woningen

Vraagprijs: € 599.000,-
virtual tour


